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الحزبية للصحافة «األول السلف »
..البحرين في

 إلى بناها هر الحروف هذه . . باليد عليه الحروف تصف ، بروفة وعاء عن عبارة المطبعة كانت »
 مقاسات من حروفاً الواحدة الكلمة في تجد احياناً ، عدة وبطرق بلدان عدة من الخارج من البحرين

 الحروف استخدام إلى يضطرنا مما المقاس نفس من األبجدية األحرف بعض نقص هو ذلك وسبب غختلفة

. «آخر مقاس من الناقصة

 وكانت . . الحروف تلك فيه وضعنا أقسام عدة على موزع نجار عند خشبي صندوق عمال »

 مئات طباعة وانما ،فقط يدويا الحروف فقطصف المطلوب يكن فلم ، منهكة والطباعة الصف عملية
 الشعور يسكنك ، لحزي ا الوكر في وحيداً الواجب هذا تنفذ وانت ، أيضاً باليد الواحد العدد من النسخ

 اعداد من عدد كل من المطلوبة الكمية تجهز حتى متواصلة ساعة ٤٨ من اكثر تستغرق فالعملية ، بالوحدة

الجماهير.

 الجاهير« » من األولى األعداد وطباعة صف في اشتركوا الذين القدامى الرفاق أحد يروي هكذا

 كات أن بعد ، ١٩٦١ عام بدء في البحرين إلى هربوها التي البدائية المطبعة على النشرة هذه طباعة طريقة

 مصادرة ى جر نسل ستا آالت على ى ألخر ا والوثائق والبيانات ،هير الجما ٠ من ألولى ا االعداد تطبع الجبهة

 عام في البوليس صادرها اآلالت هذه أولى . واالوكار البيوت تفتيش حمالت في البوليس قبل من بعضها
 - ٥٤ مظاهرات في مناضلوها رفعها التي القماش ويافطات الجبهة مطبوعات من كبيرة ومجموعة هي ١٩٥٦

. ( بابكو ) النفط شركة في عاملين أرمنيين رفيقين بيت في ١٩٥٦

 رافقت التي الصعوبات لتبيان ضرورية الجماهير« » طباعة ظروف عن المختصرة المقدمة هذه

 ى لنر ضرورية ، البحرين داخل صدرت التي حزبنا ومنشورات أدبيات وجميع ٠ هير الجا » نشرة اصدار
 أيضاً وانها ، دقيقة بوليسية ومتابعة رصد ظل في ،فقط وتوزيعها نشرة اصدار مجرد تكن لم المسالة ان

 البوليس تمكن دون والحيلولة ، الجبهة مطبعة على للحفاظ والدقة والحذر الجهد كبيرمن لقدر تحتاج عملية
 فيها السري الحزي للعمل تقاليد ا بلد في يجري كان ذلك وكل ، فيه توجد الذي الوكر في الشك مجرد من
. اليها االستناد يمكن سابقة خبرة وال ،االطالق على

 من لتأسيسها والعشرين الخامسة بالذكرى البحرانية الوطني التحرير جبهة تحتفل حين واليوم
 دوراً لعب الذي االعالمي الجاب هو ذلكم . . المهمة نضالها جوانب أحد أمام نقف أن بمكان األهمية

 الصعوبة في غاية كانت ظروف في الكادحة الجماهير صفوف في الثورية األفكار نشر في مشهوداً

 مجال في ومجربة فاعلة تحريضية أداه بوصفه السياسي المنشور نحو الجبهة توجهت البدء منذ . . والقسوة
. واالجتماعي الوطني النخال في وحشدها الجماهير توعية



 المنشور حدود عند تقف ال التحرير جبهة حال لسان « الجماهير » لنشرة بالنسبة المسألة أن على

 في ثورية حزبية صحافة لتأسيس مبكرة عحاولة الواقع في كانت لجماهير ا فا ٠ ٠ المجرد السياسي
 القرن الربع في شعبنا نضال في غختلفة عديدة جاالت في الريادة شرف التحرير لجبهة كان وإذا ، البحرين

 ان عن فعدى ، بالدنا في الثورية الحزبية الصحافة خلق مجال في أيضاً الريادة شرف ها فإن ، األخير

 الشكل هي التحريركانت اصدرتهاجبهة التي السياسية البيانات وكذا األولى الجماهير« ٠ اعداد

 نشريات من وغيرها الجماهير، » فإن الوطني االتحاد هيئة حركة تصفية بعد الرنيسي الوطني االعالمي
 مظلع حتى الحزبي الصحفي المجال في وثباتاً انتظاما واالكثر األبرز الشكل هي ظلت الجبهة

 في بالطبع ، سرية ، ثورية صحافة لخلق الوحيدة المحاولة هي الجماهير، » فإن بتعبيرأدق . . السبعينات
 نشرة لواعتبرنا مغاالة ثمة هناك ليست األساس هذا وعلى . . السبعينات حتى الستينات اوائل بين بالدنا

. البحرين في الحزبية للصحافة األول السلف هي «الجماهير »

 للمغزى التاريخية المعاني أمام التوقف ضرورة الى التنبيه من بد ال للقراء الكتاب هذا نقدم إذ ونحن

 ألعداد ا لهذه وثائقية تاريخية قيمة فثمة . دفتيه بين يتضمنها هير«التي الجما ال نشرة أعداد عليه تنطوي الذي

 كتابة المستحيل من بات وأنه خاصة ، المعاصر البحراني الوطني النضال تاريخ كتابة عند الباحث لها يحتاج

 قدمته الذي واالسهام فيه البحرانية الوطني التحرير جبهة لعبته الذي الدور إلى الرجوع دون التاريخ هذا
 بين المادة هذه وضع كتاب طباعتهافي واعادة ، الجماهير« » أعداد جمع أهداف ضمن ومن . . صنعه في

 من المبكرة األعداد على االطالع له يتح لم الذي الجديد الجيل خاصة ، البحراني الشعب جماهير أيدي

. الخارج في العام الرأي وكذا ، النشرة هذه

 أن والمتتبع للباحث يمكن لشعبنا الديمقراطي الوطني النضال تاريخ من ، اذن ، هام قسم

 «الجماهير » نشرة هوأن اآلخر الجانب ، الكتاب قيمة من جانب هذا ، النشرة هذه أعداد من يستخلصه
 ومواقفها وتكتيكاتها الجبهة مهام نطور على ، أوذاك القدر بهذا ، هامة أضواءاً تلقي المتالية أعدادها في

 على ، االمكانية هذه مثل تتيح الجماهير« » و ، والمنطقة بلدنا في النضال وتغيرظروف لتطور تبعا
 عدم رغم الصدور في مستمرة زالت ال وكونها ، اليوم حتى للجبهة المركزي الحال لسان لكونها ، األخص
 تعاود أن تلبث ال لكنها ، الفترات بعض في تتوقف قد فهي . . أحياناً صدورها ينتاب الذي االنتظام

. جديد من الصدور

 ، منها المبكرة األعداد تلك بالذات ، «الجماهير » أعداد من مهم قسم ضياع هو المؤسف الشيء

 لم فإنها منها نسخ على للحصول اماضية القليلة السنوات في الحزب قبل من بذلت التي المساعي ورغم

 لها يعود التي المرحلة في صدرت لكونها خاصة كبيرة خسارة لوثائق ا - االعداد هذه وضياع . . توفق
 لها تعرضت التي ولىاأل االعتقال حمالت ان خافيا وليس ، بالدنا في الحزبية الصحافة ظهور في الفضل

 سبيل فعلى . . الخسارة هذه في تسببت قد السرية الحزب واوكار الرفاق لبيوت البوليس ت ومداهما الجبهة

 والفارسية العرية : لغات بثالث تصدر كانت األولى األعداد ان القدامى الرفاق يذكر المثال
 من جماهيرالكادحين إلى النشرة ايصال هي االخريتين اللغتين استخدام في الفكرة وكانت ، واالنجليزية
 لألسفاألعداد هذه ومثل . . الهنود والعمال ايراني أصل االنحدارمن ذوي اولئك خاصة ، غيرالعرب



 األعداد هذه بعض على الحصول من فيه نتمكن يوم يأتي قد انه في الثقة حزبنا ولدى ، أثر منها لدينا ليس

 مرحلة ذاتها هي ، شعبنا نضال تطور مراحل من هامة مرحلة شك وال تضيء سوف التي . . المفقودة

. عوده وتصليب الحزب تأسيس

 ومعقدة صعبة ظروف في تصدر مناضلة نشرة تثارحول المالحظاتالي كل مع ، الجماهير« و»

 حزبية صحافة المعاني من معنى في تبقى ،محترفين صحفين ليسوا لكنهم شجعان مناضلين من تحرر
 الرجعية والسلطات البريطاني االستعمار ضد شعبنا خاضه الذي الشجاع النضال ووقائع دقائق سجلت

 عليه سار الذي والواضح الثابت النهج راسمة حزبنا نضال بها عر التي المراحل مختلف وواكبت

 التاريخية الوقائع اثبتت الذي الطريق ذلك . . والشعب العاملة الطبقة طليعة في البحرانيون الشيوعيون
 بين الساخنة المواجهات في تنحصر لم الشعب لنضال الصادقة والمعايشة الحارة والمتابعة . صحته الملموسة
 من والمؤسسات والمصانع الشركات في يجري لما فضح أيضاً تشمل انا بل ،فقط مستعمرينوال الجماهير

 ثوري موقع من ذلك كل ، العمالية الحركة مهام وتوضيح المطلبية النضاالت ورصد للعمال اضطهاد

. وتعليمها الجماهير من التعلم لينينيمنمنطلق

 ومتابعة لمواجهة ، للتحريض أعدادها كل كرست ، األشكال من بشكل ، حزبية صحافة انها

. والجماهيرية والطالبية العمالية النضاالت ومالحقة

 يرجع كان ذلك فإنما ، بانتظام تصدر لم عمرها من مختلفة فترات في النشرة هذه كات واذا

 ال ، ؛(الجماهير » من جديد عدد صدر كلما الجبهة كادر لها يتعرض التي المستمرة االعتقاالت لحمالت
 صعبة المهمة وكانت ، االعتقاالت من حملة وتشن جهازها المخابرات تستنفر حتى يوزع العدد يكاد

 سالمة على يجافظ أن في الجواب جميع من محاصرة للغاية صغيرة جزيرة في سري لحزب نسبةبال وشائكة

. بالجماهير صحيفته عبر صلته يضمن وان جهة من كادره

 هذه هوان أولى بدرجة مصدره االعتزاز فهذا ، الجماهير » بنشرة تعتز ان التحرير لجبهة كان وإذا

 ووزعت وطبعت صدرت استثناء وبدون اعدادها كل ، الوطن داخل في صدورها على حافظت النشرة
 من ظناً متتالية ارهابية حمالت ويجر ، مكلفاً كان أسلفنا كما اامر ان رغم أساسية بدرجة البحرين داخل

. برمته الحزبي النشاط وانهاء بل ، الصحفي النشاط هذا النهاء انهاكافية المخابرات

 هدفاً وكان ، المستمرة والمالحقة اارهاب ظروف في وتطورت ونمت نشأت نشرة «الجماهير « ان
 في تمكنت حتى ملحاً هدفاً ذلك ظل ، ومصادرتها للجبهة النسربة المطبعة اكتشاف للمخابرات رئيسياً
 حكماً وتصدر وتصادرها المطبعة تكتشف أن ١٩٦٨ في الجبهة ضد وجهت التي الكبرى الضربة نطاق

. بيته في عليها الذيعزت المناضل على لسنوات بالسجن

*٤٤

 باهمية تحتفظ تزال ال والتي ، البحرين في السرية الحزبية الصحافة أعمال أولى يقدم الكتاب هذا

.اليوم حتى بالغة حيوية





بالداخل الطاب اذرأ ١٩٦٢ نوفمبر ارائل
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.هير الما افتتاحية
االستقالل. اجل نضالنا.من

 خيرات يسرق انذي العدو لشعبنا االول العدو هو البريطاني اال..تعطر ان
 يجعل ااذم العدو حريتنا :ا٠حر الذي العدو ٠فيالدما سبع-ا ل ر ٦ ذب و رئردنا

 الق.ع اجبزة واقام حربتنا قتل الذي العدر لشعبنا افامه كبيراً -جناً بالدنا ن٠

. االستقالل اجل من المتزايد شعبنا نضال محازلة في البوليسي
 فنعبا اشاف رالتأخر والنقز والمرنى والبطالة والنكبات المصاعب كل ان
 الكبيرة ا :ا. ت :ر! :م ر ، بالننا في ° ورا.: البربطاذي االصار ءليها وحافظ

 . مرضى ال.ا-اة١وج مجيي.فيتمر فشعبئا شعبنا حاجة ءن ستنيضحتي والتي
 حركات ءن ب ا-فانالع ءن. يعزلنا ءدرنا:لذي هو اال-مارالبريطاني ان

 المرت منها يشن للعددان فاء.؟ ا ال:ن ب االتعمار جءل إة. لعالم. في ل-م و اتزدم
 العربية نا بلدان ن٠ رغيرها عمان في اخواننا من درم في اآلمنين على والحراب

 النلدان على وعدواه نمصه ويمار لنا استعماره يستمر ان القواءد مذه يرد
 والذوات المعدات انهم:نقاون ابنانبا ور:اغية مها تقد عرقلة التحرر؛بول العربة

 محارله و فيها ئثعب؛' ور، عر؟ة بنية الناناة. الي.ن '.وع* على لتكديسها عدن الى
تد البريطاني االستع-ار ة عوذي تحت الرازح البحريني شعبنا ان . عليها للعدوان





١٩٦٢اوائلنوفمبر

-- : لجماهير ا افتتاحية

االستقالل اجل نضالنامن

 خيرات يسرق ى الذ و العد لشعبنا االول العدو هو اناالستعمارالبريطاني

 بالدنا من جعل الذى العدو حريتنا حرمنا الذى الدماء في شعبنا ويغرق دنابال

 محاولة في البوليسي القمع اجهزة واقام حريتتا قتل ى الذ و العد لشعبنا اقامة كبيرا سجنا

٠ الستقالل ا اجل من المتزايد شعبنا نضال ضرب
 وحافظ صنعها اشيا واألخر لفقر وا والمرض والبطالة والنكات عب المصا كل ار

 سنغيض والتي الكبيرة نا بالد ثروات رغم ، ا دبال في ه ووعمال االستعمارالبريطاني عليها

 استعمار ل ان ٠ مرضى والغالبية فقروجهل في يحيا فشعبنا شعبنا حاجة عن حتى

 ٠ العالم قي والسلم التقدم حركات وعن العرب اشقائنا عن يعزلنا الذى عدونا هو البريطاني

 في االمنين على والخراب الموت منها يشن للعدوان قاعدة ناربالداالستعما جعل لقذ

 يستمر ان القواعد بهذه يريد العربية بلداننا من وغيرها عمان في اخواننا من ديارهم

 تقدمها عرقلة ليحاول المتحررة العربية البلدان على وعدوانه ضغطه يمارس و لنا استعماره

 حدود على لتكديسها عدن الى والقوات المعدات ينقلون انهم ، ابنائها ورفاهية

 شعبنا ان ٠ عليها وان للعد ومحاولة فيها لشعب ا ثورة عرقلة بغية لمناضلة ا اليمن

 ر الستعما ا ا هذ حقيقة عرف قد البريطاني االستعمار ية عبود تحت الرازح البحريني

 قاعدة ويحيلها شرواتها ينهب ولشركاته له مزرعة بحريننا جعل في افه واهد اللصوصية

٠ العربي الشرق للخرابوالدمارفي

 االستعماريون وضع ان منذ االستعمارالبريطاني ضد الكفاح شعبنا اعلن لقد

 يوقف ان ة يد عد فترات في ع واستطا لمتيسرة ا لوسائل ا بشتى ومهم وقا النجسة مهم ا اقد

٠ الوطنية تنا وحد لفصم المستمرة ومحاوالتهم شرواتنا على الشرس هجومهم

- : ادورية ت لحركا ا ه هذ ريخ تا يلي وفيما



 المعتمد خل يقافس وا الشعب وبتمثيل الديمقراطية بحقوقه مطالبا ١٩٢١ عام -شورة ( ١

 ( الحج بن واحمد الزياني )عبدالرحمن الحركة قادة القبضعلى القي وقد ، البريطاني

٠ محاكمة بدون الهند الى ونفيا

 في غيراالنسانية واالعمال السخرة ضد المحرق في ١٩٣٦عام (-ارالغواصون ٢

االخرين. وجلد بعضهم روقلالنا بلكريغ فاطلق حقوقبم اجل من المغاصات

 وضد اجورهم زيادة اجل من ٠١٩٣٨عام بابكو البحرين نغط شركة عمال (-اضرب٣

 وطالبوا التظاهرات في المواطنين بقية مع العمال جموع وانتظمت وعمالب الشركة تعسف

 ونفى محاكمة دون السجن في وزجوا الحركة قادة واعقل الديقراطية الشعب بحقوق
(. الشمالن سعد للوطني القائد ومنبم ) البند الى بعضبم

 بحقوق وطالبت الوظني االتحاد هيئة وهو بحزب ممشلة الوطنية الحركة (-انتظمت ٤

 البحريني الشعب وناضل ، النضال خالل من عملها بشرعية واعترف الديمقراطية -ب٦الش

 انغاضة حتى الوطنية للقضية ٤الشهدا وقدم والتظاهرات باالضرابات مطاليبه ل اج من

 ونغي عقال اال ومعسكرات السجون في وزجوا المناضلين من المئات فاعقل ١٩٥٦عام

 بالسجن وحكموا الهيئة ة قاد الغرض ا لهذ شكلت عرضية لمحكمة وسيق محاكمة ون د البعض

 وهما هيالنة سانت الى منهم ثالثه واخذ عشرسنة واربعة لعشرسنوات طويلة لمدة

 ت بعشرسنوا اثنان وسجن نالشمال العزيز العليواتوعبد علي وعبد الباكر الرحمن عبد

 ابراهيم والحاج موسى بن ابراهيم الحاج المناضالن وهم ٥جد سجن في يزالون وال

٠ فىخرو محمد

 القادة سراح قطالا اجل من البحرين في شعبنا خاضه الذى النضال وبسبب

 تمراالسيوى المو ات ا وند العالمية والضجة التحريرالوطني جببة ونضال الوطنيين

 الباكر سراح اطلق، فقد للدفاععنهم تطوعت مخلفة لمية ءا االفريقيكذلكشخصيات

٠ لوطنهم العودة من ولكنهمحرموا والعليوات والشمالن

 ثورية حركة كل بوحشية وقمعوا البحرين البرتغاليون االستعماريون حكم لقد

 بنضاالته شعبنا استطاع االستعمارالبرتغالي من تقريبا قرن زها وبعد شعبنا بها قام

 السابععشروانتزعشعبنا القرن اوائل في البرتغاليين المستعمرين يطرد ان الطولية

٠ بنفسه وحكمبا ٥دبال واستقالل حريته

 وتزداد االستعمارتزدد لى العالم التحررفي حركات تكيلها التي الضربات ان

 محددة بقاع في االستعماراال يعد نيراالستعمارولم خلعت التي الدواللمسقلة بذلك

 لالستعمارالبريطاني حتمية نهاية سيضع واستقالله حريته سبيل في البحريني شعبنا ونضال

 وحرياته واسقالله شعبنا حرية االستعماروستعود براثن من بالدنا وسننتزع ٠ بالدنا في

١



 في االستعمارالبريطاني ضد المناضلة القوى ان ٠ واالرهاب :البطشر رغم الديمقراطية
 بتزايد والدولي المحلي الصعيد طى نضالبا اكثرفأكروبرز .جمودها وحد البحرين

٠ العربية ول الد وخاصة المتحررة ول المد كل ة ومساعد عطف الوطنية وتكسبقضيتنا مستمر،

 العدو االستعمارالبريطاني ضد باستمراروبشدة النضال الى مدعوة الوطنية القوى ان

 البحرين اجل من الشعب كل البحريني الشعب اجل من ها جهود لتوحيد مدعوة الرئيسي

٠ دة سيا ات ذ يمقراطية د مستقلة

 وجال الوطني االسقالل اجل من االستعمارالبريطاني الشعبضد نضال عاشر

٠ المستعمرين

٠ وحريتها البحرين السقالل المناضلة الوطنية القوى عاشت
٠ لبريطاني االستعمارا عليها سيتحطم التي الصخرة الوطنية ة الوحد عاشت

 الملكي الحكم بنظام أطاحت التي الثورة ٥ ببذ يمنية ال الجمهورية شعب نبنى، اننا

 بعد ا ل يتحقق لم الرجعية االنتصارالرائععلى انهذا ، ليمن في االستبدادى

 من مئات دما فيها رت هد والتي ١٩٥وه١٩٤٨عام اهمها ة يد عد وثورات انغاضات

 على قضى اليمن جمهورية قيام ان٠ شعبهم كرامة على الحصول سبيل في المناضلين

٠ العربي والخليج الجنوب في التحررية السحركات لخنق االستعماربة المشاريع

٠ واالستقالل الحرية اجل من الشعوب وعاشرنضال ٠ ٠٠ اليمن جمبورية عاشت

الشعب تجهيل سياسة من جز المعارف ميزانية تخفيض

 تزويد عدم الى لك ذ وادى روبية مليون، منها وسجب المعارف: ميزانية خفضت

 على خصصت فقد شير لطبا كا لضرورية ا وات الد ا من لتقليل وا لكتب كا زمة الال وات الد با رس: ا لمد ا

 صفا ١٤ صفوفها د عد رسة مد في املة6 راسية د سنة الى ملونة طباشير علب ٣ لمثال ا سبيل

 كما رسين المد لقلة لك وذ االسبوع اكثرفي او حصة ٢ ٨ الى رسين المد حصص وزيدت كما

 البننات مدارس في المرايل اللباس اعطا حجرواوقف الى المدارس من د عد بابوا حولت

 ؟؟ ٥ ٦ ءام منذ المقرر السنابسر قرية في رسة مد بنا الغي وقد

 - : عن التحريرالوطني جببة بيان



 وان لعد ا في ورها ود البحرين في لعسكرية ا عد لقوا ا

اليميي جمبورية .على

،،، المناضلة لبحريني ا لشعب ا هير جما يا

 لبريطانييز، ا لمستعمرين ا الن الشعوب حرية كبت في لمستعمرين ا ور د شعبنا عرف لقد

 نبا بألد باستقالل لمطالبين ا لبحرينيين ا المناضلين ون ويضطهد تنا حريا يسلبوننا نفسهم ا

 وان العد ارض نا بالد اصبحت حتى وان للعد ة قاعد بالدنا من وا اتخذ المستعمرين ولكون

 ضربات ت اشتد فكلما ٠ الفريقية وا السيوية ا ان لبلد ا وعلى لعربية ا ان البلد على المستمر

 فمنذ وضراوة شراسة د ا ازد ٥ نغون تقهقر وكلما رى النظاماالستعما على الوطنية الحركات

 ين متخذ لعماني ا لشمب ا ضد البريطانيون المستعمرون يشنها رة القذ لحرب وا ١٩ ٥٥عام

 الجفير وقاعدة الجوية المحرق ة قاعد من تتطلق التي العسكرية لعملياتهم قاعدة البحرين.
 ٥٦ عام بورسعيد على وان لعد با نية البريطا لطائرات ا قامت عد القوا هذه ومن البحرية.

٠ الماضي العام في الكويت: على بالعدوان قامت كما
 الحرب رة بوء هي البحريني الشعب ة د الرا ا انشأتخالف التي عد القوا هذه ان

 رى الستعما ا لضغط ا ضروب مختلف، تهيأ انها ،المكافحة الشعوب على لمستمر ا وان لعد وا

 للمستعمرين رئيسية عد قوا لبحرين ا عد قوا اصبحت ان بعد صة وخا لعربية ا د لبال ا على

٠ واحالفهم

، ، ، الشرفا المواطنون يها ا

 وهوالعدوان بدورهم يقومون البحرين قواعد في االستعمارالبريطاني عسكريي ان
 وتحويل لهملة ا في كبير معسكر نشا وا الخليج على لقبضة ا يد وتشد ن عما على اليومي

 من لخالص ا جل ا من ليمني ا الشعب ثورة مت قا حتى ضخمة عسكرية ثكنة لى ا لبحرين ا

 قبل من لخليج في البريطانية لقوات ا فأستنفرت لشعب، المعادى االقطاعي النظام

 ت ا وحد ونقلت لبعضهم وقصرت نيين لبريطا ا لجنود ا جازات ا وقطعت لبحرين ا في تها د قيا

 من ن عد الى بالتوجه الحربية لقطعات ا بعخ وامرت ز عد الى تلمظالا فرقة من كاملة

 من كبيرة ت كميا تتقل ت خذ فا بهلغ لبحرين ا في ربة الستعما ا ئر وا لد ا واصبيبت لجفير ا ة عد قا

 ليمن ا ود حد على يسها لتكد ن عد لى ا ت ئرا لطا ا سطة بوا لبحرين ا في السلحة ا زن مخا

 الجديد لليمن الثورى لمد يقاف بقية،ا عمالئهم طريق عن اليمن على وان لعد با يقومون حيث

 اليمنيين بين ل عتقا ا تحمال شنت وقد ، والخليخ لجنوب ا في لوطنية ا ت لحركا ا ب رها وا

 دهلبال تأييده يظهراليمني أن مجرد ان حتى وابعدوا البحرين في للجمهورية المويدين



٠ وتسفيره عليه القبض بالقا البريطانية لسلطات ا تقوم حتى

 وا اتخذ ين الذ البريطانيين المستعمرين ضد نا بالد يجتاح يد لشد ا الغضب ان

 لليمنيين البريطانية السلطات والرهاب ليمن ا في اشقائنا على وان للعد ة عد قا وطننا

 ويستنكرقيامحكومه ٠ االستعماربهم تنكيل يستنكر شعبنا ان البحريز، في المقيميين

 لبعض ها تجنيد ومحاولة ليمني ا لشعب ا ا العد ية لماد ا ات غد لمسا ا يم بتقد البحرين

٠ الجمهورية ربة لمحا اليمانيين

النضالية تهانيها تزف الذى الوقت في البحرين في التحريرالوطني جبهة ان
٠ اليمن على وان العد في ة قاعد وطننا اتخاذ ة بشد تستنكر اليمن في اشقائنا النتصار

لقواعد ا تصفية مهمة يضع ٥ بالد اسقالل سبيل في المناضل لبحريني ا لشعب ا ان

٠ الوطنية مطالبة مقدمة في البحرين في العسكرية

 المحرق قواعد تصفية لوطنية ا شعبنا حركة المستمرضد وان العد قواعد تصغية ان

٠ العاجل نضالنا مطالب هي بالدنا من االجنبية القوات وجالء والجغيروالهملة

 عاياته ود االستعمار االعيب من ر والحذ لليقظة عبنا بجماهيرش تبيب الجبهة ان

٠ النامية الوطنية حركتتا لضرب الموجهة

٠ اليمنية الجمهورية صيانة اجل من اليمن شعب نضال عاثر

والديمقراطية. والحرية الوطن استقالل اجل من البحريني الشعب نضال عاشر

٠ البحرين في لبريطاني ا االستعمار عليها سيتحطم التي الصخرة الوطنية ة لوحد ا عاشت

٠ البحرين ، التحريرالوطني جبهة

سطور: اخبارفي

 بيوت في يعملون عامال ٦٠ لغصل بمحاولة االستعمارية بابكو شركة قامت - *

 لعمالاصرارا وبعد الشركة عمالء من المقاولين الحد عملهم االنجليزوالطاء الموظفين

 بتخفيض الشركة قامت يبررفصلهم سبب يوجد ال اذ العمل في البقاء في حقهم على

٠ عة الزرا قسم لى ا بعضهم ونقل رواتبهم
٠ العمال نضالغير عملها يوقف ولن الكيفي لفصل امرة موء في مستمرة انبابكو

 الشيخ مطالبين بالمنامة النعيم منطقة في العاطلين العمال من وفد هب -ذ *

 بروا يد بأن امرهم الشيخ ولكن المضنية البطالة من شهور بعد لبم شعل يايجاد



٠ البالدم رج خا السفر فعليهم عمل د ايجا المكان با يكن لم واذا بآنفسهم لهم حا

 اجهزة مختلف، لك بذ وتقوم البحريني الشعب الرهاب متتالية ر االستعما امرات مو ان

 الى النهاب عن تنقطع ال بالعمل المطالبة العمال ووفود ٦٢ بداية فمنذ ٠ر االستعما

 العمال ويتركوا وطنهم روا يعاد ان واحد هو السلطة وجواب السكرتارية والى الشيخ

٠ البحرين في يعملون الكمنولث ول ود البريطانية المستعمرات من ميين القاد الجانب ا
 النجليزى ا بأمر الكهربا ئرة ا بد عمله من محمد سم جا البحريني مل لعا ا فصل - *

 ورفاقه لعامل ا حتج ا ما وعند ن خا اكبر الباكستاني قبل من وشاية على وبنا لك، وذ برت

 العامل اجبرت التعسفي برت عمل ة بمساند الدائرة قامت العمل ائرة د الى وشكوا العمال

٠ ٦٢/١٠/١٤ بتاريخ وذلك الجائرة الخضوعالوامرالفصل على

 ان سوى شيئا يعملون ال الشيوخ ال وهو رواتبهم ة بزياد الشيوخ بعل ظالب - *

 خل د تناقص نتيجة رواتبهم ة زياد يمكن ال لهم قيل لقد رواتبا ويقبضون اياما يعدوا

٠ الشيوخ تب روا د ا تزد حتى العمال بعض لطرد لشركة ا مع ت مفاوضا ستجرى وعليه لبترول ا

•ر االستعما عمال يسمن لبحريني ا الشعب جوع من

موامرات لوضع عدن الى البحرين في البريطانية المظالت فرقة سافرقائد — *

٠ اليمنية العربية ية الجمهور ضد خل التد

لنسبا ا مستشفى خل د ا ن ا مد علي لوطني ا ضل لمنا ا لموبت ا على .شرف ا ن ا بعد -- *

٠ باسالح جج لمد ا رسر. للحا الضافة با الجواسيس

بلة مقا لب يطا مرة كل وفي ت سنوا ثالث منذ بمرض صيب ا قد علي لمناضل ا وكان

 يكن لم لصحية ا لته حا هورت تد ولما ٠ طلبه نجليزى ال ا ه جد سجن بط ضا يرفض النبيب ا

 وهو عالجه يتم ن ا قبل لسجن ا عه رجا وا لمستشفى ا له خا د ا غير ل مجا لمستعمرين اماما

٠ يد بالحد مكبل

لصف ا فتحت ن ا بعد ت للبنا لتوجيهية ا دة شها صف رف لمعا ا يرية مد غلقت ا -- *

٠ الحالي الدراسي العام اول الخامسفي

 مع الفرع هذا مصاريف المتقدماتدفعكل الطالبات من طلبت قد المديرية وكانت

 مجاني التعليم ان الستعماربة!لسلطاتمنادعاءا بالرغم ذلك على الطالبات وافقت ذلك،

 قيل لعرا ا يضعون لمستعمرين ا ان ،لبة طا ٤ ٢ ت ما لمتقد ا د عد بلغ وقد ٠ لبحرين ا في

٠ لعلمي ا تحصيلها ة د زيا في ورغبتها لبحرينية ا ة لفنا ا م تقد امام

 المتخصصين من وهو الشرطة في ضابطا تورتون ٠ ف، ٠ و نجليزى اال عين - *

 لحاكم خاصا حارسا ٥ ٦ سنة عمل حيث االستقالل اجل من الشعوب نضاالت قمع في

 ة الخبرجريد ت اورد كما بالرصاص الشعوب رمى خبرا من وهو ينج هارد اللورد قبرص

١٤



٠ االسبوعية النجمة بكو با شركة

 االيرلنندى الشعب نضال قمع في عمل للشرطة ان قومند تعيين سبق قد وكان

 من يتمكنوا لن ولكنهم والتقتيل البطشر: بخبرا قمعهم جهاز ون يحشد المستعمرين ان

٠ بالدنا في التحرروااستقالل ارجاععجلة

وقوم ٨ ٠٠ ة يد الجد الهملة قاعدة في البريطانيين الجنود د عد بلغ _ *
 من المزيد الستقبال لمعسكر ا لتوسيع كبيرة ات ا بأنش وكمون ت كا ومنها ت وال لمقا ا شركات

٠ الخليج وعلى نا دبال على البريطاني ر االستعما قبضة يد لتشد لك وذ ٠ السلحة وا الجنود





الوطفي التحري جبهة حال لسان

دسمبر اول البحرين

 والل والبعراطة الطين واالقالل املب برئهـج
اجلهبة منغملات اقرته مكا

اسن

 كان وان ، الم٠يلالع,اأ كل في العامفة التحررية عصرالثورات عصرفاهو ان
 -السل في وكبلها الوطفي واستاللها الشعوب معظم حرية قمع قد االستعمار

 عحر بزوع الى يرمز العالم في التحررية التورات نشوء ذان ، شعبنا ومنها العبودب:
 التز الضراباث لتكيين الولمية للئورات الالغية فالموبات ، المظلوسة ن رالشع تح

 واشبعه ' المستعمرا مكان في فانبنقت ئما، تقوضءعا٠ االستعاري للمنظام انضربات
 االميل عذه شعوب نضال ودخل. ، سياذه ذات فتية دوال بقةااسا تعمرات ا

 شط-اً و،■سناهماً دة الح اذ٠٥ 'اً د٠م و ونضتب فيطررها ةمرحلةجديد

. االسدار ر٠ند ثورية قوة بوصذها الدونة الياسة في
 تتطلب اني االستع:ارالبري سطرة نت الواقع شعباالبحريني مصاح ان
 القواءدم وتدفية سيطرته ر جذ واجتثاث الريطاني اراالسته. حكم على القضاء

 ءواجنرا االقطاعية االوضاع والناء االجنببة االحتكارات وازاحة السكرة
 عة ارصنا وارامة ٠لمم هـط وفق م۴كل الفالحين اشتراك جذرية زداءة تهويالت

 لال-تهارواشاعةالديةراطية معاءية مستقة سلة خارجبة ياسة وممارسة الوطنية
 تحتق في مصلحة الوطنبة البحريني الشعب طقات وليع البحرغى الشعب اة فيح

 الوطني ال االستة في ادروءة شعبنا اهداف المضمن الوطني برنامبنا عداف
 ع تتج الوطني المدنر هذا وعلى بنفسه مصيرء فينقرير حقه و والديمقراطية
. االستعماد^لبريطاني ضد الحالية كتنا معر في لخويلوطية





ديسهبر ول ا

والديمقراطية الولطني واالستقالل الحرية برنامج

الجببة منظمات قرته ا كما والسلم

— ٠ مة المقد

 االستعمار كان ولئن ، العالم بقاع في العاصفة التحررية هوعصرالثورات عصرنا ان

 ومنها العبودية سلسال في وكبلها الوطني واستقاللها الشعوب معظم حرية قمع قد
 ، المظلومة عصرتحررالشعوب بزوغ يرمزالى العالم في التحررية الثورات نشوء فأن ،شعبنا

 لو الضربات تكيل الوطنية الثورات من المتالحقة فالموجات
 واشباه المستعمرات مكان في فانبشقت دعائمه وتقوض االستعمارى للنظام الذربات

 مرحلة ول لد ا ٥ هذ شعوب نضال خل ود ة، سياد ات ذ فتية وال د السابقة المستعمرات

 السياسة في نشيطا ومساهما ة يد الجد للحياة عا مبد بوصفها ونهضت تطورها في ة يد حد

٠االستعمار مر تد شورية قوة بوصفها ولية الد

 القضاء تتطلت البريطاني االستعمار سيطرة تحت الواقع البحريني شعبنا مصالح ان

 وازاحة العسكرية عد القوا وتصفية رته ورسيط جذ واجتثاث البريطاني ر االستعما حكم على

 اشتراك ريةزراعيةجذتحويالت واجراء االوضاعاالقطاعية لغاءاالحتكاراتاالجنبيةوا

 مسنقلة سلمية خارجية سياسة وممارسة الوطنية الصناعة واقامة مصالحهم وفق كلهم حينلفالا

 الشعب طبقات ولجميع البحريني لشعب ا حياة في يمقراطية الد واشاعة ر لالستعما ية معاد

 شعبنا اهداف المتضمن الوطني برنامجنا اهداف تحقيق في مصلحة الوطنية البحريني

 الصعيد هذا وعلى بنفسه تقريرمصيره في وحقه والديمقراطية الوطني االستقالل في، المشروعة

 فشعبنا ٠ االستعمارالبريطاني ضد الحالية معركتنا في الوطنية القوى تتجمع الوطني

 واسع تحادا لك وذ المشروعة مطاليبه االستعماروانتزاع انتصاراتهعلى يتمكنمنتحقيق

 عائم الد لتصفية 6 هواد بال النضال طريق وبانتهاج يمقراطية الد الوطنية القوى من

 واسعة يمقراطية د حركة ضربات تحت اال ر تنها ال والتي البحرين في االقطاعية االستعمارية

٠ لوطنية ا لشعب ا ت طبقا جميع تضم



 االستعمار ضد المتواصل النضال هو الوطني استقإللنا لتحقيق رى الجذ الشرط ان

 االستثمار على االبقاء على ينزعون بالدنا على هيمنتهم بقا اجل من االستعماريين ان

 ،الفتاكة الحربية باالسلحة ياها ا هم وبتزويد وانية العد الحرب عد بقوا بزرعهم رى االستعما

 والنشاط البوليسي الرهابالحربيةوا والكتل العسكرية القواعد اقامة الى وباالضافة

 ، مطاويبسع دمي الحكم دست على نصبوا فقد والسرقة، والنهب والرشوة التخريبي

 على ين معتمد الشعب صفوف لغريق الطائفية تجارة اقاموا هبية المذ للفروق وباستغاللهم

٠ لعمال ا ة عد مسا

 طريق في الرئيسية والعقبة الرئيسي و العد استعمارهو ال فان الضورة ه هذ وعلى

٠ دنابال في والقدم يمقراطية الد واقامة الوطني استقاللنا تحقيق

 الى الوطني نابنضالالسير اجل من ثباااالكثر المناضل هي العاملة طبقتنا ان

 طبقتنا وكون الوطنية البحريني الشعب حركة تجربة خالل من لك وذ ة يد جد اشكال

 هو الغالحين مع العاملة طبقتنا وتحالف ية د العد الناحية من شعبنا غالبية هي العاملة

 تحويلرت اجراء والجل الوطني االستقالل الهادفالى نضالنا لنجاح الشرطااساسي

 جبهة اساسر هو التحالف ا وهذ واالجتماعي ماالقتصادى التقد اجل من عميقة يمقراطية د

٠ الديمقراطيون والمثقفون ، الوطنية البرجوازية الى باالضافة التحريرالوطني

 بين التناقضات غاقم ر ا فبمقد عليها الغالبة رية التجا صفتها وبرغم زيتنا برجوا ما ا

 الحركة مسايرة والى مصالحها عن مركزالدفاع في االستعمارتجعلها ومصالح مصالحبا

٠ لوطنية ا

 ر الستعما ا زمة ا تتعمق ما ر فبقد ، مية التقد ر لالفكا لظفر ا لعصر ا هذ.ا حمل لقد

 ة يد جد ت را نتصا ا لتحقيق هير لجما ا وتعبئة رص في مية لقد ا ر فكا ال ا ور د ظم بتعا لمية لعا ا

 وسائل جميع االستعماروالرجعية يعبى حيث الوطني نضالنا من جز هو الفكرى والنضال
 اجهزة الحق المزعوم الخطرالشيوعي مكافحة ر ستا وتحت الجماهير في الفكرى التأشير

 الشعب صفوف شق الى وتسعي وطني هو ما كل وتطارد والجاسوسية البوليسية القمع

 ٥ هذ تحت اتحد وقد تسد فرق العتيد الستعمارى ا شعارهم تحت الوسبائل بمختلف

 استقاللنا اع اعد جميع االجتماعي منا وتقد الوطنية وكرامتتا حريتنا اعدا جميع ا السود الراية

 الموظفين انصاراالستعمارمن وجميع العقاريين الكمبرادوروالمالكين من الوطني

٠ سيس. لجوا وا

 شعبنا البقا منهم سعيا البحرين في رى الستعما ا النظام عن المدافعين ان

 الشيخ هو الحاكم كون ومنها والنظربات اختراعاالشاعات في ينغننون االسرالروحي تحت

 نصبب ى لذ ١ ٠ ٠٠ الشيخ اى يه لد موظفون هم وانما رالبريطاني الستعما ا وليس عيسى



 والذى ١٩٦١/١٢/١٦ صبيحة في واالمريكية البريطانية البوارج مدافع طلقات اصوات طى

 عميلة اخذتصحافة كما واجدادهفيخذمةاالستعمارالبريطاني٥اباو سيسيركما

 النعوت من وغيرها الشاب الديمقراطي الداكم نعت غ اصبا على الوطن منخارج مأجورة

٠ المضللة الكاذبة
 بكل تسعى ، عميلة وجاسوسية استعمارية من للشعب ية المعاد االوساط تسعى كما

 باالرهاب لك وذ الوطني التحرير جبهة لنضال يمقراطي الد المضمون طمس الى الونائل

 لتصفية الرجعي وجهها وذلكلتضخيم الراى مظاهرالتعبيرعن ابسط وبمصادرة البوليسي

 واالرهاب النهب لنظام تغطية عامة كقاعدة هي تبرزنظريات نغسه الوقت وفي الوطنية القوى

 على شعبنا قدرة تنفيخ يمينية برجوازية اوهام مظاهرمن وكذلك البحرين فى االستعمارى

 النظريات وهذه شوفينية انتهازية مغاهيم من االفكارخليط وهذه الوطني استقالله انتزاع

الوطنية. البحريني الشعب مجموعحركة ضمن طورها وتعيق جماهيرالشعب من قسما تغلل

 تتتشسر البغيض، االستعمارالبريطاني سيطرة الكثيرمن يعاني الذى وطننا وفي

٠ النيراالستعمارى للتخلصن ترمي وطنية افكار واسع نطاق على

 النظام تعرية في يشتركون الديمقراطيين الوطنيين من غيرهم مع الجبهويين ان

 ضد هوادة بال النضال وفي الحقوق رة ومصاد الشعب وتجويع النهب نظام االستعمارى

 االوهام بجلالن لهم ويشرحون كما الوحطنية تهم وحد تقوية الجماهيرعلى يحثون االستعماركما

 نضال بدون البحريني للشعب االجتماعي والتقدم الوطني االستقالل تحقيق بامكان القائلة

٠ خلية ا لد ا لرجعية وا ر الستعما ا ضد مستمر

 الوطنية حركتتا لمرحلة المميزة السمة هو الجماهيرالبحرينية النموالمضطردلوعي ان

 التي العفوية فالمظاهرات ، المخلصة الوطنية وفئاته شعبنا لتضحيات نتيجة وهو ه هذ

 الوطنسي استقالله فيتحقيق بطل ل الجزائرى النتصارالشعب يدا الطلبةأي نظمبا

 الثبات العميقة داللتها لها المظاهرات وهذه الفرنسيين المستعمرين براثن من وانتزاعه

٠ االستعمارى النظام على وسخطه العميق والظهاركرهه االستعمار مقاومة على شعبنا رة مقد

 الوطني شعبنا نضال لكبت يسعون وجواسيسه واعوانه البريطاني ر استعما ال ان اال

 واسقاط واالبعاد السجن طريق عن البوليسي باالرهاب وذلك الكامل باالستقالل ومطالبته

 رية االستعما الشاععات باطالق لك وكذ المستمرة والمالحقات العمل من والحرمان الجنسية

٠ الوطني استقالله تحقيق على شعبنا رة مقد في تشكك التي

 الجماهيرالشعبية امكانيةتدخل له حد ما العصرالى هذا في تعاظمت لقد

 دة مشد بهمة يها يد ا في تتسلم الشعوب فان ولية الد القضايا حل اجل من نشيطا خال تد
 ة السبيط عالقات غير ول الد يين ر االستعما يعرف ال وحيث اوالحرب السلم مسألة تقرير

٢١



 طبيعية وسيلة رها. عتبا با نية وا لعد ا للحرب ينظر ر الستعما فا للضعيف لقوى ا وظبم لخضوع وا

 من السلم اجل من هونضال لوطني ! فنضالنا ، الوطنية ثرواتها ونهب الشعوب حرية لكبت

 نضالالوطنيهو اننضالنا ٠ بالدنا في العدوانية االستعمارية الحرب قواعد تصغية اجل

 اجل من هو الوطني وبرنامجنا والتقدم والسلم يمقراطية والد الوطني االستقالل اجل من

٠ لنبيلة ا اف هاالهد هذ تحقيق

***************٠*
— : التالي البرنامج تحقيق اجل من التحريرالوطني جبهة تتاضل

 الستقال ا مستقلة ة د سيا ات ذ يمقراطية د ولة د لبحرين ا جل ا من ضل تنا - ( ١

 وذيولها غيرالمتكافئة االسترقاقية ومعاهداتها االستعمارية الحماية بالغاء وذلك حقيقيا

٠ شعبنا على المفروضة

 ت القوا وجال واالمريكية لبريطانية ا نية وا العد العسكرية الحرب عد قوا تصفية -- ( ٢

٠ بالدنا عن الجنبية ا

 لشعب لمصلحة تعمل ديمقراطية حكومةوطنية ايجاد الجل الجبهة -تناضل ( ٣

 م نظا وتقيم عوانهم وا النجليز ا االداريين من رية الستعما ا رة الدا ا ز جها وتطهر لبحريني ا

 لمجموع طية يمقرا لد ا ت لحريا ا يكبل يمقراطية د ت سسا مو قامة وبا يمقراطي د وطني رة ا اد

 ستور د وتضع حقا وتمثله لشعب ا ينتخبها ية وبلد رة ا د ا لس ومجا ن برلما ، لبحريني ا لشعب ا

٠ لوطننا الموضوعية لظروف ا االعتبار بعين يأخذ يعقراطي د اساس على يقوم بحريني

 الطبيعية وشرواتتا نا موارد ر الستثما صناعة قامة با لوطني ا نا د اقتصا تتمية - ( ٤

 الضرائب وتخفيف الوطذية الصناعة يحمي ضرائبي نظام واقامة شعبنا ٥ورفا سعادة لغرض

 ية لبلد ا رسوم من لصغير ا خل لد ا وى وذ لحرفيين ا عغا وا لشعب ا هل كا عن لمباشرة ا غير

٠ رى لتجا ا لسجل وا

 باقامة وذلك توءخرتطورالزراعة التي العوامل ومحاربة الزراعي تطويراالنتاج — ( ٥
 االقطاعية من شعبنا وتخليص البحرينيين للغالحين الحقيقية المصالح يكفل زراعي اصالح

 االستعمار اعون قبل من الصغارالمنهوبة كينلمالوا الفالحين اراضي بارجاع وذلك

 واعوانهم، الشيوخ قبل من اراضى ال نهب وايقاف والمناصفة التعبة حقوق على والمحافظة

 وبدون مباشرة البحرينيين الفالحين على للزراعة والقابلة الزراعية توزيعااراضي اجل ومن

 القروض بمنحهم والوكالء الشيوخ نهب من وتخليصهم الفالحين مساعدة اجل ومن بدل،
٠ زراعية ومكائن ور وبذ ية نقد من الحكومية

رية االحتكا سيطرتها وضد وبنوكها الجنبية ا ر الحتكا ا شركات من شعبنا تخليص -- ( ٦

 والمحتكرين المضاربين ايدى على بالضرب ، التموين مشكلة وحل الخارجية تجارتتا على
٠ خله د تناسب قوتهبأثمان شرا من الشعب وتمكين الشعب، لقوت



 لثقافية وا والصحية الجتماعية وا والسياسية ية اقتصاد ال العمال مصالح عن فاع الد - ( ٧

 مصالحهم تحمي. قوانين وسن الحالي العمل قانون الغاء اجل ومن نقاي تنظيم سبيل وفي
 تعسف ضد الجبهة وتناضل والشيخوخة والبعاللة عوزالمرض يقيهم اجتماعي ضمان اجل ومن

٠ السلطات تعسف ضد ل العما ا واصحاب الشركات

 لشعب ا تراث تستلهم وطنية اسس على قامته وا ٥مستوا ورفع التعليم تطوير - ( ٨

 ضية لريا وا عية الجتما ا ة لحيا ا ترقية حل ا من ضل وتتا ، تمييز ون وبد الجنسين ودكال البحريني

٠ الشعب عند

٠ الشعب مكتسبات عن للدفاع وطنى جيش انشا - ( ٩
 الشعب افراد فة لكا خدماتصحية بتأمين وذلك الصحي الشعب مستوى رفع - (١٠

٠ المتوطنة االمراض من وتطهيرالوطن
 واالجتماعية السياسية الحقوق كافة في بالرجل: البحرينية المرأة مساواة - (١١

٠ ية د قتصا ال وا

٠ لمواطنين لجميع الحقوق في مساواةحقيقية ايجاد (س ١٢

 تحرير اجل من العربي التحرر لحركة لمشترك ا النضال راية تحت النضال - (١٣

 لجنوب ا و ا لخليج ا في سوا ر الستعما ا نير تحت ترزح ل تزا ال التي لعربية ا ر القطا ا جميع

 ة يد جد ت را انتصا اجل ومن يمقراطية لد ا تها وحرياً لوطنية ا تها د وسيا ستقاللها ا جل ا ومن

 مسرات ا والمو ت ا ا العتد ا وضد الصهيونية وخليفته ر الستعما ا ضد لعربي ا لتحرر ا لحركة

 وانية العد الحربية لكقل ا طريق عن رسوا الستعما ا قع موا تثبيت وضد رية الستعما ا

٠ دى قتصا ال ا لضغط وا

 لطالب وا للعمال لشعبية ا ت لمنظلما ا وبين لعربية ا لشعوب ا بين من لتضا ا تقويه - (١٤

 من ها جهود وتوحيد الشعبية التنظيمات تقوية اجل ومن العربية البالد في والمشقفين

 ت يا والدط المفاهيم وضد لثقافي وا والصحي الجتماعي وا ى القتصاد ا الشعب رفعمستوى اجل
٠ طية يمقرا د لال ا ية د ا الستبد ا لحكم ا ليب أسا وضد لمغرضة ا رية الستعما ا

 ثروات على المحافظة اجل من االقطارالعربية بين االقتمادى التعاون - ( ١ه

٠ عي لزرا وا عي لصنا ا العربية البالد مستوى لرفع مها ا ستخد وا وتتميتها نا دبال

٠ البحريني لشعب ا صفوف بين الوطنية ة لوحد ا شت عا

٠ م لتقد وا لسلم وا يمقراطية لد وا الستقالل ا جل ا من لبحريني ا لشعب ا نضال ش عا

حب^ةالتحريرالوطني -البحرين-
(١٩٦٢)





١٩٦٣ مارس

الرض التحرير جبهه حال لسان

انبحرين

االفت.احة

 البحري^ي تصاد ال و البحرييين الممال ضد ر باب جرائم
 . برفع كا ٠رثعب ع ر ب '-:خال تاًممووإ :نيد الع.ال.لبحر كفاح
٠ ( ؛الدنا شر:ل االمراب االحكر ) بأبحو شركة ن ه الة

? يجن البحرة ال* *".، اآلست^اربة بابكو شركة هرد تض. لماذ
 رى تذ،ري، فهل رء ي يعط هد الظا اابحريني مل العا ٠رند الذي ل ااسز هذا ان

 في از ر انتري ل٠م٠ اد عرانى في سواء بابكر في البه-يغين الديال جماهير لدى
 راإ<سز من ن ال'بار'ل*ا،-. وتسيع ١٩ء٨ عام ف.نذ االبار ار ال-ذخت

 ر-ازى اومر ر٠السته.-. ا نر دو مع خ ا ت ال با ن سا و ندم على يجرى سبب :ن د

 ٧٣٥ عاملوءم؛نرن ١٥٠ المسرءيز، ءد: فقدبلغ لبحرين في مريكي را.
 ل ها ' منال /٥٠ من كر ؟ر،اتب مخ^يضات دلت تنا بابكر عنال جميع من

 ظروف - تء د الذد الرساتى و اانارلم: ا-تلم،ة سنن فبلم البحرينيين اليوميين
 الكمح سنين و.:برة ال-يئة لمنخة ن اللر: باالذخة الدرك، نى ئد٠ال الرش

 ال'-ن صطبيهي ر٠رهر" اذنية اعالبم من ■اباق البعرينيين العال يجرد سل ا الم.
 ض فتشي بابكر المربكحى لنحتر تعبة " الكفي الصل ترارات دلم التن

 إابكر رام ان . افنبة ركثاننبم تتنانذ انال م واءان ام.ال مهارة درجات

 ذرجة اني تثنيل للى تمدن انا البحرينيين ال *ا تجاه االجرامية ال٠االء *ذه
 العامل دما- من فها تتنز مكنه ارباح اكبر ءلى ل وامل،; م'سل"،٠ا' اليدي من

 مراكزهم من .الالع بتبديل !بكر قيام 'ن ٠ر'الحر بترول زب من ابجريفي
من السخت تير المرا:ل بتحليح تتعلن اعمل ل٠ ادني مراكز راءان^م ة ان





١٩٦٣ خارس

االفشاحية
البحريني د القتصا وا البحرينيين العمال ضد بابكو جرائم *
 حد بوضع كفيل الشعب مجموع ونضال تهم ووحد البحرينيين العمال كفاح *

٠بالدنا( لبترول بكو)االحتكاراالمريكيالضطهادشركةبا

؟ البحرينيين العمال االستعمارية بابكو شركة تضطهد ا لماذ

 تذمرى فعل رد يعطي المضطهد البحريني العامل ٥ د يرد الذى ال السو هذا ان

 التكريراوفي اومعمل بابكوسواءفيعوالي في البحرينيين جماهيرالعمال لدى عميق

 سببب دون بابكو من البحرينيين العمال وتسريح ١٩٥٨عام اواالبارفمنذ المضخات
 فقد البحرين في واالمريكي لبريطانيرامعدوائراالستعما باالتغاق قدموساق على يجرى

 تخفيضات بابكروتتاولت عمال منجميع /٠٢٥ يمثلون وهم عامل ١٥٠٠ المسرحين د بلغعد

 الطويلة مة الخد سنين فبعد البحرينيين اليومين العمال من /٠٥٠ من اكثر الرواتب

 خية لمثا ا للظروف الضافة با لشركة ا في لسيئة ا العمل ظرزف تحت يد لشد ا ق الرها وا

 اعمالهم من بالجملة البحرينيين العمال يجرد المتواصل الكواح سنين وخبرة السيئة

 لالحتكار التعسفية الكيفي الفصل قرارات تتناولهم ال ين للذ امرطبيعي وهو الفنية

 ٠ الفنية تتناقضوكفائتهم اعمال واعفائهم العمال مهارة درجات االمريكيبابكوفتخفيغ

 تشغيل الى ف تهد انما البحرينيين ل العما تجاه الجرامية ا ل العما ا ٥ بهذ بابكو قيام ان

 العامل ما د من تستنزفها رباح ا اكبر على لحصول وا لعاملة ا االيدى من رجة د نى د ا

 لفنية مراكزهم من العمال انقيامبابكوبتبديل بالد بترول نهب البحرينيمن
 العمال ى لد السخط تثير لمراجل ا بتصليح تتعلق اعمال مثل ادنى مراكز واعطائهم

 اجرام على واضح ليل لد قمامه عن تنظيف عمال الى اللحاحيم قسم من البعض وتحويل

 قد رجاتهم د بابكو انزلت ين الذ العمال ال وهو ٠ لعمال ا حقوق البسط بابكووانكارها



 الخرثالث ا والبعض سنوات خمس من اكثر وبعضهم مة الخد في السنين عشرات امضو

٠ سنو!ت

 اما ٠ امامامرين سيضعهم امامالشغيلة الخانقة التعسة الظروف ٥ هذ خلق ان

٠ العمل من استقالتهم الى ،واما االجرامية الشركة قوانين امام يستسلموا ان

 حسب البحرينيين ل لعما ا ضد فشيئا شيئا تعسفاتها من تزيد رية الستعما ا بكو با ن ا

 قيام عن السنة اول في عنها واعلن شميث الشركة رئيس وضعها التي امرة المو مخطط

 الغنية رجاتهم د وتتزيل البحرينيين اجورالعال تخفيض اى مصاريفها بتخفيض الشركة

٠ منهم كبير قسم وفصل

 غهي لديها اعمال توجد انها لعمال القناع بمحاولة الشركة قيام رمنذلك واقذ

 بابكوطى وتروج باجورقليلة آخرين فصل تشغل لفصلهم الثاني اليوم وفي لفصلبم مضطرة
 ترويج من تقصد وهي ! البحرين بترول من تربح ال الشركة بأن القذرين عمالئها لسان

٠ البحرينيين العمال ضد االجرامية وتبريراعمالها البحرينيين تضليل اشاعات ال ٥ هذ

 الى اكاذيبهم وترد البترول لصوص (بابكو ) االحتكاراالمريكي تصفع الحقيقة ولكن

 بلغ فقد سنة بعد سنة اد تزن البحرين في والمكررة المستخرجة البترول فكمية صدورهم

 قياسيا رقما وهذا السنة برعيالفي ١٦٤٤٤٤٩٣ -١٩٦١ سنة البترول انان معدل
 ( اسود ال الذهب ) البائلة الثروة هذه مدخهن يذهب اين الى ولكن البحرين في لالئتاج

 تذهب اين ٠ ااعالم في عة انصنا تعتبرعصب التي المهمة الستراتيجية ا الثروة ه هذ

؟ بترولنا ات عائد

؟ المسروقة البحريني الشعب ثروة هب تذ اين

 روكنلر بنوك االمريكية احتكاالبترول بنوك تذهبالى انها تماما واضح الجواب

٠ البريطانية الحتكارات ا بنوك الى هب يذ فنها وقسم وموران

 ه وهذ روبيات٢9٧٥ اى سنا ٧٥ يتجاوز ال الهاحد البرميل استخراج تكاليف ان
٠ الشركة ومصاريغ اجورالعمال على تشنتمل والتي لالناج البسيطة الكلفة

 البحرين بترول من برميل يباعكل حيث العالمية االسواق الى والشحن جميعبا

٠ برميل لكل صافيا ربحا دوالرا ١٤ ،٢٥ هو والبيع الكلغة بين الفرق فيعني دوالرا ١ ه ي

 خالصة ارباح بابكوعلى حصلت ١٩٦١ سنة في ان نستنتج بسيطة حسابية وبعملية

 دوالرفقط مليون ا ١ البحرين حكهمة بلغتحصة • السنة دوالرفي مليون ٢٣٠ يلفت

 ومعذلكفاالستعمار ٠ الرباح مناصفة عن المستعمرين يثبتخرافة وهذا ١٩٦١ سنة

 بتخغيض وذلك البحرينيين العمال دما من اكثريستنزفها ارباحا يريد الشره االمريكي

الوطني االقتضاد واضعاف درجاتهم مبرروتنزيل بدون وفصلهم اجورهم



؟ البحرينيين العمال ضد اآلجرامية الشركة اعمال عن ينتيج فماذا

 و لبا اضطهاد ضد سيدافعون العيش لقمة عن فىعونسيدا البحرينيين العمال ان

 عن وسيدافعون االعمال من العملوالتبديل من والفصل الرواتب تخفيض عن لهم وتجويعها

٠بالدهم في العمل حقهمفي

 التطبيق موضع البحرينيين العمال لفصل مخططا االخيرة االيام بابكرفي وضعت وقد
 يلهم وتبد رجاتهم د وتتزيل البحرينيين العمال على بالتضييق ذلك سميث امرة لغو تنغيدا

، ٠ لفصلهم تمهيدا

٠ درجاتهم وخفضت وعاديين غاليات عمال الى وات االد منقسم عمال حولت : اوال

 الى بعضهم بختلفة اعمال الى الفنيين اللحاحيم عمال من سبعة تحويل : نيا ظ

٠ عاديين شبه عمال اخرالى ال درجاتهموالبعض وانزال المراجل قسم

٠ مساعدين وعمال المراجل اعمال لى آلت اال ربعةمنقسما تحويل : حالئا

 بتسريح ستقوم بابكو اناالحتكاراالمريكي على واضحة داللة تدل ٥أعال المذكورة والوقائع

 االيام٥هذ تشتد التعسفية واالعمال العمال وتخفيض والرقابة قريب وقت في بالجملة العمال

 اعمالها عن تتوقف انبابكولم ٠ عيالجما الكيفي لفصل بعملية للقيام مقدمة بصورةخاصة
 الشعب شروة سرقة على قائمة النها تأسست ان منذ البحرينيين العمال ضد االجرامية

 استمرار منها بقصد الشركة ى لد يعمل البحريني الشعب من واالضطهادقسم بالقوة البحريني '

٠ االستعمار جيوش قبل من والمحمية بالقوة المنظمة السرقة عملية

 عمطالبهم النتزا بحزم البحرينيين لعمال ا ل نضا اال يوقفها لن ية , االستعما بابكو ان

٠ للعمال وتحسينظروفالعمل االجوروزيادتها وايقافتخفيض الغصل بايقاف العادلة

 صفوفهم توحيد العمال وعلى الستعمار ا شركات ضد العمال سالح هو اضراب ل ان

 الستعماروشركاته ا ضد المناضلة الشعب قوى الوطنية القوى حول لغاف واال وتنظيمها

٠ للصوصية ا

 بوضعحد كفيل والديمقراطى الوطني االستقالل اجل من البحريني الشعب نضال ان

٠ الستعمار ا ظل في ئب مصا من البحريني الشعب يعانيه ما لجميع

١٩٦٣ ميزافية خالل من ي البريطا ر سبسؤاالستعط

المسترسميت حكومة ميزانية تخفيض

 هدف تعكس التقليدية الصرف البواب العام هذا ميزانية في ادرجت االرقامالتي

 االستثمار طريق عن فقيرا متأخرا بلدا البحرين جعل في البريطاية االستعمارية السياسة

 االستعار وعمالء االستعمارية الشركات قبل من البحريني الشعب لثروت المركب الوحشي



 ة للمساذ را ومصد المريكية وا نية البريطا للمنتجات سوقا لبحرين ا جعل سة فسيا عيين االقطا

٠ نيره رزحتتحت التي البلدان جميع لالستعمارفي المثلى السياسة الخامهي

 رطريقا االستعما سياسة تتخذ شيى كل على االستعمار يهيمن حيث ئ دؤ بلد وفي

 رئيسية وانية عد حربية ة قاعد لبحرين ا جعل في الثانية العالمية الحرب نهاية منذ ابتا
 الجز هذا في ئمة الدا رالحرب مصاد من ومصدرا األوسط لشرق ! في ر لالستعما

٠ العالم من واالستراتيجي

 نية وا العد االعمال وتسهيل نا بالد في ر االستعا بقا توطيد اجل من تكرس لميزانية فا

٠ لمنطقة ا ى نستعمار ال ا طى فظة لمحا وا لعربية ا البالد ضد

 عبا بأنشا سميث لسكرتير ا بحكومة لممثلة ا رية الستعما ا لسلطة ا تتبجح لتي ا ريع لمشا وا

 معسكر الى البحرين وتحويل البحريني الشعب على المستمر وان والعد الحرب من كجز

 ريع لمشا لصرف ا سة سيا على مثل وهو الجفير في لبحرى ا لمينا ا هي ني البريطا للجيش

 مبالغ النشائه رصد المينا ا وهذ العسكرية لالحالف الستعمارية ا االستراتيجية و الحرب

 لمبالغ وا ١٩ ه ٦ م ط منذ . ذ ا سميث لحكومة ليتين ما سنتين نية ميزا مجموع وزت تجا ضخمة

 قيمت وا لبريطانية ا الحربية لسغن ا احتلته ئه نتها ا وبعد ٠ , لمينا ا ا لهذ ترصد الضخمة

 لمطار وا بواسطته تتم المريكية وا لبريطانية ا لعسكرية ا لمهمات وا ه العند ا وغريغ شحن ت عمليا

 رجاته مد انطورت وبعد المحرق في نية البريطا الجوية القاعدة عن فصله بعد المدني

 يتعلق وما المبني واحبح واالمريكية البريطانية الجوية القوات واستعمال حوزة في اصبحت

 لية لما ا ت لسنوا ا تتحصل وال نية البريطا الشركة سيطرة تحت ني لمد ا لطيران ا ون بشو

٠ ر لمطا ا من ئد عوا ية ا على السابقة

 ارغعت ل لسحريةصنعها سميث عصى لمتستطع البحرينيين به وعد االزدهارالذى ن٤

 ن كا ان بعد روبية ١٣٠ الرز كيس سعز واصبح فاحشا عا رتفا ا ية الغذا المواد ر اسعا

٠ عامين قبل روبية ٩ ٠
 عن روبية ٣١٢٥٠٠٠ ار بمقد انخفضت انها ترينا ٦٣ لميزانية سريعة نطرة ان

 من ال فبد نا بالد شروة سرقة في وشركاتهم لمستعمرين ا هة شرا يعكس ا وهذ ٦ ٢ ميزانية
 مجمل في عكسي تأشير لى ا ى د يو ا وهذ ريف لمصا ا تنخفض لك وبذ تنخفض ت ا رد لوا ا ترنفع ان

٠ الشرائية القوة ضعاف وا الجور ا نخفاضلةوااابطا ة زياد عليه تترتب لوطني أ خل الد

 روبيةعن ٢ ،٠١١ ،٠٠٠ ار بمقد والعدلية وائرالحكومية الد تمتخفيضمصروف وقد

٠ ١٩٦٢عام

 فسياسة التعليم مستوى ع رتغا ا لى ا ى، د تو رف لمصا ا ت مخصصا في الطفيفة دة لزيا وا

 عن فضالر لالستعما بالنسبة الفضلى السياسة هي الميين ا وشبه المتعلمين انصاف تخريج



 يحشرالطلبة حيث الزرائب تشبه والتي رس 1المد اجوربنايات ستلتهمها الزيادة ٥هذ ان

٠ التعليم عن ناهيك الصحية الشروط ابسط حتى تتوفرفيها ال بنايات في والطالبات

 فحتهافيةلمكااضا مبالغ يرصد فلم العامة والصحة االمراضواالوبئة مكافحة اما

 من هىعليه ما على فستظل الشعب بصحة وشيقا اتصاال عملها يتصل والتي البلديات وكذلك

 استشمار في مصلحته تهه بقدرما وصحته الشعب حياة تبمه ا األستعمارل لكون البدائية

٠ الحرب ساحة الى ٥بتطويربالد ثرواته وسرقة

 المطالب البحريني الشعب ارهاب اجل من لجواسيسلشرطةواا مخصصات زيدت وقد
 مجموع على يزيد الشرطة على يصرف ا فأن بنفسه وتقريرمصيره واالستقالل الحرية في بحقه

 والمواصالت والبريدوالعملواالذاغنة والطابو والجمارك والمالية السكرتارية يصرفعلى ما

 بلغمجموعها الذى ٠ عية واالجتما القروية والشئون عةوالزرا والقاصرين والمحاكمواالوقاف
 روبية ١٠ ،٥٢٨ ، ٠ :٠٠ سيس للشرطةوالجوا رصد ما بلغ بينما روبية ١٠ ،٤٢٥ ،٠٠•

 عام ميزانية ى مخصماتها من ٣٦١ ،٠٠٠ ة د بزيا اى نية الميزا مجموع %من١٥ تمشل

٠١٩٦٢
, ا بمقد ى ا ٦٢ م ءا عن روبية ألف ٩٠ ار بمقد لتضليل وا ءاية لد ا ت مخصصا ت زيد لك وكذ

٠ ٠/٠٢٥

 ضمن خل تد لم ٦٢ م عا ونصف مليون ١ ا بلغت لتي وا لكهربا ا غرة ا د ت ا رد وا ما ا

 صحابها ا من نية بريطا شركة قبل من تستثمر لكهربا ا الن لك وذ ١٩٦٣ ميزانية ت ا رد وا

 ئها نشا ا منذ لك ذ بتغطية ر الستعما ا حكومة وتقوم ( بق لسا ا لحكومة ا رئيس ) بلجريف لز شا

٠ لبحريني ا لشعب ا عن لسرقة ا ء الخفا ولة محا في ١٩٣٥طم

 يظهر لم فهو طويال االذاعة له طبلت ى لذ ا رى لتجا ا لتمليك وا ن السكا ا مشروع اما

 ة الجديد والمدن ماليين االربعة اما عنه النظر سميثصرف ان د ترد وقد لالن للوجود

٠ الميزانية في لها وجود فال والمحرق الرفاع في
 لبحرين ا استقالل ون وبد د لسوا ا لك حا رية الستعما ا لسيطرة ا ظل في لمستقبل ا ن ا

 ورفع لوطئي ا نا د القتصا بت نا تطورا د يجا ا يمكن ال دنا قتصا ا وتحرير حريتها ع نتزا وا

 جل ا من شعبنا كفاح طريق هو طية يمقرا لد وا لوطني ا الستقالل ا لبحرينى ا لشعب ا معيشة

• وطننا ت بخيرا تتا د وسعا هيتتا رفا

الوطني مجة برنا تحقيق اجل من البحريني الشعب نضال عاش

٠ والديمقراطية الوطني االستقالل اجل من المناضلة الوطنية الشعب قوى عاشت



لبحريني ا لشعب ا ضة نتغا ا كرى ذ شت عا

ية لبلد ا ضة نتفا ا ا لشيد لخلود وا لمجد ا

هير والجما ٥٦ سنة لباسلة رس ما نغاضة ا كرى ذ البحريني شعبنا معلى االيا ه هذ تمر

 ٠ لبريطاني ا ر الستعما ا رعة مقا في شعبنا ضه خا ى الذ لعظيم ا ل لنضا ا لك ذ تستلهم لبحرينية ا

ى د لحا ا ظهريوم في ية لبلد ا ساحة في شعبنا من حين د لكا ا طالئع -ت، ستشهد ا لقد

 لقتلة ا حكم يريد ال لبحريني ا لشعب ا ن ا معلنة لقتلة ا لمستعمرين ا برصاص رس ما من عشر

٠ سة. لمقد ا لقضيته قربانا شعبنا مها قد لتي ا لعظيمة ا ت لتضحيا ا ٥ وهذ للصوص وا

 نيل علي عميقا اصرارا الحديثتعكس شعبنا تاريخ في والثورات االننغاضات كل ان

٠ الحريةواالستقالل

 المدججين المستعمرين مع المعركة العزل والحرفي والفالح العامل خاض لقد

 ت التضحيا في ،يبخا لم البحريني لشعب ا ن ا لعالم ا وشعوب لشعبنا فيها ثبتوا ا لسالح با

٠ استقالله نيل !جل من

 على البغيوالعدوانتمرذكراهم برصاص صرعي الذينخروا مارس انشهدا
٠ لقتلة ا لبريطانيين ا لمستعمرين ا ضد ل لنضا ا غمرة في وهو شعبنا

 لقد را هد هب تذ لن زس ما في ر الستعما ا شبرطة ص رصا سفكها لتي ا ما لد ا ن ا

٠ المستعمرين ضد النضال في الوطنية ة الوحد وشيقة الدما ه هذ كبت

 لموحب ا لنضال ا رب د لى ا بد ا لسير ا على لشعب ا يستصرخون ضة النتفا ا ا شهد ن ا

 من لشعبنا فالبد اسود مهما ر الستعما ا ليل ن ا لمستعمرين ا لغزاة ا من وطننا لتحرير

• لغنية ا ه دبال ت بخيرا والتمتع لوطنية ا ته ن وسيا حريته ع انتزا

 لن القتلة البريطانيين لمستعمرين ا ن ا علمتنا رس ما ضة الننفا لعظيمة ا روس لد ا ن ا

 قبل من االستعمار بحزمضد المتواصل والنضان دة بهوا الوطنية مطالييه لشعبنا يسلموا

 استقاللنا بتحقيق كفيل ٠ المستعمرين براثن من نا بالد بانينتزع كفيل الوطنية القوى

 االستعمار علينا فرضها التي العزلة من بتحريرنا كفيل ٠ لشعبنا والديمقراطية الوطني

٠ العربية البلدان في اشقائنا عن

 بأبنا تبيب البرار ا الوطنية لقضية ا ا شبد كرى ذ في لوطني ا التحرير جبهة ن ا

 لشعب ا صرف لى ا ف تهد لتى ا ر ستعما ال ا قوى ضد ح لكفا ا زرفي لتا وا من لتضا ا لى ا شعبنا

٠ الديمقراطية وحقوقه الوطني واستقالله حرينه اجل من النضال عن البحريني
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بلوغ لشعبنا يتم ان الى الستعمارالبريطانيدةضداهوا بال ستناضل ان.الجببة

٠ بنغسه تقريرمصيره في النبيلة اهدافه

٠ الوطن لشهدا والخلود المجد
٠ البلدية انتفاضة ذكرى عاشت

والديمقراطية. واالستقالل الحرية اجل من البحريني الشعب نضال ءاش

ل1ضذبوا|ح بم لوا والتمليك ن السكا ا مشروع

 يكن لم اياها وتمليكهم للعمال بيوت عنتقديم الحكومة اشاعتها لتيانالدءايةا

 في بيوت لى حصلوا الفين القليلين االشخاص يجاران اال وانما التمليك منها القصد

 لعظمى ا لبية لغا ا ن ا علمنا ذا وا ت روبيا وعشر ئة ما ره رقد يجا ا فع د منهم طلب لمحرق ا
 ثبن وحد ستة فعوا يد أن عليمم ذلكان فمعنى روبية مائة الث لشبرى ا خلبم د يبلخ بمع

 بالمواطنيين حدا مما بشعللمواطنيين استغالل بالطبع وهذا للحكومة رواتبهم من بالمئة

منهم ر إليجا ا طلب ثم لبيوت ا تمليكهم لحكومة ا ه ط ل ا على فيها يحتجون عريضة يم لتتد

٠ لبيوت وكذلكالءااليجارلهذه
X سياراتها تسجيل هلها لتجا مبرروذلك بدون سواقين بفصل مكتزى كرى شركة قامت 

 ضد العدواني العمل هذا ان ٠ البحرينيين ق ااسوا على المسوولية ووضعلك

 سياراتبا تسجيل تغافلتطلبللسائقين الشركة ان وخاصة يبرره ما له لميكن السواق

 ر عبا ا ى ا ون د لبحرينيين ا ل لعما با رية ستعما ال ا ت لشركا ا ر ستها ا ى مد على ليل وانهد

٠ الشركات ٥هذ تسنها التي العمل لقوانين حتى

X التي اشتراكاته من جعفرسلغة بابكوويدعي في المواصالت دائرة من ءامل طلب 

 مبرر اى دون السلغة لمتطه الشركة ولكن بيته في حجرة لبناء /٠ ١ ٠ بمقدار راتبه من تقطع

 عشر شالثة اليومي تبه ورا الشركة خدمة في سنة عشر احدى امضي قد كور المذ ان من لرغم با

٠ لعمال لسرقة ا لادخارا ال نظام تعمل لشركةلم ان! ويدلذلكعلى٠ روبية

م—بيوب دن ردون —•;-,بحت المواطئون

 منطقة في السعف بيوت من بيتا شالشين يم بتهد الحكومة من بأمر ية البلد موظفو قام

لزياتي محمدا بن سم جا — : لواطنين يينه-مل ومن مميها طى لنالة ا ض زلماباد

 محمد واحمد حسن بن اد وشهد احمد بن وعبدالله ظوم بن وحاجي الله عبد بن مطلق
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 برفع وقاموا ر القذ العمل ا هذ على بشدة ال هو احتج لقد ٠ وخي الد الله عبد حمد وا
 ناطق في بيوت ببنا البلدية لبم تسمح بأن فيبا يطالبون البلدية معاون الى عريضة

 ٠ بيوتهم من هم تشرد ان من ال بد لسكنهم بيوتا باءطائبم الحكومة تقوم أوأن اخرى

 بيوتلالنجليز لبنا لكبارالموظفين واعطتوا االراضي ٥ نزعتهذ قد الحكومة والمعروفان

٠ المواطنيين وتشريد

X االستعاربقيادة جواسيس هاجم ٦٣ ارس٣ 1 االثنين يوم الباكرمن الصباح في 

 لرسول ا عبد الله عبد لحاج ا البحريني المواطن لبلوشي ا بوبويوسف النجليزى ا لجاسوس ا

 الى واقادوه المنامة بلدية في اليومي عمله الى طريقه وهوفي حفص جد قرية اهالي من

 ومعيلها الكبيرة العائلة صاحب المواطن هذا هب ذ لقد الشرطة قلعة في المباحث اقبية

 من العشرات من واحد وهو رية االستعما القمع اجهزة قبل من ر قذ وان عد ضحية الوحيه

 بالدنا بقا في رغبتهم بسببعدم المستعمرين لبطش يوميا يتعرضون الذين المواطنيين

• البريطاني ر الستعما ا سيطرة تحت

 المتواصل النضال اال قفه يو لن البحريني الشعب الستعمارعلى ا جواسيس وان عد ان

٠ الوطني واستقاللنا حريتنا جل ا من وعمالئهم المستعمرين ضد شعبنا يخوضه ى الذ

 عبداللهسندجاسم العمال بفصل ٦٣/٣/١٠ تاريخ في بابكواالمريكية *قامتشركة

 أعمال الشركة ى لد ليست انه بحجة لك وذ نة الصيا عرة دا ل عما من وهم الخضر رك ومبا محمد

 رواتبهم انخفضت بعد النجاره لثالثةمنعما التاليحول اليوم وفي الفرع، فيهذا

٠ المفصولين الثالشة مكان الى ودرجاتهم

X مضي بعد اجورهم اعطائبم السعفة احمد بن يوسف المقاول عند مالعا ٦٠ طلب 

٠ فبرايرومارس عن رواتبهم يستلموا دونان شهرن
 خبز ون بد يعيشوا ن ا اليمكنهم النسهم برواتبهم الحفر مل وعا ر والنجا غ الصبا طالب لقد

 كاكين الد اصحاب توقف ان بعد صبرها نفذ قد طعام ون د طويال صبرت التي عائالتهم وان

٠ تسليفهم عن

 بينهم من وكان وحقوقهم رواتيهم اعطائهم دون فصلهم ان اال المقاول من وماكان

 جاسم ، الرسول وعبد اللقناوى حسن محمد ، جمعه علي عباس العصفور، عباس العمال

٠ وغيرهم الل الد

 وشركة العمل ارة د من يجد الكادح اجرالعامل ينهب ى الذ المقاول ا هذ ان

٠ العمال رواتب سرقته محاولة في الكبيرة المساندة بابكو

 اللصوص المستعمرين ومجوعيكم العيش لقمة سارقي ضد اتحدوا البحرين عمال يا

٠ بهم ا واذن تهم وشركا

****<****<6<<*<*ك***.



 كاملة كتيبة وانزلت البريطاني لالسطول ابعة ضخمة جنود حاملة البحرين وصلت

 معسكرالمحملة الى رسلوا الجغيروا عدة قا طريق عن ى جند ألف ها جنود د عد بلغ تها بمعد

 في لليمن الجنوبية الجدود على نالىعد اثره على نقلوا يتجاوزاسبوط لم بقائهم لكن و
٠ الينية العربية الجمهودية ضد البريطاني االعتداء فيه بدأ ىالذ الوقت

 قاعدة ها اتخاذ في وكذلك بل دنابال خيرات بسرقة يكتغون ال المستعمرين ان

 ائما استنكرد شعبنا وان والخليج العربي تحررالجنوب ضد رة القذ والحرب للعدوان

٠ للمستغمرين وممرا مقرا نا بالد ن اتخا

 وجنودهم المستعمرين قواعد من تطهيرها يتم ان الى بةوصال بحزم وسيناضل

٠ بره البرا
٠ المستعمرين وجال واالسبقالل الحرية اجل من سناضل

 ٠ ٠٠ لشعب ا ليب لمطا انعكاس. لوطني ا مج البرنا

 ر الستعما ا ية حما من متحررة لبحرين ا نريد ٠٠ حرا وطفنا نربد

لبحريني ا للشعب طية يمقرا ود ستقالل ا حرية نريد

 وكفاحنا الحركة بيات اد خالل من جماهيرشعبنا طالعته ى الذ الوطني البرنامج

 التعليم وسو والمرض والفقروالتشرد والجوع والمحن المصائب لكل رية الجذ الحلول يعكس

 من برنامجنا صاغ لقد ٠ الخيرة ارضنا على االستعمارى النظام لوجود هينتيجة التي

 ئبة لصا ا رية لجذ ا لحلول ا تمثل لتي وا عشر لخمسة ا ٥ بنود لشعبنا لعنيف ا لنضال ا خالل

 هينت ا ن ا بعد شر لمبا ا رى الستعما ا لتسلط ا من قرن ل الشعب تحتها يرزح لتي ا كل للمشا

 عمال لحكم ا ست د على ونصب ت الخيرا وسرقت البحرينيين لمواطنين ا وشرد شعبنا كرامة
 بعد المباشر رى الستعما ا راالستثمار ستا تحت الوطنى نا د قتصا ا واصبح ، مأجورين

 شركات وفرضت بالسخرة المغاصات الى الغوأصون وسيق اراضيهم من الفالحون جرد ان

 جموع ، ا سواد بالدنا االستعمارفي ليل د زا لقد ٠ بالدنا ثروة على هيمنتها البترول

 رع لمزا ا وفي ، ت لمغاصا ا في وبشع رهيب ر ستثما ا ومريضة وفقيرة ئعة جا لبحريني ا الشعب

 ٠ هب بالذ م٣وعمال المستعمرين ئ-ن خزا تمال لمتواصلة ا الكدح وساعات ، البترول لحقول وقي

 ون ويرتد حغاة ويمشون عا جيا والتمرينامون والترول الاللى منتجو الكادحون والشغيله

٠ وزرة
 لقد لمستعمرين ا ضد وشوراتها ضاتها انتغا تصنع البحريني الشعب جموع كانت لقد
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 من الحقوق اجل من ١٩٣٦ عام واضرابات السخرة ضد ١٩٢٢ عام الغواصين ثورة كانت

 : ٥ ٤ عام الوطني التحاد ا لهيئة الوطنية والحركة العمال ظروف وتحسين اجور ال زيادة اجل

 حقوقه ع انتزا اجل من البحريني شعبنا اصرار اثبتت الوطنية والوثبات انتغاضات ال ٥ هذ كل

٠ المسلوبة

 ين الذ ا بالشهد الجسام بالتضحيات ملي الوطنية البحريني الشعب حركة اريخ ان

 المسروقة الغالحين االرض كادحي بنضال بالسياط جلدوا الذين بالغواصين صرعي خروا

٠ رى راالستعما االستثما ضد ا ابد ة الصهامد العاملة بطبقتنا ارضهم

 الذين المستعمرين ومصلحة تتغق إن يمكن ال البحريني شعبنا مصالح مجموعمجموع ان

 مصلحة ان واالرهاب والسجون والدماء بالرصاص اقتصادنا على االستعمارية هيمنتهم اقاموا

 واجتثاثجذور بالدنا في االستعمارالبريطاني حكم طى القضاء تتطلب الوطني اقتصادنا

 شروتتا تسرق التي االجنبية رات الحتكا ا وازاحة وانية العد العسكرية القواعد وتصغية سيطرته

 وفق كلهم الفالحين باشتراك جذرية زراعية تتحويال ٠واجرا االقطاعية لغاءاالوضاعوال

 عمل وظروف اجرعادل على الحصول في حقه العامل واعطاء الوطنية الصناعة واقامة مصالحهم

 مستقلة سليمة خارجية سياسة وممارسة العمل اصحاب سيطرة من يحميه وقانون بة ونقا افضل

٠ لبحريني ا الشعب ة حيا في يمقراطية الد عة واشا لالستعمار ية معاد

 النضال : االلية اف اهد ا تضمن قد والديمقراطية االستقالل اجل من نضالنا برنامج ان

 القوات وجالء واالمريكية البريطانية العسكرية القواعد تصفية ، البحرين استقالل اجل من

٠ نية لبريطا ا

 واقامة ، ستورديمقراطي د واقامة الشعب، لمصلحة تعمل وطنية حكومة ايجاد

 عن ع فا الد راالجانب والتجا الجنبية ا الشركات من رة التجا تخليص ، حقيقي زراعي حصالا
 بالرجل لمرأة االمراضمساواة ،مكافحة وطني جيش وانشا تطويرالتعليم ، العمال مصالح

 التحرر لحركة المشترك لنضال ا راية تحت والنضال الحقوق في المواطنين جميع ومساواة

 ٠ الوطنية وسيادتها استقاللها واستكمال العربية ان الستعماروتحريرالبلد ا ضد العربي

 المشترك والنضال العربية البلدان في والطالبية العمالية المنظمات بين التضامن وتقوية

االقطارالعربية. بين االقتصادى والتعاون ديمقراحلي الال استبددى ال الحكم اساليب ضد

 طريق االوضاعاالستعمارية من الشعب خالص هوطريق الوطني. جبهتنا برنامج ان

٠ والديمقراطية استقالل وال انتزاعالحرية
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آل

 لساانجاالجبهتالتحيريراأو^لينى
البحربن

االفتتاحية

سالحناضداالستعمار الوطنية الوحدة
 الي العارمة '؛لثورية الموجة ث تا. هر الزمن ن٠ الحقبة هذه في وجداننا يبز ما ى اف ان
 به بتاي-ا ا اذي ز التنخ سالسل ليحض ابداً يند بلبيب ، المجيد بي ا'عر ا‘لم فيء، بنيرانها نتأجج

 الوزات ،٠ء اس:تا يفرض ان!لنطور البضولي. منتارينا قوتبا رة٠ست٠ ال-:ن ومئات ات ٠٥
جتحررية'1 المعرك: فيخضم :فس: ت1 ،: ر٦٢٠ امعرفاً |ذما و اخت رند ■يقفل ت بدات اعرية وااشعوب
 اشعب ببني إلجزائر وفي المتعذ:ة الجعبة. زد ير م. نفان اعري المغرب ففي

 في امال ، واحد نوري ركب في نفسه إشعب ،يصهر المتحدة العربية الجورية وفي االشتراكية
 دايلعلىاال انثائر اعرب الجنوب الي ا٠تقد الي المساعدة وما جبارة تفدمي؛ اشئرانلية دولةبنا

 ذلك ءورا ن٠ هادفين بإنحادنين إلجنوب بلذان المستع^رون ربط شد . العيق انشعي القكتل
 استزاف في االستمرار لهم يتسنى ي المعتدية، لجيوشهم حرية مواقع العرية المذصة: تلك بقاءا الى

 الوفيرة بخيراتها نحن ننعم فردوس جنات الى بلداننا لتحويا يك^ي الذي نذعنا ، ااسليب نفضا
 واالءتداهات ت افتال ا و اردة السجون ال المساوبة خيراتها ا مقا لعربية اشعرب تجن ولم

 المتطلعة الشعوب موكب فى طريقاً لها شقت بل للدخالء خضع لم ات: اال ؛ كرامتا ءلى انسافرة
 جزائري والمليون رسعيد ي !ابعا يذكر وكمذ انتجخ" ذون ياااضحا قدمت ان بعد الحرية الى

.اشعوبم الكرية الحياة جلم رسوال ائ)م٠ود ., ج" ن٠ جعلوا الذين ارننك
 تكره فبي ولذا والحرية األنضالق ترفو روحأ اوط:ية :!سيا.سية :ءئاتا شءوب كذة ادى ان

 ليندحر؟ المستعمر الفنات وهذه الشعوب هذه ثكره ان يفي ه واكن ، ه دق و اال.تع!:
 ضدعوى وفوتها امكانياتها وتشتت منفردة جلوداً فئة تجذاكل ان يكفي وال ال. بالعبع

 القوى جيع لغذك^ل الوطنية اوحدة من بد ،ال ألئات هذ وحدة ن٠ بد •:ار . اال.تع!ز
 وال زاأر المج لم؛كى الوطن. ارض ءن وتكسحه االمتع،ار كيان ت:- جبارة قوة الى ويحوى

 اليوقهت الوطنية الوحدة تاك ال لو االستعمار تحديات واجة٠ على ء .'أدبر ا اغير وال لمصر
 اننضال في جديدة أفاقاً ت وذح ، الغاشة االستعمارية ن وال الما جيع جه : في لمن.:، . ؛' اعخر: :

م4 لوطني. اننحرري





١٩٦٤نوفمبر

االفتثاححية:
الستعمار ا ضد سالحنا الوطنية ة الوحد

 العارمة الثورية الموجة هوتلك الزمن من الحقبة هذه في يهزوجداننا ما اقوى ان
 األخر سالسل ليحطم ابدا بلهيبيمتد ، المجيد العربي لمنا ءا في بنيرانها تتأجج التي

 التطور ان ٠ البطولي خأا٧ر ا من قوتها ة مستمد السنين ومئات بهعشرات ابتلينا ى الذ
 ، اكثرفأكر واقعها رك وسد اتتتيقظ بد لعربية ا والشعوب الثورات ه هذ اشتعال يغرض

٠ التحررية المعركة خضم في بنغسها فدفعت

 الشعب الجزائريبني وفي المتعفنة الرجعية مريرضد نضال العربي المغرب فغي

 واحد شورى ركب في نفسه الشعب يصهر ، ة المتحد العربية الجمهورية وفي اآلشتراكية

 العبي لجنوب ا الي مها تقد لتي ا ة عد المسا وما جبارة مية تقد اشتراكية ولة د بنا في مالا

 لجنوب ا ان بلد لمستعمرون ا ربط لقد ٠ لعميق ا الشعبي لتكتل ا على ليل د ال ا الثائر

 لجيوشهم حربية مواقع العربية المنطقة لك ابقاء الى ذلك وراء من هادفين مزيف باتحاد

 ي— يكل الذى نغطنا السليب، نغطنا استنزاف االستمرارفي لهم يتسنى كي ، المعتدية

 لعربية ا لشعوب ا تجن ولم الوفيرة بخيراتها نحن ننعم وس فرد جنات الى اننا بلد لتحويل

 متها كرا على السافرة ت ا ا العتد وا لمعتقالت وا لرهينة ا السجون ال ا لمسلوبة ا خيراتها مقابل

 الحرية لى المتطلعة الشعوب موكب فى طريقا لها شقت بل للدخالء لمتخضع انها اال

 جزائرى والمليون بورسعيد يذكرابطال وكلنا نبخل ان ون د يا الضحا مت قد ان بعد
٠ لشعوبهم الكريمة ة لحيا ا حمل رسوال ئهم ما ود جثشهم من جعلوا ين لذ ا اولئك

 ولذا والحرية لالنطالق تهغو روحا الوطنية سية السيذ بغئاتها الشعوب كافة لدى ان

 الفئالت ه وهذ الشعوب ٥ هذ تكره ان يكفي هل ولكن ، االستعماروتحتقره تكره فهي

 تها امكانيا وتشتت ة منفرد جهودا فئة كل تبذل ان يككي وال ٠ ا بالطبع ؟ المستعمرليندحر

 الوطنية الوحدة من بد ال ، الغئات ءةهذمنوحد بد فال ٠ االستعمار قوى ضد وقوتها

الوطن ارض عن االستعماروتكسحه كيان تهدد جبارة قوة الى وتتحول القوى جميع لتكتيل

٣٩



 لك لوالالستعمار ا يات تحد مواجهة على رة القد لغيرها وال لمصر وال للجزائر يكن لم

 ، الغاشمة االستعمارية توالالمحا جميع في صلبة كصخرة وقفت التي الوطنية الوحدة
٠ الوطني التحررى النضال في ة جديد قا أفا وفتحت

 يسهل لك فبذ ، ر الستعما با بتلى ا شعب كل مل ا الن ا لوطنية ا ة لوحد ا صبحت ا لقد

٠ لشعب ا د افرا لكافة ة د والسعا لرخا ا وتحقيق لمستعمر ا طرد

 لنفس ا كسيرة مة لكرا ا مجروحة لخليج٦ وسط في تتربع التي لجزيرة ا ه هذ نا بلد ن ا

 على نصبوا ين لذ ا لمستعمرين ا ، ويالت من عليها يجرؤنه وبما بالمستعمرين ابتلت لتي وا

 الذى ، البريطاني الجيش افع مد حكمهم باركت ان بعد الوطن عوا با خوغة حكاما الحكم

 ارضنسا مستخدما وعمان المحتل الجنوب صدوراخواننافي لى الفتاكة اسلحته يوجه

ا ! المجرفة اته ا عتد ال منطلقا الحبيبة
 تقديم في مستمرة وبحكمطبيعتها انها بل الثوريون الرجال ينقصها ال ه هنذ بلدنا ان

 وحتى هذا يومنا حتى يزال واالستعمارال ٠ والنضال المعركة اتون الى الوطنيين اصلب

 جزيرتهم ويشردههخارج والمعتقالت السجون في، بالوطنيين، السدوريزج هذه كتابة

 انه ، االبريا االطفال وبكا والزوجات المهات ا نحيب متجاهال قلوبهم على الحبيبة

 ن ا ال ا ، وكتبة ومثقغين وطالب وفالحين عمال من جماهيرشعبنا على ينقض الضارى كالوحش

 يومنا حتى ١٩٢٠ سنة من اننغاضة ال تلو النتفاضة با وقام لتضحيات ا قدم المناضل شعبنا
 المستعمرفي زجبم اوزوج اباوأخ فقد على لم أنة حي كل وفي بيت كل في ان ، هذا

٠ لغواصين ا واننغاضة البلدية في حدث كما برصاصة اوقتلهم السجون

 الجهود فان كرنا ذ وكما االستعمار، بلوى الخالصمن لى يهدفون الجميع ان الشك

 االضطهاد من مزيد ا ل اللهم الىنتيجة بنا تصل لن واحد منجانب تقوم والتي الفردية

 نهدف بل ذلك الى نهدف ال ولكننا ، التنكيل وال االضطهاد نهاب ا ننا١٠٠٠ والتنكيل

 الوطنية ة لوحد ا هي وسيلتتا ن ا ، نفسه هو زاحته ا يعد ر الستعما ا مخلفات كل لة زا ا الى

 اجل من والرفاهية السعادة عليه وطنترفرف اجل من الشرفاء المناضلين وحدةجميع

 جميعا نواجه فنحن الموضوعية الظروف علينا غرضها ة الوحد ولك مستقلة حرة البحرين

 غراضهم ا لتحقيق سحقنا تستهدف ة وحد والرجعيين لعمالا لشيوخ وا ر الستعما ا بين ة وحد

 القبور ةتحفرلهم وحد ، واكثرصالبة اقوى ة بوحد نصفعهم ان اذا فواجبنا ، الدنيئة

 لهدف ا ن ا ، لسليبتين ا وحريتتا متنا كرا لنا وترد ، سل لبوا ا ئنا با وآ حفتيتنا روا ال وتنتقم

 حرية نريد وهو عروقنا في ويسرى قلوبنا في يكمن ى الذ لمشرق ا لهدف ا السامي

 الخالقات كل يمحو ان لكفيل الهدف هذا ان ! البحريني للشعب وديمقراطية ا واستقالل

 صوت ايصال سبيل في اولى ال الدعامة الوطنيةهو القوى انتالحم ٠ المخلصة الحركات بين

٤



من تحررجزيرتنا قضية العادلة قضيتنا في لمساندتنا العالم شعوي جميع الى شعبنا

٠ ألبغيضة اآلستعمارية الحماية

 شوقا تنحرقون من يا ، والحرمان والبطالة الجوع تقاسون من يا جماهيرشعبنا فيا

 لدى رخيصة الطاهرة ك دماو اصبحت من يا المناضل العامل ايها ء المنشود اليوم الى

 سخريته االقطاع منك الذىجعل الفالح ايها وانت ، االستعمارية الشركات اصحاب

 الطالب ايها ، والتشرد للمرض فرائس اطفالك من وجعلوا الحقيرة االكواخ في ولموءاك
 التعليم وحرموك الرجسة القدامشرطتهم ومواطى سجون لى المقدسة رستك مد منحولوا يا

 ابنا وكاقة انتمجميعا ، وطذك من وشردوك الثقافة فيك، احتقروا من يا المشقف ايها

 الوحدة هوطريق الجائرة االوضاع هذه من صلخالا طريق ان تدركوا ان عليكم شعبنا

٠ واالستقالل الحرية طريق الوطنية

 الخيرة لقوة جميع وحدة الوطنية القوى ةجميعاننرفععالياشعاروحد فيجبعلينا
 اننا والئباعهم لهم ولنشبت ٠ المستعمرين ضد سة مقد حربا ولنشعلها ، العزيز وطننا في

 يجب ، ة واحد لحظة يسكنون يجبانالندعهم ، وابدا وما د متحدونومتكاتغون

 تكويهم نارا اال االحرارليست المناضلين ارض ، االسود الذهب ارض ان اهم نبين ان

 ولنمد ر االستعما علينا التيفرضبا لعزلة ا ولنحطم ٠ اثيم معتد كل تجام منيعا وحصنا

٠ لمتحررة ا يقة لصد ا ول لد وا الشقيقة العربية ول الد في خواننا ا لنصافح ينا يد ا

*****************

*********
رية؟ االستعما بابكو موامرات ضد ا و اتحد النغط عمال يا

 فتدفق الطيبة ارضنا عصرت التي الجبارة القوة فيكم تمثلت لقد ٠٠ - العمال ايها

 فوق وانتصبت ني لعمرا ا م لتقد نوعمنا البالد في فانتشر لقوة ا منكم ضت وفا ،بعظمته لنفط ا
. د السبا ا جبوب فامتالت لنغط ا كمبة ت وأزاد المستعمرين حوزة في اث معد االب'ر

 ارضنا تحويه ممتلكاناوما تحولت ٠ يةستعمارا ال لسيطرة تحت! ا الدن انوقعت منذ

 لتحكم وا لسيطرة ازدادتا لعمل ا في رة لجبا ا كم جود ة د وبزيا ، د لجد ا لسالطين ا لى ا
 ارأدوا ، وطاقة وقت من بذلتم ما بغضل قامتاال ما التي الشركة أرادت وقد ٠ مصائركم في

 في لستم انكم ال ا٠ تعب وت د خيراتنا ينهبوا بحيث لخضوع وا السكينة هن حاك في يك( رو

 فع١االرصتحتافدامالغزاةبد احرق ،مضي جيل انتماناء والحسالوطني الوعي نقصمن

 فيشتت يصرخ رد ما وقفة مرارا تقفوا لم ايضا، انتم وهذاشانكم الواعية، الوطنية من



 وتيقظكم ببطولتكم يشهد اريخا سجال ١٩٣٨عام يكن الم ؟ المعتدين جحافل بصرخته

بكو؟ با الالعيب

 الحتكالرلى ا تظهروجهها رية استعما٠ سياسة االن حتى ت وجد منذ بابكو اتبعت لقد

 عائالتتا وحياة العمال نحن حياتنا معرضة ، الننيئة القرصنية مطامعها ورا سعيا البشع

 المعيشة تكاليف في ع ارغا يقابله مستمر انخفاض في فاجورنا ، بنا المتربص الجوع لخطر

 لنا اخوة ان بل فحسب ا هذ ليس نصرفه وما خولنا مد بين سحيقة اضحت الهوة ان حتى

 ١٥٠٠ رب يقا ا ،وان لبطالة ا جياة الى المستعمرين مصالح حول التي الشركة بهم القت

 يد تهد في الكل يضع ما ا وهذ ٦٥ - ٦٤ عامي بين ما البطالة احضان في بابكو سترميهم

 ٥ عامل ٣٥ الى لشركة^اسبوعيا ا تسرحهم ما د عد ا.رغع ولقد ، العمل من مستمربالفصل

 بحقيقتها ادرى نحن وحجج معاذير تظهرلها ان ون د ذلك غعل ال الشركة فان وبالطبع

 في اننا فيحين ، العمل ةنفقاتوبزياد االرباح بقلة ادا بالفهاهيتتستر ، وغاياتها

 ولقد االستعماريين المحتكرين خزائن في تباط تدخل الدوالرات ماليين ان من تام يقين

 بالنا عن يغيب وال ، روبية المليار وربع رين المليا يقارب بما ٦٣لعام الشركة ارباح رت قد

 .للمراكز البحانيين استالم وهي اال ، اكاذيبها بابكوعلى تضفيها التي الكبرى االكذوبة

 وتعينهم د جد موظفين بريطانيا من تجلب الواقع في هي بينما ، الشركة شئون في المهمة

 بعد حولها لف يب االكاذ اعاصيرمن في تتخبط ت خذ ا ابكو ان ، لحساسة ا المراكز في

٠ ها رشد - البسطا العمال -نحن وعينا ها انقد ان

 للحرمان او للضيق معنى يعرف ال من فينا فليس ، رب التجا باقسى جميعا مررنا لقد

 ومعظم الكافي والملبس الجيد كاالكل الضرورية العيش وسائل من محرومة لساحقة٦ والبيتتا

 ثم ٠ كاهلنا تثقل والما ية والبلد الكهربا ومصاريف لنا ملكا ليست نسكتها التي البيوت

 يستنزف مرعبا كابوسا يشكل لك ذ كل ، وغيرها رسية المد لمصاريف ا يحتاجون ين الذ اكبادنا

 ا هذ كل ان الغاصب خيل الد علينا اطل ان منذ التقلص في ت خذ ا التي ة السعاد خيوط منا

 فيموجة فانتجمعنا هذا الجل ، مشتركا مصيرا لنا د ويحد ةفيبوتقةواحد يجمعنا

 سائس الد كل ، وشرعيتها قضيتتا ل بعد وايماننا تنا بوحد لنواجه امرضرورى ة واحد ثورية

 العمال بين مكاننا ناخذ كعمال سمعتنا على حرصا وقطعدابرالمستعمرين االستعمارية

 ، واالعيبها الشركة وحشية نواجه كيف رك ند ان علينا مطالبنا جميع نيل في ورغة ، العرب

 في الحياة نغحنا الذين نحن باننا نسى اال علينا ومستشرينا اعدائنا من وكيفننتزعحقوقنا
 فأغنيناها الغزارة 6 بهذ لزيت آبارا فجرنا ين الذ ونحن ، باكافنا ناها واسند بابكو منشأت

 وغكيرنا قوتنا نركز اال الغكيرفلماذ بناءكهذااصحابقوةكهذهوغكير واذاكنا ، ولمنغن

؟ استقالل وال المخرية في تنا يا بلوغ اجل من السليم

٤٢



 الشعوب مع التضامن اجل من والطالب الشباب ندوة ١٩٦٤ اغسطس موسكوفي في انعقدت

 والجمهورية والكويت البحرين فيها منلت والتي والسالم واالستقالل الحرية سبيل في المناضلة

 اساليب فضحت قد الندوة هذه ان ،اجمع العالم وشعوب العربية الدول من وغيرها العربية

 واببى شعبنا مع العالم في للشبيبة العام الرأى وقف وقد البحرين في االستعمارالبريطاني

٠ المجيد فيككاحه شعبنا لمساندة استعداده
اجل من االستعمارالبترولية شركات قبل من اميركية لجنة البحرين قدمتالى *

البحرينية العاملة الطيقة بتخغيض خرا مو وأوصت رخيصة بتكاليف النغط باستخراج سمي ما

 السدول جميع في خول الد من منعت قد اللجنة ٥هذ ان العلم مع /٠٢٥ بنسبة بابكو في

 حيثه البريطانية العاصمة رته زيا ناوج ى احد ه وهذ الحاكم ال ا يستقبلها ولم العربية

! !! ٥د سيا ا

 راسة لد لبنان من لجنة جلبت قد بابكو االستعمارية الشركة ان العجب من *
 في المعيشة مستوى تعرف ال النها إ إ إ للعامل بالنسبة البحرين في المعيشة مستوى

 انجلترا في المعيشة مستوى النجليزالى ا موظغيها رواتب رفعت قد انها مع البحرين

 البترول تستثمرمنه بلد في المعيشي. بالمستوى معرفتها م تتظاهربعد ابكو ان ٠ وامريكا

عام؟ كل روبية مليون لخمسين ا رب يقا ما المحلية سوقه من تشترى بانها عي وس

القدامى معظمعمالها من للتخلص مخططا وضعت قد االستعمارية الشركة ان *

 كشف الجرا ل العما جميع رسال ا منهم لبة طا القسام ا وسا لرو سرى منشور خراج با لك وذ
 اكثر او سنة العشرون يقارب ما لشركة ا في موا خد قد معظمهم بأن العلم مع للعيون طبي

مبن الماليين مئات يس تكد بسبيل في بابكو استنزفتها قد نظرهم قوة ان لك ذ ومعنى

٠ ت لروبيا ا
 قاسم محمد زمالئه مع اعتقل ى لذ وا ني الزيا الله عبد المناضل بأن الخبار ا غيد *

 الهرب ع استطا ٦٤/٨/٨ زيخ بتا رب حا وسالم الشتي علي ، لشيراوى ا المنعم عبد عطية،

 وهناك جدوى ون د عنه بالغتيش المباحث رجال وقام البريطانيين المستعمرين سجون من
 ا هذ مصير يضاح ا في رية الستعما ا السلطات ى نتحد اننا ٠ غامضة بصورة غيل ا بأنه شك

٠ السجن في محتجزين، زمالئه سيبقى متى الى ل نتسا كما المناضل

مخططات ضد لنضالا الى والسابقون البالد في العاملين طليعة نزال وال كنا لقد

 الحغر فلنحفرباالت ٠ الطليعة في نكون ان اال نقبل وال بابكو وصنيعتهم المستعمرين

 خزائن في يختبى ذهب الى لك ذ بعد يتحول كي نفطنا الستخراج بها عمل التي

 اعوانهم جميع وقبور المستغلين ال قبورهو االآلت بتلك لنحفر االجانب المستغلين

٠ خارجه أومن، ولننا من اكانوا وعمالئهم

٤٣



 العالم ع بقا مختلف وفي ، يوم بعد هوريوما وتتد تطورمستمر االمورتسيرفي ان

 وتضحياتهم البطولي نضالهم .بفضل قبة متعا انتصارات العاملة الطبقة جحافل تحرز

 من عالية اصواتنا ولنرفع وهم حذ وا فلنحذ وطنية وال ة كفا عنهم نقل ال ونحن ٠ العظيمة

 وتعويضهم اعمالهم الى المفصولين جميع وارجاع العمل ظروف وتحسين رواتبنا ة زياد اجل
 السمى ا ف. الهد لبلوغ لوطنية ا ت لفئا ا مع ولنتحد نفسنا با ( نحر. رها تختا لية عما بة نقا أجل ومز،

 االسمى لبلوغالهدف الوطنية الغئات مع ولنتحد بانفسنا نحن رها نختا عمالية نقابة ومن

٠ رية الستعما ا ية نيرالعبود من التخلص وهو ال ا

٠ ٠٠ لبحرين ا ل عما ة وحد شت عا

٠٠٠ العادلة مطاليبهم اجل من العمال نضال عاش



و
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 زةرننا^سمقحتولنهمر
١٩٦٥ابريل
الوطنية الوخدة وانيد التماسك من منيدا تتطلب شعبنا معركة

 االتحاد هيئة بقيادة كانت التي الوطنية شعبنا حركة اكتسبت ١٩٥٦ مارس ١١ في

 ساحة في ة المحتشد جماهيرشعبنا على لنار ا المستعمرون فتح فقد ا يد طابعاجد الوطني
 عام اضراب ره الحاد لك واعقب ٠٠ ت العشرا وجرح ا عشرشبيد أحد فسقط ية البلد

 شعبننا وطالب استثناء بال المرافق جميع واجتاح البحرين وقرى مدن كل شمل شامل

 الحركة قيادة من المطالبة عملية واستمرت المتسببين ومعاقبة الرصاص اطالق في بالتحقيق

 نفجر ا حتى ٠ ٠ لوقت ا لكسب لتسويف وا طلة لمما ا من لمستعمرون ا تمكن ك ا نذ ا

 الفرصة مصرفانتهزالمستعمرون على الغاشم الثالشي اثرالعدوان على يد جد من الموقف

 واعتقلوا وقراها البحرين مدن واحتلوا قواتهم وانزلوا الوطنية الحركة لى مركزة حربا فشنوا

٠ الوطني د التحا ا هيئة قادة متهم مقد وفي شعبنا بنا ا من المئات ونفوا وسجنوا

 ونفي الرهاب الكبتوا من تقريبا سنوات عشر مضي بعد اى ١٩٦٥ مارس ١١ وفي

 رجا ا جميع اكتسحت رة جبا شعبية ثورة انفجرت شعبنا ابنا وتجويع وتشريد وسجن

 عام عن تماما يخلف بشكل المرة هذه المعركة واقتحمتجماهيرنا وقراها بمدنها بالدنا
 صعيد على والتطورات التغيرات من كثير طرأت العشر السنوات ه هذ فغي ٠١٩٥٦

 شعبنا هير جما ت وجد ت لسنوا ا ٥ هذ ل وطوا ٠ ٠٠ العالم صعيد وعلى لعربية ا متنا ا

 اجل من هم وطرد المستعمرين مقاومة جميعاالى تهدف التي السرية الوطنية المنظمات

 وطوال ٥ ٠ هاره زد وا وسعادته شعبنا م تقد اجل من ، واستقاللها البحرين حرية

 الوطنية ته وحد ونمت الوطني وعيه وتعمق الخاصة بتجاربه شعبنا تسلح السنوات ٥ هذ

 ٠٥٦ معركة عن كبيرا ختالفا ا تها نا وامكا تها وسما قها فا ا تختلف ١٩٦ ه م عا في لمعركة فا
 العشرالماضية السنوات تغيرخالل اى أ يط لم وكأنه يتصرفون ئهموعمال المستعمرين ولكن

٠ ٥٦ عام في طبقوها التي وافكارهم مخططاتهم يعتبرون ٦ ٥ في وانها

م قد والتي مستمزة زالت وال ١٩٦٥ رس ما ١١ منذ انفجربت التي شعبنا ثورة ان

٤٧



وعمالئهم المستعمرين برصاص صرعوا الذين ,ا لمها قوافل البررة ابنائه من شعبنا فيبا

 فيالسجون العذاب سوا ويامون صورية محاكم يواجهون انذين المعتقلين وقوافل القلة
 أمامسيطات رائعا ا وتحدي بطوليا صموبنا شعبنا فيبا اشبت والتي والمعتقالتالوحشية

وعزما ٠ ٠ المداسة وحقوقه المشروعة مطاليبه ،لتحقيق جبارا واصرارا والظالم الوحشبية لقتل

وعزما ٠ ٠ المداسة وحقوقه المشروة مطاليبه لتحقيق را واصرا والظالم الوحشية القل

 منن وتطهيراراضينا وعمالئهم المستعمرين قبضة من العزيزة تحريبربحريننا على اكيدا

 هرة مزد مسقلة حرة البحرين تكون ان سبيل في ٠ ٠ وانية العد الحربية تهم وقوا هم عد قوا

 وعمالئهم المستعمرين ان اثبتت قد هذه شعبنا شورة ان ٠ والسالم للحرية وحصنا

 شعبنا مصالح حساب هي.طى ومصالحهمالتي المزعزع وجودهم الحفاظطى سبيل في

 حركته على والقضا شعبنا الهاته االساليب وافظع احط استعمال عن عون يتور ال ووطننا

 من رون المند الوسطى القرون حكام يخجل التي االساليب هذه ٠٠٠ العظيمة الوطنية

 البحرين حكومة نغسبا تسمى من ان الشك يقبل ال بما واثبتت ٠٠ اليها اللجو

 واقتحام شعبنا ابنا قتل مهنتها بوب ، رايت ، بنز بقيادرة المباحث عصابة اال هي ما

 ب لخرا وا لفوضى ا عة شا وا لشعب ا ب رها وا يب لتعذ با ماتتهم وا ب لشبا ا ف ختطا وا زل لمنا ا

 الواسعة لشعبية ا الشورة ٥ هذ ر نا ستخمد ب الرها وا والبطش القمع سياسة ان وتعقد

 منذ اثبا قد ريخ واال الواقع ولكن ٠ ٠ اقصاها الى اقصاها من البحرين اجاحت التي

 عصر ٠ ٠ العصر ا هذ في فتيال ى تجد ان يمكن ال السياسة ٥ هذ مثل ان بعيد زمن

 مصمم شعبنا ن ا ٠ كية الشترا ا عصر ٠ ٠ عي الجتما وا العلمي م لتقد ا عصر ٠ ٠ الشعوب

 الوجسود ى يتحد ب الرها وا لقتل ا ت سلطا ر صرا با ى يتحد وهو له نضا صلة موا على

 وعمالئهم وسيندحرالمستعمرون محالة ال وسوفينتصر.شعبنا ٠ ٠ بكامله االستعمارى

 وجمييعمجي لعربية لبالد في اشقائناقوىجميع فبجانبنا المعركة في لسناوحدنا اذ

٠ العالم في والحرية السلم
- : التعسفية القوانين

النصيير دون تحيوي نلن ي

 ١٩٦ه العاملعام االمن قانون الرسمية الجريدة االخيرمن العدد نشرالحاكمفي

 واءالن ٦٥/٤/٢٢في الموخ ١ رقم العام المن بنظاما واتبعه ٦٥/٤/١٧في مورخا

 يجوزلحاكم انه في القانونوالنظام" ذلك ويلخص٠ لتاريخ نغس في بتطبيقهما

 يد على يرتكب ان اومنالمحتمل ارتكب قد يكون شخص كل الرقابة تحت يضع يحجزوان ان
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 لك ون البالد سالمة لعاماو ا المن ا يد تهد شانه من عمال االشخاص من مجموعة و ا شخص
 في العام للرأى توصله ينشربوسيلة او القانون .ا هذ ع يذ ولم ٠٦٥/٤/٢٢ من اعتبارا

 محررها اال ها بوجود يدرى ال التي. الرسمية الجريدة في السلطاتبنشره واكغت ٠ البحرين

 واالنظمة القوانين ٥هذ من والهدف االستعمارية والموسسات والشركات ودوائرالحكومة

 انفسهم ع خد ومحاولة ألشرعية صغة شعبنا ابنا ضد االجرامية السلطات اعمال الباس هو
 قانون كلمة ان ٠ والعدل الشرعية تعني القانون كلمة وكأن : قوانين وفق يسيرون بأنهم

 هو التسمية ه تحتهذ ويطبق يسن ما ان على اللة د اية تعطي وال مقدسة كلمة ليست

 وجودها يجهل كثرتها ومن البالد هذه في جدا كثيرة القوانين هذه فمثل دن قانوني:

 جماهير ضد يطبق ما ان والهزء السخرية الى عو يد ى واالمرالذ٠ انغسهم موقعوها

 مراقية قضية ليست فالقضية ٠ الجاعرة القوانين ٥ هذ تسنه بكثيرمما اكثر هو الثاغرة شعبنا

 على حساب ون د الرصاص واطالق يب وتعذ واختطافى ارهاب قضية هي انما ، حجز او

 السلطات ان رسمية بصغة تثبت انما واالنظمة القوائين هذه مثل ان والواقع ٠ شعبنا ابنا
 ومطاليبه شعبنا ة اراد تجاهل في مستمرون وغيرهم خليغة آل من وعمالئها االستعمارية

 سن ان ون ويعتقد لة العاد مطالبه تحقيق على مصمم شعبنا ان ركون يد وانهم ٠ العادلة

 الخطر طريقهم االستمرارفي، لم من، وتوء تحمميمه عن تثنيه لن الجائرة نظمةواال القوانيز،

 لدى الثورة روح اماتة على قادرة القمع سياسة بأن االعتقاد ان ٠ الهاوية الى الموءدى

 الكبيرنابليون للغازى اتضح قرن اكثرمن فقبل ، فشله الباريخ اشبت هواعقاد شعبنا

 عباره قال ان االرهاب فكرة فدحض السياسة هذه جدوى عدم نهائية هزيمة هزم ان بعد

٠ امور ال جميع تحل تستطيعان ال القوة هوان دائما ادهشني :انما المشهورة

؟! يعني ماذا
؟ والبنين للبنات واالعدادية الثانوية المدارس استمراراغالق *

امتحانات؟ وبدون تغيبهم رغم االبتداعي لطالب اصدارالشهاداتالدراسية *
 الطرق في اتلسيار بالسلطاتلى التيشنبا المباحئية الغتيش عليات *

العامة؟

 النارعلى واطالق بريد من وغتيش القبض القاء في شرطي لكل المعطاة الصالحية *

؟ يقف منال

X ؟ الليل منتصف النارفي اطالق تبادل
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؟ االذاة من البحرين حكومة نغسبا تسمى من ت وبيانا وانظمة نين قوا ماناعة عد *

؟ المعتقالت في الجرحى من ٠الشهدا قضية ٠اخفا *

؟ والنواطيرلالسواق الشرطة استمراراحتالل *
؟ العامة والطرق االزقة في جماءات خغيفة ية بأحذ سيرالشرطة *

العالمي العمال أيارعيد اول

 السياسيه انظمتها اختالف على العالم بلدان جميع في رسمية عطلة ماوهويوم اول

 لتتصفح المجيد العيد بهذا مكان كل وفي عام فيكل العاملة الطبقة وتحغل واالجتماعية

 شروط وتحسين المعاشية اوضاعها تحسين سبيل في وانتصارات مكاسب من حققته ما
 مواصلة على تصميمها كد ولتو ٠ ٠ واالجتماعية السياسية حياتها مستوى ورفع العمل

 حياتها العاملة الطبقة تبني وحيث ٠ ٠ والمكاسب االنتصارات من مزيد لتحقيق النضال
 ترمى وهي رخا من نشرت وما البنا شامخ من ت اشاد ما طى نظرة لقي فأنها بنفسها

 العلمي م التقد من ومزيد لمزيد مة القاد السنوات برامج لتحقيق ا بعيد ببصرها

 العاملة طبقتتا اما ٠ بنيها ازدهاروسعادة من ومزيد ومزيد لمجتمعها واالجتماعي

 المريع واالنخغاض العمل وتخلفظروف الحياة قساوة تواجه والتي حق كل من المحرومة

 واقامة نفسها تتظيم حق من حتى المحرومة ٥ هذ طبقتتا اما٠ حياتها مستوى في

 الى جنبا ضارية معركة تخوض اياروهي تستقبل فانها ٠٠ عنها فاع للد بية النقا ت المنظما

 وعمالئهم المستعمرين ضد ، شعبنا حقوق مغتصي ضد نية الوط جماهيرشعبنا مع جنب

 سبيل في ، واستقالله وطننا حرية سبيل في وحقوقه نسانةااحيا صون سبيل في القتلة
 طيبا شمرا حرثبا من ليأكل فيها يتعب ، الطيبة االرض لبذه ابن بأنه منا يشعركل ان

 ضالة قليلة فئة بطون والى وبريطانيا اميركا في االحتكارات بنوك الى ليذهب ال الحال

٠ باكمله شعب ليشقى تتعم ان تريد ، مضلة

ا والغد والتضحية للبطولة رمزا شورا ط كرى ذ

 دفاعا ( السالم عليه ) الحسيناينطي االمام استشهاد ذكرى ايام ال تمرهذه

 وامرهم في المتمثل الديمقراطي الحكم على والحغاظ العدل سبيل وفي الحق عن

دموية معارك بعد جماهيرشعبنا على العام ا هذ كرى الذ ’وتمرهذه ٠ بينهم شورى
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 واقامة الحق الدفاععن سبيل في ، السامية االهداف نفس سبيل في خاضتها ضارية

 االستعمارية الهيمنة التحررمن سبيل في وطننا في الديمقراطي الحكم واشادة العدل

 من العديد المعارك ٥هذ في استشهد وقد ٠ واالرهاب القل عصابة وحكم المجرمة

 ٥ المئات االستعمارالوحشية سجون في االن ويذوى المات االبراروجرح شعبنا ابنا

 نهيب البررة، شهدائنا رواح ا وامام كرى الذ امامهذه جباهنا نحني اذ ونحن
 تحساول التي المجرمة المباحث مخططاتعصابة ازاء باليقظة التسلح بجماهيرشعبنا

 لتكن ٠ الثائرة الوطنية روحه تةرةواماالجبا الوطنية شعبنا وحدة من تنال ان فاشلة

 في يا هاد ونيراسا شعبنا لوحدة وتكريسا استمرارنضالنا طى حافزا كرى الذ ه هذ
٠ النصر نحو مسيرتنا

! االستعمار حماية من متحررة البحرين نريد

! ؟ من يمثل الدس بيان

 واضخا مباحثيا دسا تضمن البحرينيين الجمال باسماتحاد ربيان مصد ايا منذ

 واشارة ببعض بعضها الوطنية القوى ضرب الى هادفا العظيمة شعبنا شورة على

 كل ان ٠ ألصامدة الثائرة شعبنا جماهير ين والياس ل االنخذا روح ونشر الشكوك

 ٠٠ لبحرين فيا المباحث بوضوحصوبعصابة اشارباصبعه البيان اطلعطىهذا من
 ٠ شك ون د حثي مبا بيان هو ن لبيا ا ا هذ ن ا يقول ن ا اال يمكنه ال يقرأه من وكل

 هم والقتلة ٠٠ ابنائه قتل مسئولية شعبنا يحملون ين الذ هوالء عمال فأى واال

 يقولون عمال واى القلعة في واالرهاب القتل عصابة وهم بجريمتهم ومعتزفون معروفون

 الثورة هذه ان ٠ ٠ وطننا ر ا من شبر كن في ابنائه وكافة ته فئا بجميع شعبنا شورة ان

والدس اشاعات ل اثارة اسلوب ان٠ والمخربين المندسين بعض صنع من هي العارمة

 ٠٠ بوب ، بنز رايت ، محمد عقلية عتق عتيقجدا سلوب ا لوطنيةهو ا لحركات علىا

 وقد ٠ الثورة البحرين كأرفى صماء ٠ا قند ار طى يحبو ان له يكب ان يهكن وال

اى يشحرك ولم بتاا البيان هذا ل^مبمثل عالقة انهما العمال قادةاتحاد لنا أكد

 ونشر صنوتوزيع من انه وواضح اونشره توزيعه في البواسل البحرين

٠ المجرمين المباحث بة عصا
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جايير
 التحنرتيواليطف لدانحالجخمة

البخكرهن
 * تعيقنمر متوفرة االمحكاءات انكل تبت ة المبرممس *تاج

لوطنية تأكيدالوحدةا واجبنا:

! نعمرا أساليب وفضح
رالعالي... والعومى الوطف المترى على الموحد العمل

 اال^تعماريةضدجاميرشينا راالرجاب ادشنتهاسلعالتالم^لرالممع الضارية ة لدموي المعارب بعد
 عن روالت اش من جامرر^اكبر آبن على المبروءةالجامة،بدت بابها٩ بتحعيق المطاب :النانرة

 لنية الو شبنا حركة النستنهجها البل هي وما جتبنا ئجالي المتما وعن شببنا نورة وآفاق مجدل

 افاة وفي البريمالن االستعاري واالحتالل التيبلر: الناجزمن التحرر في شعبنا اعداف لنعيق

 التايالت هذه ايجاز شعبنا.ويكن لجاهير ٠؛لؤتبربر٠و اليسعادة يشيع ديوقرااطي وطذي نظام

لعمل؟ ما لواحد.. فيسزا

 تحعبدق على الممسبر شبنا ادة ارا إلقتلو:االرهاي سيلبات به واجي ا^ذي. المخزي هل النجا ان

 الصاخبةواالنرابالبطذبولالميالهرات تاليببيدةوابدتها٠اطنءيفييإالناآلنية -الطاب

 الشباب المايواختطاف اطالق لغة االبات، اوج:يءلى:ارإذةثجبنا^بلغة الرد وان م.. الجا

 من ر-—ك عن:ذويهم،وسبا اخبارم وفسنع اوطنه الهباب من المئيات رحجز البيوت م راق،ل'٠

 والبا، الجغذية ا،٣ا.٠اا>وجر العذيب جراء من منهم عددمبير موت ءن راالشاعات 'االخبار

 العال هفه ارادةالنعي^لليتمرلرن نجدي على لسلطات امرار منبمدرنعالج..ران ا!رحي

 على يجم ذك الزجروالتعبغوالبمع؛كل بوامن من مزيد وبامدار درب، والذر !الجرامية .

 الذي الوضع وييدارسوا يجمنواالثفلر ان لنتلفة4 البرية المنظابت ف المنملة نتها وقيا الوطنة حركنا

 ب^فبتنا تؤدي الي السبيل يمدد المعالم؛ لنح و نضالى خط بباع4 ءلى ا دفقو و ،شعبنا بثورة اعقا في نش

 الكاذبة المناجم و واالخبار االشاعات الثمببيضخ عدا.حداًلخططاتا النجاح،ويضع الى الوطنية

 منزيهاً لكب البم^رلإللى السعيد عنى الجرد يد توح العلعة،و في إلتلراالرهاب ءصابة تبثها الي

بأس:. يالم في والل الري عى بل ومن العريية البالد ن تا اشا فبا من والماعد: النايد ن٠.

امي ل مى ادرعة د ة٣لحا٩اشحلم ط، بولوجها شعبنا قضية إن وفوح بكل نعلننا اننا٠

[ ٤ مفحة على إلبقية ]





١٩٦ هايوه

متوفرة االمكانات كل ان هممت العركة نتائج

: - النمري لتحقيق ي د ه ٥٠,
المستعمربب أساليب وفضح الوطنية الوحدة تأكيد : واجبنا

 الوطني المستوى على الموحد العمل

٠٠٠ والعالمي والقومي

 واالرهاب والقمع القل سلطات شنتها التي الضارية الدموية المعارك بعد

 ء العادلة المشروعة مطالبها بتحقيق المطالبة الثائرة جماهيرشعبنا ضد االستعمارية
 لنتائجي ا وعن شعبنا عورة ق وافا مستقبل عن الت لتسو ا من كير هيرنا جما ألسن طى ت بد

 شعبنا اهداف لتحقيق الوطنية شعبنا حركة التيستنهجها السبل هي وما حققتها التي

 وطني نظام اقامة وفي البريطاني االستعمارى لالحتالوا السيطرة التحررالناجزمن في

 التساوالت ه ايجازهذ ويمكن ٠ لجماهيرشعبنا الرفاه من ويو السعادة يشيع ديمقراطي

؟ العمل ما ٠٠ واحد سوال في

 شعبنا ارادة واالرهاب القتل سلطات به واجهت ى الذ المخزى التجاهل أن

 تها واكد العديدة البيانات في عنها اعلن التي االنية المطالب تحقيق المصرعلى

 شعبنا ة اراد على الوحشي الرد وان ٠٠ الشامل البطولي واالضراب الصاخبة المظاهرات

 من ت لمئا ا وحجز لبيوت ا م قتحا وا ب لشبا ا ف ختطا وا ص لرصا ا ق. طال ا لغة ، ت با لعصا ا بلغة

 د مد موت عن اشاتات االخباروال كثيرمن وسط ، ويهم ذ عن اخبارهم وقطع الوطني الشباب

 ٠٠ عالج ون د منهم الجرحى وابقا ية التغذ وسو الوحشي يب التعذ جرا من كبيرمنهم

 الجرامية ! االعمال هذه باالستمرارفي الشعب ارادة ى تحذ على اصرارالسلطات وان

 على يحتم لك ذ كل ، والقمع والتعسف الزجر قوانين من ارمزيد وباصد والغيرشرعية

 ارسوا النظرويتد يسعنوا ان المختلفة السرية المنظمات في المتمشلة وقيادتها الوطنية حركتنا

٥ه



 لمعالما واضح نضالي خط ابباع على ويغقوا ، شعبنا غورة اعقاب في تشاً الذى الوضع

 اعداء لمخططات ويضعحدا ، النجاح الى الوطنية بقضيتنا تودى التي السبيل يحدد

 واالرهاب القل عصابة تبثها التي الكاذبة اخباروالمغاهيم وال االشاعات ويفضح الشعب

 االييد من مزيد لكسب والعالمي العربي الصعيد على الجهود وتوحيد ، القلعة في

 العالم الحريةوالسلمفي محبي قبل ومن العربية البالد في اشقائنا قبل من والمساعدة
 الحاسممة المرحلة هذه بولوجها شعبنا قضية ان وضوح بكل نعلنها انذا ٠ بأسره

٠ أمس (في فأننا قيقة لد وا

 في وقانون عرف لكل المغايرة السافرة خالت والتد االستعارية الحرب بجانب *

 في العسكرية قواتها بانزال االميركية المتحدة ياتلوالا قامت والكونغووغيرها الفيتنام

 عارعليها التي العسكرية الطغمة حكم اسناد محاولة السيادة، ذات ومنيكان الد جمهورية

 حكم من الويالت يعاني الذى باسمشعبنا اننا ٠ ٠ والجنود السالح بقوة الشعب

 أميركي راالتجلو االستعما قواعد تمثله ق الخطرالذ فداحة ويرى االستعمارينومرتزقتهم

 في العدوانية اميركا اعمال نستنكربشدة ،البر وراس والجفيروالهمله المحرق في

٠ الشعوب المن دائم تهديد عملية فيها ونرى وغيرها الدومنيكان
 سالح هي لتي ا لوطنية ا تتا وحد طى لتأكيد وا لصغوف ا رص في يد لتشد ا الى جة لحا ا

 به ويتحدى القمعواالرهاب اعمال وكل والموامرات الرصاصة لمواجهة شعبنا جباريحمله
٠ ر االستعما
 من خالله شعبنا يبخل لم الذى العارم الثورى المد هذا بعد الوطنية قضيتنا ان

 الذين من سطلب ٠ والمشردين والمحجونين والمعقلين والجرحى الشهداء قوافل تقديم

 سسبيل في االشكال بمخلغ وضحوا تطوره طى وسهزوا المد هذا قيادة في ساهموا

 يسغيدوا وان النائج يستخلصوا ان منهم تتطلب٠ العادلة مطاليبه لشعبنا تتحقق ان

 ٠ الجبارة شعينا ثورة مستوى في اليومية النضالية اعمالمم لتكون التجارب من
 لذين االحوالوان من بأىحال يهزم لم شعبنا ان هي االولى -انالنتيجة١

 وسيلة أية يتركوا لم ،هزيمتهم الفي سبيل في الذين واالرهاب القتل سلطات هم هزموا

 جماهير ضد وشحدوها مرالعصوراال على الشعوب جالدو اتبعه اجرامي عمل وأى

٠ الثوريين ومثقفينا وعمالنا طلبتتا

 ويستمرفي الثورة يعلن جعله ثورى بوعي يتهتع شعبنا ان هي الثانية والنتيجة - ٢

٥٦



 وجدير والنضال الثورة الستمرارفيعلىا وهوقادرتماما واالرهاب لرصاص رغم! النضال

٠ لنصر ا بتحقيق

 الثورة اثناه بوضوح تجلت التي المتراصة الوطنية الوحدة لوال انه الثالثة والنتيجة - ٣

 قمع من المستعمرون لتمكن الوطنية السرية المنظمات مخلف بين التعاون واستمرار.

٠ ية ا لبد ا منذ ثورتتا

 واالرهاب القل عصابة ال ا هي ما البحرين بحكومة يسمى ما ان لرابعة ا والنتيجة - ٤

٠ بوب رايت بنز الوحش الثالثي ة بقياد لقلعة ا في

 عصابة لها تروج التي بالقوة ليس جهازالجواسيس ان ثبوت الخامسة والنتيجة - ٥

 عدم !شالهة بقصد العصابة وضعته مخطط هي جاسوس وفالن فالن اشاعة وان االرهاب

 اننا يعني وال المناضلين نشاط من والحد الوطنية ةالوحد الجماهيروغتيت بين الثقة

 العدو واجهزة ااجواسيس ازاء الحذرواليقظة اوعذم النخمال في السرية خرق الى ندعو

 ونشر االشاعارت خالل من بتمريراهدافهم للمستعمرين يسمح ال ان تماما نقصد وانما
 وهناك ٠ حال بأى انغسبم اخفا يمكنهم وال معروفون فالجواسيس الخاطئة المغاهيم

 بغان يناضلون والذين وشعبهم وطنهم مجبي جميع يجبطى التي النائج الكثيرمن
٠االعتبار بعين وها ياًخذ ان العادلة شعبنا واهداف اماني تحقيق اجل من ذات ونكران

 هو البحرين في المناضلين جميع عاتق على ملقى واجب واهم المرام اقدس ان
 الى للوصول واضح ال السبيل اكثرفأكثرفبي لتقويتها والسعي الوطنية الوحدة أكيد

 العستعمرين اساليب فضح ، الوطنية الوحدة هو الت التشاو كل على ب فالجوا ٠ النصر

 ر*جماهيب نحو جميعا ٥واالتجا ٠ السياسية افكارهم اختالف على المناضلين صغوف رص

 مطاليبه تحقيق الظافرنحو زحغه في قواه بكل ليسيرشعبنا العظيمة إلثائرة شعبنا

٠ البطل والنصرلشعبنا ٠٠ لمشروعة ا افه واهد

شعبنا لتصميم يد جد مظهر ٠عاشورا مواكب

 المعارك نتائج هتها ذ وفي العام ا هذ ؛اشورا ذكرى جماهيرشعننا احيت

 لمعزين ا مواكب نت وكا ٠ ملظال وا ب الرها وا لقتل ا ت سلطا ضد خاضتها لتي ا موية لد ا

 مقارعة على عزمها وعن حقوقها نيل لى تصميمها عن جماهيرنا فيها عبرت ضخمة مظاهرة

 ٠ الزمتضحيه حقوق يريد اللى : راتها شعا فكانت ٠ ومرتزقتهم وعمالئهم المستعمرين

 ٠االحسسرار ثورة ٥ ٠ رحم فيهم ما والقومظالم ٠٠٠ االحرار انصر ياشيد باسمك

٥٧



 البطلة تصميموعزمجماهيرنا عن مجسما تعبرتعبيرا مما وكثيرغيرها ٠٠٠ نتتمر الزم

 م نظا اشادة وفي رية ستعما ال ا لسيطرة ا من لكامل ا لتحرر ا في شعبنا ف ا هد ا لتحقيق

٠ العزيزة وبوعبحريننا في وينشرالرخاء السعادة حكمديمقراطييومن

ب إ وك صغي

 ن بأ ر قرا ا على يوقعوا ن ا منهم وطلبت ؛ا لشبد ا ء بآبا لقتل ا بة عصا تصلت ا *

 دفاعا الشرطة وقلم الشرطة رجال طى العدائهم نتيجة جاء ابنام اسشباد

! ! ! النغس عن

 ال بأن تعهد توقيع على الثورة اشنا الشارع من اختطفتهم من العصابة وترغم *

إ!! الحجز رهن ابقتهم ا وال ٠٠ الشغب اعمال يتكررمنهم

 يم تقد من وبحرمانهم رسة المد من بغصلهم الشانوية رسة المد طلبة المعارف د تهد *

 خرقوا او الشغب اثاروا واذا النهاعي المتحان ا موا يقد لم ا اذ اخريين لسنتين االمتحان
مشكلة معالجة في السلوب ا ا هذ لمثل غسيرا يجد ان احد يستطيع وال ٠ المتحان ا نظام

 وحولت ارسهم مد حرمة وعلى بلطالا على ت اعند التي هي السلطات ان فالمعروف الطلبة

 غلقت ا التي وهي ت والغازا ة لمشا وا لخيول ا فيها استعملت حرب حة سا لى ا لثانوية ا بنا

 حالة رفع في شعبهم اف اهد لتحقيق نضالهم الطلبة يواصل ان خشية ارس لمد ا ب ابوا

 جوا القل عصابة واساعت ٠٠ العامة الحريات قطالوا المعقلين سراح قطالوا الطوارى

 واستعمال الشباب فختدااوا المنازل واقتحام الواسعة االعتقال وحمالت االرهاب من خانقا

 ٠ ٠ البحرين خارج الهجرة الى الطلبة بكثيرمن ى اد مما المعتقلين ضد يب لتعذ ا وسائل

 قد الشهرالثالث ان ذلك الى اضف ٠ ٠ القليل اال يبق ومهاجرولم معتقل بين فالطالب
 ؟ ! ! ئي النبا االمتحان طلبتنا معلومانهسيواجه فبأية ، مغلقة رس لمدا وا نهايته ربت قا

 فلمصلحة شعبنا مطاليب تحقيق سبيل في بهم اضرا مواصلة على مصرون لطلبة ا ن واذاكا

 الطلبة مشكلة يحل والوعيد يد لتهد ا ان القتل سلطات تعقد هل المتحان!؟ ا يقام من

؟ !! الشعب مشاكل عن فضال
ا إلرهي^ي ا يتيريننيجي نيي إ ا

 لجلوس بأمكانك ليس ولكن رماح من انتصنععرشا انبآمكانك : الحكما قال!حد

 تسعى وهي الحاكمة السلطات حولنا نرى المجربة الحكمة ٥ هذ نسوق اذ ونحن ٠ ٠١ ليه

٥٨



 جمو ان ٠٠ !! خيه الجلوس بامكانها ان مععدة ٠ ٠ العرش هذا كل صنع في حثيثا

 المييد مارس ١ ا في منه للخالص وعارشعبنا ٠٠ ٥٦ ام منذ شعبنا المغروضطى االرهاب

 فحمالت٠ ٠ ٩ي وحد فيه االمعان واالرهابتصرطى القل عصابة بقيادة السلطات تزال ال

 شبمبنا اثرشورة على نطاقها واتسع ٥ ٦ منذ تجرى التي الشباب واخغعطاف االعقال

 النسا وترويع بالسالح المدججة بالشرطة واقتخامها المنازل حرمة وخرق االخيرة الجبارة

 كبير عدد مقتل عن اشاءات وسط اهليهم عن والمحجوزين اخبارالمعقلين وقطع واالطغال

 المعتقالت في التغذية وسو عالج دون الجرحى وابقا الوحشي التعذيب جرا من منهم

 لى ا نب جا ال ا لمرتزقة ا ضم وتوسيع حث لمبا ا لتجسس وا لقمع ا ز جها وقوية توسيع في ر ستمرا ال وا

 واالعتدة والسيارات المصفحات من مزيد لشرا صغقات بعقد واشاعات الشرطة جهاز

 من عرش بنا الستمرارفي ا طى مصممة السلطات ان يعني لك ذ كل ٠ ٠ للشرطة الحربية

. ؟. !.! عليه تجلس ان تستطبع هل ولكن ٠٠ رماح

 سياسة وانتهاج الرهاب ا اشاعة في لقل ا بة عصا تضننت مهما انه ام يقين على اننا
 النضال مواصلة على عزمه ومن شعبنا وحدة من تنال ات تتمكن لن فانبا الزجرية القمع

 االستعماريتين والحماية السيطرة من التحريرالكامل في افه وافهد االنية مطاليبة

 ى الذ الطريق ان٠ لجماهيره لرفاهةوا السعاد من تو كريمة حياة ة شاد ا وفي البريطانيتين

 ٠ ٠ فالنصر ٠٠ وية لها ا لى ا بهم ى د وسيو خطر طريق هو ب الرها وا لقتل ا بة عصا فيه يسير

٠ شك ،باللشعبنا ٥ لواو معقود
= موقغها عد تزال بابكوال =

 رة تجا غرفة رتها اصد لتي ا لنشرة ا ومن بكو با شركة في رية لجا ا الوقاعع من يستخلص

 مصممسة تزال ال ابكو ان ، عليه الغرفة رئيس ورد جوزيفسون كلمة نص تضمنت التي البحرين

 ين لذ ا بعض ة عود على فقتها موا ن وا ٠ شعبنا بنا ا ر وافقا تجويع سياسة ع تبا ا على
 شعبنا شورة فأزا ٠ ٠ تمر رأسك لها طأطي باب من هوال ما العمل لى سرحتهم

 ووقف لمسرخين ا العمال ة عود ضمنها من كان لتي ا لة العاد مطاليبه تحقيق على وتصميمه

 الى اضطروا ٠٠ بابكو شركة ومعها واالرهاب لقتل اضطرتعصابة ، التسريح عملية

 ثورة على قضوا انهم يتصورون وهم واالن ٠ ٠ المسرحين لعمال لعودة اعالنقبولهم

 ومن الشركة اعمال ولكن ٠ ٠ يد جد من لتسريح ا سياسة تنغيذ الشركة تحاول ٠ ٠ شعبنا

 زل المها لكل جدا يضعشعبنا ان بد وال ٠ ٠ عقاب ون تمرد لن لقتل بة عصا اعمال ورائها

٠ واالجرام

٥٩



ل ل٠ خطايلل) إييليكمالفايي::ييميعكيلهي
 شعبنا تصويرثورة االستعمارالبريطاني وراعها ومن واالرهاب القل سلطات تحاول

 في العالء اشتغل وقد ٠ ' اطالل حركة • انها وصالهم ا وهزت نهم زعزعتكيا التي

 مداعبة اال هو ما جرى انما وتزويزاالخبارالشبات لنشراالكاذيب والخارج اخل الد

 الشرطة رجال وتمكن !!.. االطغال من مجموعة وبين الشرطة رجال بين ولعبجرى

 االطغال يرغموا للدموعان والمسيلة السامة القنابل واطذان الرصاص ستعمالوا بوحشيتبم

 المعقلين واالف الجرحى ومئات القتلى عشرات بلغت حصيلة بعد اناللعب ميد ترك لى

 في والراسخون الله اال د العد يد تحد يعرف وال ين والمشرد ين والمطارد والمطلوبين

 جميع ، طابورطويل يسيرفي الذى الجندى بذلك الحوادث ٥هذ كرني وتذ ٠ القتل

 يمينه صاحبنا قدم الطابورشمالهم جال , قدم ،فاذا هو ٥ا عد ما بتجاوب يخطون رجاله
 !. ب فقطعلىصوا وانا كلهمطىخطأ : قال ؟ المجموع لف لمتخا : وسئل وقف ا ولما

 تحقيق على اجمع ى والذ واطفاله بنسائه وشبانه بشيبه وطبقاته فئاته بمختلف فشعبنا

 العسام البطولي واالضراب المتعددة الصاخبة بالمخالهرات وعبرعنها المشروعة طالبيه

 على وكلهم اطغال مجموعة هو ابنائه بكل شعبنا ٠ ٠ والجرحى الشهدا وبسقوط والشامل
 رايت، بنز، ، محمد ب، الرها وا لفل ا بة عصا فقط فهم ب ضوا طى ى لذ ا اما ، خطأ

 الئحة الى واضافتها لتسجيل با جديرة لقطة ذلك من وتستنتج٠ ٠ ومرتزقتهم بوبوعمالئهم

 فني والتربية النغس جميععلماء على وتعميمها المتحدة االمم اروقة في االنسان حقوق
 وقتلهم طيمم الرصاص قطالا هي االطفال الديب طريقة احسن ان هي ٠ العالم

 احعل واستعمال منهم الجرحى وتعذيب وسجن بالجملة والسجون المعقالت فى وزجهم

 من كل وابقاه المنازل حرمة وخرق المدارس واغالق ضدهم والتغذيب الوحشية االساليب

 سن من االطفال جميع ات الجراه ا ه هذ وتشمل والمراقبة الحجز تحت ويتكلم ويتتفس يتحرك

٠٠٠ !!؟ الستين حتى سة الساد



رب٠ ٠
 لساانجالجبهةالح^ريرالوطينى

الخربن
والمحكومين المعتقلين لجميع الحرية
<م فوراً الطواريء حالة وترفع ٠٠٠ السياسين >

 هم اعنعال احجاجاًءلى الطعام ءن ا^رايم يواصلون يون—ابعا والمعلون' يذع ا'ط نالئة منذ
 اداحة درم كارآ٠واستذ٠زدنمس واالرهاب لقتل للذيتمارسهعصابة الوحثي التعذيمب وضد
 ن المستعمر سجود في يذوي الوطن انشبابنا ٠ مبرر ويدون حق ي۴ يال حجزم تمرار4و

 اليدخلها غرف في وحجزم اتغذين وسوه اشذيب جراء من منبم كبيداً عدداً يهدد الموت وان
 اسعابم عن المدؤلين ومعافبة ءنهم االفراج وبدآلمن الالعب المين ضل فيالهواءالنوروال

 ..البالد من وطردم حياتنا على والقمع االرهاب جو وفرغ شعبنا ابناء وجرح قتل وءن
 حدمات بانها شعبنا ابناء وسجن قتل عمالت تصف آخر فيمكان المنشوز^ن السالتين مثل نوى
 شبنا ابناء ارواحومصائر في لي يدم والالق عقدم تمديد القتلة. و:كني الوطن جداً جليلة

 لدمجرم طلبا يرد ال بان الملمنية ئ ر من فيضلب ايضاً شعبنا اسوال فى يهم اطالق بل فصب
. )ن( اآلخر برم العصابة في ولتريكه له انضخجمة الم.كافئات وتصرف كن مما بوب

 ببروث يتححدون النين االبرار.. ابنا-شينا رطوم و سمود ز اذ. اوض النجرير جاًآة ان
 والوحثية الوضيعة اساليبها يواجون والنين ..دارها عقر في واالرهاب ابر عصاة وبا^لة
 وبعاء االعتعال حالت ومواصلة شعينا حجزابناء اسنمرار ان ترى واستبزا. وانفة بشمامة

 االستعمار ان فيت انما بإلدا في بقالمم وتمديد جراتمم ءلى المجرآن ومكاذئة الواري. حالة
 جاهبراوعلى لى الوطنية اروح خنق على صون وغيرء آلخليفة من ؤ وعمل البويضاني

 الظوادي حالة ورفع المعتقلين عن االفراج في اآلية ضليبه٠ ضق شجنافي تجاهل!رارة
...والماحث واالرماب امع جبهاز ونصفبة والمشردن الة:ن وعو:ة العا.ة اخربا- وامالق

 عنته في شعبنا مجانب الوفوف والعالمي العرب العام الراي تناشد الوطي ر انتحري جبهة ان
 البريطانية االستعارية السلطات اعمال ءلى لالحجاج عونه رذح بن االنافي لضير ودب..,

 حاسم حد ونع ويمب شعبنا بواجمها ابادةفاسبة حرب ان ابنذته.. ان دفة افا إبنا.شعبنا زد

 السياسينولترفمحالة والمكومين المعنفلن لجمع الحرية » : هو انشعارا لما.. وسريع

« .. فوراً لطواريء
ك ٠ . سطور في: كم

ا ]لنككزن ان االولى تغمنت ؛ المالية ائرة لى رسالتين العام واالمن الرطة رئيي وجه
٤ صفحة على البفهة ]





١٩٦ه يونيه
والمحكومين المعتقلين لجميع الحرية

* فورا الطوارى حالة ولترفع ٠ ٠ لسياسيين ! *

 على احتجاجا الطعام عن اضرابهم يواصلون السياسيون والمعتقلون اسابيع ثالهة منذ

 واستتكارا ٠ هم ضد الرهاب وا القل عصابة تمارسه الذى الوحشي يب لتعذ ! اعنقالهموضد

 في يذوى الوطني شبابنا ان ٠ مبرر وبدون حق اى بال واسنرارحجزهم المعاملة لسو

 ية التغذ وسو يب التعذ جرا من منهم كبيرا د عد يهدد الموت وان المستعمرين سجون

 االفراج من وبدا الالهب الصيف فصل في الواء والالنور يدخلها ا غرف في وحجزهم

 والقمع االرهاب وفرضجو شعبنا ابناء وجرح قتل ومن اعقالهم عن لين المسو ومعاقبة عهم

 آخرتصف مكان في المنشورتين الرسالتين معل نرى ٠ ٠ البالب من وطردهم حياتنا طى
 بتمديسق القلة وتكافى للوطن جدا خدماشجليلة بأنبا شعبنا أبنا وسجن قتل عمليات

 اموال في يدهم اطالق بل فحسب شعبنا ٠ومصائرابنا ارواح في ليس يدهم قطالوا عقودهم

 المكا:ئات كانوتصرف مهما بوب للمجره طلبا يرد بانا المالية رئيس من فيطلب ايضا شعبنا

٠ ( بن ) االخر لمجرمبةاالعصا في ولشريكه له الضخمة

 لذين ١ ٠٠ االبرار شعبنا ابنا وبطولة صمود تحي اذ التحريرالوطني جبهة ان

 يواجهون والذين ٠٠ دارها عقر في واالرهاب القتل عصابة وبطولة بجبروت يتحدون

 ابنا استمرارحجز ان ترى ٠ : واستهزا وانفة بشهامة والوحشية الوضيعة اساليبها

 جرائمهم على المجرمين ومكافئة الطوارى حالة وبقاء االعتتال حمالت ومواصلة شعبنا

 خليفة ال من وه وعمال استعمارالبريطاني ل ان يشبت انما دنابال في بقائهم يد وتمد

 في شعننا ارادة تجاهل وعلى جماهيرنا لدى الوطنية الروح خنق على مصرون وغيرهم

 الحريات واطالق رىءالطوا ورفعحالة المعقلين عن االفراج في االنية مطاليبه تحقيق

٠٠٠ والمباحث واالرهاب جهازالقمع وتصغية والمشردين المنغيين وعودة العامة

 شعبنا بجانب الوقوف والعالمي العري العام الراى تناشد التحريرالوطني جبهة ان
 السلطات اعمال على لالحتجاج يرفعصوء بأن انساني الضميرال وتستصخ محنه في
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 قاسبية ابادة حرب ان ٠ ٠ ابادته الى الهادفة شعبنا ٥ابنا ضد البريطانية االستعماوية

 لجميه الحرية : هو شعازنا ن ١ ٠٠ لها وسريع حاسم وضعحد ويجب شعبنا يواجهها

٠ ٠٠ فورا الطوارى ولترفعحالة لسياسيين والمحكوميثه! المعتقلين

/=/ سطور في /-/

 االولى تضمنت ، المالية ائرة د الى رسالتين العام واالمن الشرطة ريس وجه *

 وسهرالليل للوطن ( )كذا جدا ماتجليلةجدا قدمخد قد ( بوب نل لنكد ) ان
 وتتضمن ٠٠١١ يطلب ما كل رفض وعدم عقده بتمديد وتوصي البحرين أ مة لخد والنهار

 يو ما ١ ٦ ي اجازته يأخذ المقرران (كانمن بن ٠ سي ٠ ان ) ان العائية الرسالة

 ياخذ ان على ٠٠ له راتبها وصرف اجازء الغاء اقتضت ل الماسة الحاجة " ولكن ٦٥

٠ ٠٠ ! ! االزمة تتتهي (عندما جديد من ) والراتب االجازة

٠ البريطانيين الموظفين لجميع شهراضافي راتب بصرف قرارا المالية ائرة د ت اتخذ «

الغدرسين من جمع في والتعليم للتربية العام العزيزالمراقب عبد الشيخ قال *

 . االمتحانات تقديم اثنا الطلبة ضد الشدة اقسى استعمال رسين المد على ان :

 الى شدته لوادت مسولية اية منهم اى يتحمل ال بان رسين للمد تتعهد مديرية ال وان

٠ !! الطلبة موت
في المقيمين ألبدو جموع الى العمالء خليفة آل لجأ الجبارة شعبنا غورة من خوفا *

 جماهير ضد استعمالها في الحق لهم اوامربان واعطوهم اسلحة عليهم ووزعوا ٠٠٠ الرفاع

 بدور يقوموا استمراراالضرابوان حالة في البدولغزوالسوق يجيشوا ان مقررا وكان شعبنا

٠٠٠ !! الغنائم اساس وسلبلى االسالمسننهب قبل البدوما

 عسكروشمأل جنوبي بين قع يدة جد ة قاعد بنا في البريلالشية القوات شرعت *

 الحكومة شرطة لرجال خيمان او خيمة اليها الوضول وقبل شاال تقدمبا ٠ البر راس

٠ لمنصرم ا االسبوع منذ بنائها في شرعوا وقد ٠ ة القاعد قرب احد وصول ون د للحيلولة

 في العراقية االنباء لوكالة كمراسل عمله من استقالته خلغ خالد السيد قدم *

 الجهازفي هذا الهمية المناقضة الوكالة في المسئولين تصرفات على احتجاجا الكويت

 لقبول دعته لتي الدوافع االستقالة رسالة في استعرض وقد ٠ ٠ العرية القضايا خدمة

 العربية االمة مة خد واجبها العربية االءالم اجهزة اساسان على للوكالة سل كمرا وظيفته
٠ ٠ العرب الثوريين كل ووحدة وتأخي بترابط ايمانه اساس وطى الخليج الى المحيط من
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 اضطبره العراقية اآلنباء وكالة لى والجواسيس والعمالء الرجعيين لتسلل اكتشافه ولكن

 البحرين في االستعمارالبريطاني سئلطات ع اوفد وعميال جاسوسا عين فقد اسقالعه يم لتقد

 عانية جهة ومن الخارجية الوكالة لم^تب مسوال عين ٠ البحرين شعب ثورة قيمة من للقليل

 ماعي ونها ومساعيبم لعمالوا الجواسيس نشاطات انت6 كيف خلف خالد كرالينيد يذ

 االنتهازيين قبل من استحدانا لخليفةةلقىا مبارك محمد برئاسة ن ىكالذ الوفد

 بيبن تبودلت وبرقيات اتصاالت عن القناع ويكشف ٠ ٠ االعالم اجهزة على المتسلطين
٠ البحرين شعب شورة من االءالم اجهزة موقغ طى أشيرسلبي لبا وبغدادكان البحرين

 بل: ، بحريني عامل اى بابكو شركة توظف لم بكامله يو انهخاللشبرما لنا أكد *
 ٠٠ لتدريب منطالب عدد ينهم وعشرين عنخمس يقل ال الشهرما سرحتخاللهذا

 لطرد دينا مهد لبا طا ١ ه ن فا ق وسا م قد طى لطالب وا ل لعما تانذازا عمليا وتجرى
٠ االسباب الغه انذارا الشركة موظف ويعطي ٠ ٠ وآخر يوم بين

 االيام ففي ٠ ٠ اتساعمطرد وفي مستمرة االرهابية العتقال عمليات تزال *ال

 القتل عصابة وتمهد ، المناطق مخلف من شابا عشرين اكثرمن اعتقل فقط االخيرة

 اعقالن تحمال شن النية في ان رغيد خبا ا باشاعة لك وذ ا جم واسعة اعتقال تلحمال

٠ االمتحانات انتهاء بعد
 عمالبا لقوم واللنجات الصغيرة المراكب القتلواالرهابعشرات جندتعصابة لقد *

االستعمارالبريطاني بواج ذلك في تساعدهم الجبات جميع من البحرين حول الدورية

 الى القادمة واللنجات الصيد سفن جميع وتتعرض الجغيرالحربية قاعدة من تطلق التي

 رجال شوهد وقد ٠٠٠ الركاب اجسام حتى وتشمل ا جد قيقة د غتيشية تلحمال البحرين

٠ قاعالبحر تحت السفن يفتشون البريطانية لبحرية ! لسالج ع الضفاد

الجديد ٠االحصا في الوقائع ٥هذ تغيرت هل

 سيطرة من شعبنا يعانيه عما ا ضو يلقي ١٩٥٩احصاءعام عن التقريرالرسمي

 ى النذ لوقت ا وفي ٠ ٠ حقوق وهضم واضطهاد تخلف ومن والسياسية ية د قتصا ال ا ر الستعما ا

 والى ٠٠ وانجلترا اميركا بنوك في ذهب الى لتتحول ١٩٣٢ عام منذ انهارالنغط يسيل

٠ ٠٠ رات الحتكا ا لك حماية تحت قليلة فئة بها تتتعم وحرير الك وكذ وقصور هب ذ

الى حولت قد م الرقا ا من كثيرا ان ون وستجد لرسمية ا االرقام لتتكلم نحن سنسكت
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٠٠ المراد لتسهيل معوية نسب

 هذه وتتتضمن ٣٦ يكونون االجانب اصحابالعمال : نسبة يظبرالتقريران ( ١

 امل يستثمرحتى من كل تشمل االعمال اصحاب كلمة ان اذ كبيرة مغالطه النسبة

 النجارة ورشة صاحب تشل كما الكبرى والشركات والبنوك النفط شركة شل بي ٠ ٠ واحد

٠ !! اوالحدادة الصغيرة

 واالجانب ٥٥١ البحرينيون : الرقمين للتجارهذين القريربالنسبة يورد ( ٢

 االئة في ٣٣ وحوالي نصفالبحرينيين اكثرمن يشكلون التجاراالجانب ان وترون ٢٧ه

٠ كبيرا كانام صغيرا محل صاحب كل تشمل اجرايضا التجاروكلمة مجموع من

٠المجموع من الئة في ٤٢ ،٢١ نسبتهم تبلغ االجانب واالداريين (الكتاب٣

٠ الموظفين لمجموع بالنسبة المئة في ٤٢،١٤ يكونون االجانب الموظفون ( ٤
٠ المدرسة يدخلوا (لم سنة ١٥ -٧ )من النش لمئةمنا في٤ ه (٥

 في هي العمر من سنة ١ ٥ تجاوزوا الذين البحرينيين المتعلمين نسبة ( ٦

 هي اليوم وحتى ٥٩ عام حتى البحرين في االميين نسبة ان اى المئة في ١ ٠ حدود

٠ المئة في٩٠

 واقع ان ٥٠ وحلننا مقدرات على وهيمنته االستعمارالبريطاني سيطرة مدى ترون اال

 لشتى شامل وهو ن للعيا واضح نا بالد اقتصاد على االنجليزية رية ستعما اال الشركات سيطرة
 تصالالموا ، الطيران ، التأضن ، البحرى النقل ، الجملة تجارة ، البنوك ، المرافق

 االجنبية الشركات تستثمرها كلها انشائية ال والمشاريع البحرية الصياثة اعمال ، البرقية

 والبرق البريد وشركة ، والشرقية االفريقية والشركة مكتزى كرى امثال االنجليزية وخاصة

 ويميي جورج. وشركة الخليج البحاروطيران ٥ورا لما البريطانية الجوية والخطوط المحدودة

 نهبها الى فة باالضا الشزكات ه هذ وجميع ٠ ٠ غيرها وكثيركثير لالنشا الخليج وشركة وكمون

 نجد ما فنادرا ٠ ٠ وحياتهم بارزاق^م وتحكمها شبعبنا ابناء واستغاللها وطننا: خيرات

 وذلك ٠ ٠ التجارية كبارالتجاروالبيوات وها حذ حذا وقد بحرينيين موظفين عندها

 ؟ البحرينيين الشركات ٥هذ رب تد ال ا لماذ ٠٠ ! ! البحرينيين ومعرفة ة كفا عدم بحجة

 البحريني يبقى ولماذا ؟ الحياة تكاليف مواجهة من تمكنهم رواتب لهم تعين ال ولماذا

 من بشهادة اال البحريني يقبل ال ولماذا ؟ لحظة كل في الكامل والطرد بالفصل مهددا

 مخلص لوطنه محب شاب كل ام استخد عن الشركات تمتنع حيث ٠ ٠ واالرهاب القتل عصابة

 ٠ ٠ االستعمارالبريطاني وجود من سلطاتها تستمد استعمارية ال الشركات ان ٠ لشعبه

٠ واالرهاب القل عصابة االستعمارالبريطاني بعصى تضرب فهي
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 اراد فرض واذا ٥بيد سلطاع الشعب باسالم تتماال لن شعبنا مشاكل جميع حل ان

 ٠ • الوطنينة قيادتها حول والغافها جماهيرنا نضالباستمرار مرهون وهذا الجبارة

٠ شعبنا معارك في والحاسم االول السالح الوطنية وبالوحدة

موتمرالقمة الى الرسالة ٥هذ التحريرالوطني جبهة عن طي بن سيف وجه

3٦يونيوه ٢٩من فيإلجزائراتباري النعقد اإلسيوي اإلفييقيي

 النضال في وافريقيا آسيا شعوب هورمزلضامن لذى موتمركم نحيي ان لنا اسمحوا

٠ والسلم واالجتماعي العلمي والقدم التحررالوطني سبيل االستعماروفي ضد
 من وافريقيا آسيا شعوب كثيرمن تمكت حيث الظروف ٥هذ في موءتمركم انعقاد ان

 الذى بالشكل حياتبا اسقاللها احرزت التي الشعوب لك تشيد الوطني احرازاستقاللها
 من وقحة تحذيات وافريقيا آسيا شعوب تواجه وحيث ٠ ٠ مضالحما مع ينسجم والذى تربد

 والغيتمام الكونغو في حدث كما العسكرية السخالت لحد تصل االستعماريين قبل

 نير تحت ترزح زالت ال التي وافريقيا آسيا شعوب تخوض وحيث وغيرها والدومنيكان

 الغزاة وطرد الوطني احرازاسقاللها سبيل في السالح حاملة باسال نضاا المستعمرين

٠ ها لبالد لمحلين ا

 شعوب طيه وتعلق ٠ ٠ بالغة اهمية ليكتسب الظروف هذه في موتمركم انعقاد ان

٠ ٠ كبيرة اماال االستعمارية الهيمنة من تعاني تزال ال التي لك وخاصة وافريقيا اسيا

 العالم في القوى ميزان في واسعة انعطاف الشهيرنقطة موتمراقدونغ كان لقد

 القارتين هاتين لشعوب الهامة ياندونغ ى مبال وكانت ٠ ٠ والسلم والقدم الحرية لصالح

 ٠ الكاملين واالقتصادى التحررالسياسي سبيل وفي االستعارى التسلط ضد النذال في

 صون سبيل في ٠ ٠ القارتين هاتين شعوب ترتضيها التي المجتمعات اقامة سبيل في

٠ ٠ االستعماريين عبث من الشعوب وامن السالم
 قارتيهما بلدان في التحررالوطني معحركات وافريقيا آسيا شعوب تضامن كان لقد

 يخوض الذى البحرين في شعبنا وان ٠٠ الشعوب انتصارلك لتقريب وفعاال مساعدا عامال

 هو ، العدوانية العسكرية ٥وقواعد االستعمارالبريطاني هيمنة ضد وعنيفا شاقا نضاال االن
٠ ٠ ومساعدتكم تضامنكم الى الحاجة أمس في

 جماهيرشعبنا على رع الشوا في وحشية حربا لبريطاني را الستعما ا ت سلطا شنت لقد

المعتقلين سراح واطالق الطوارى" رفعحالة في العادلة مطاليبها بتحقيق المطالبة
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 المونيسي بالتنظيم والسماح والكالم واالجتماع الصحافة كحرية العامة الحريات واطالق

 لسجون في االن ويذوى والجرحى الشهداء فسقط ، المهنيين وكافة والطالب للعمال

 المنازل مداهمة ان ٠• الوطني شبانا من الشات البريطانية االستعمارية السلطات

 وحشية حمالتغتيشية وشن الشوارع ومن البيوت من الشباب واختطاف المدججة بالشرطة

 السجون في التغذية وسو عالج ون د الجرحى وابقا المعتقلين التعذيبضد واستعمال

٠ ٠ وطذنا االستمرارفي طابع ات ذ عمليات كلها

 العام ا هذ اجرى أخراحصا حسب افاالمية جد ة فاسد ع اوضا في يعيش شعبنا ان

 ٠٠٠ شعبنا بأبنا يفتك باستمراروالمرض ترتغع العمل عن العاطلين ونسبة /٠٩٠ تكون

 هي نسمة ١٨٢٠٠٠ هو سكانها د وعد البترول تنتج صغيرة جزيرة في قائم الوضع ا وهذ

• البحرين جزيرة

 لى واننا ٠٠ محنته في لمساندته كبيرا امال موتمركم في يرى البحريني شعبنا ان
 وخاصة وافريقيا آسيا شعوب ومصالح منسجمة جميعها ستكون تمركم مو قرارات ان من يقين

٠ وعمالئهاالستعمار سلطات ضي النضال تخوض التي تلك

 التحررالوطني سبيل الستعماروفي ا ضد االفريقية االسيوية الشعوب ضامن عاش

٠ ٠ لسلم وا

٠ ٠ تمركم مو ش وعا

التحريرالوطني جبهة ٦٥/٦/٢٩ حررفي

-البحرين-
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ادام
 العنوجتئالجئهكةكالححيتبرانح.طتذف

البختربن
5 ١٩٦٥ يوليو *

 الفشل مصيرها االستعمارية المشاريع
!.نيكترواسيمهولةوقابل^المسعببيري

 والجنوب علدن في الرب ااشعب ثورة اتثتداد اثر وعلى الجبارة شعبنا ثورة اعقاب. فى
 لتشديد. البريضافي االستعمار ءططات تنفيذ الى تمدف ممومة استعمارية نشاءات من^تتنا شهدت
 ^واءد الحليج ومذطغة بل بجرينذا ل٠لج واانم،يد لعرني١ الحليج بلدإن وبقية بالء! ءلى قجضته:

 االنجليز سيرءم الت و.ليييا رؤرس. ءرن قاءدق ن ء تذني اسرانيجية وانز كبيرة عسيكرية

ء .عنبا الرحيل ءل
 كهـار طاوالت ءلى ووضعت ءنها الغبار ففض فد. القدية البريضافي االستعمأر انمشازيع

 اخاد مشروع ومنها وتنفيذها جذيد من لذرسها البريضاءة "اساسة والمخططين العبيكرين الهلدة
. العجوز فدس وطا اؤر اطررية االمبر بقاا ظ تحت الخايج اماران
 فيها لبقاء با االستعمارين تشبث جراء ن٠ بسرها والمني^ةة ا بال: لراج< اخطارأ،جساهأ ان

 ولشعوب بل فحسب لشعبنا ليس والدمار الموت فيها يبككن فواعد الى وم.,، ءنى وإصرارم
. ية العر االمة اذعار وامن لحربة ومستمراً مباشواً تهديداً وتشك بأسرها المظفة
 البريعافي االستعمار مخطط في حلةة هو دي في ءند اذي االمارات حكام نؤتمر يسم ما ان

 ح-ذ: ٠■ I النتيجة ) المشترك البيان ءلى نظرة نلغي ان ي٠٠ويهكخ ارجاالً المؤمر هذا. أزتجلى منقد
 جالؤزة ارها ادو واءد اافها مسرحية في فصن اال ليس الؤتمر هذا ان (؛زى الح••،'م ابإحثات

 بقبة ء.ن العرب الحليج اقطار ءزلة تشديد هو المؤتمر لهذا االول الهدف كن لفد . االستعمارين
 ر^ة وببا البريطاي االستعار هيمنة تحت ةطاراال هذه احاد امشروع واكمد العربة االمة اقطار

 هذا ليوفر . . البريطاني االستعار مع كثيراً منقاربة النفارير تقون ي هي عاورة عربية بالد
 عذه ولبط المصقة في االستعماري وجودها لتركيز ر٠اك ية امتكا بريضايا له تخطط كا تحاداال

واحد مركز اشراف تحت ملها بك المنطقة تكون حقى إلتجس برابضة اوثق بشكل االفضار

 ي االس^ءاز اوجودم واصرااتضخ:ةضذ مظاهرات عمان ساح امارات فامتفي4

 انتفاضة اخبار تسرب على حديدياً نطاقاً كعادتها بريطانيا ضربت وقد .. امنطقة فى البريءافي
. الخارج الى ونفيه الشارفة حاكم عزل مي الظاهر: النتائج من .ون هناك اشعب





١٩٦٥ ئلكه
الفثييييل تحيرهييا اإلسييتعماية العثيياييي

! البحريني للشعب وديمقراطية واسقالال حرية نريد

 عدن في العربي الشعب ثورة اثراشتداد وعلى الجبارة شعبنا ثورة اعقاب في

 مخططات تتغيذ الى تهدف محمومة استعمارية تشاطات منطقتتا شهدت لوالجنوب

 والتمهيد العري الخليج بلدان وبقية بالدنا على قبضسه يد لتشد ٠ االستعمارالبريطاني

 قاعدة عن تغني واكثراستراتيجة كبيرة عسكرية قواعد الخليج ومنطقة بل بحريننا لجعل

٠ عنها الرجيل االنجليزطى سيرغم التي وقبرصروليبيا عدن

 طاوالت طى ووضعت الغبارعنها نغض قد يمة القد االستعمارالبريطاني مشاريع ان

 وتتفيذها جديد من لدرسها البريطانية للسياسة والمخططين العسكريين كبارالقادة

٠ لعجوز البريظانية االمبراطورية بقيا تحتظل الخليج امارات اتحاذ مشروع ومنها
 االستعماريين تشبث جرا من بأسرها والمنطقة بالدنا تواجه جساما اخطارا ان

 لشعبنا الموتوالدمارليس فيها يكمن قواعد الى تحويلها واصرارهمطى فيها بالبقاء
 اقطار وامن لحرية ومستمرا مباشرا تهديدا وتشكل بأسرها المنطقة ولشعوب ل فحسب

٠ العربية االمة

 مخطط في حلقة هو بي د في عقد ى لذ ا ت را االما م حكا بفوتمر يسمى ما ن ا

 البيان طى نظرة نلقي ان ويكفي ا رتجالالموتمرا هذا ارتجل فلقد االستعمارالبريطاني

 في فصل اال الموتمرليس هذا ان لنرى ( الحكام لمباحشات الوحيدة النتيجة ) المشترك

 لهسذا اول ال الهدف كان لقد ٠ ريين االستعما جالوزة وارها اد واعد الفها مسرحية

 والتمهيد لعربيةراالمةااقطا بقية عن العربي اقطارالخليج عزلة يد تشد الموءتمرهو

 عربية بالد وبمباركة االستعمارالبريطاني هيمنة القطارتحت ا هذه اتحاد لمشروع

 ليوفرهذا ٠ ٠ االستعمارالبريطاني مع كثيرا القاريرمتقاربة تقول كما هي مجاورة

المنطقة في االستعمارى اكبرلتركيزوجودها امكانية بريطانيا له تخطط كما االتحاد
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 تحت بكاملها المنطقة تكون التجسبحخى برابطة اوشق االقطاربهكل ولربطهذه
 اسفة ضرباهالي من يسغاد وحتى ٠ ٠ واللطان يغرسابيهغت اشرامركزواحد

 وخنق لضرب ،آحردونحرج والبرترسلرار الشرطة ضمسشوذلكيبل٠آ
ك.. هنا و ا هنا تنطلق شعبية حركة أية

 ،لالستعمارالبريطاني ادوات مجرد هم والتاريخ الوقائع تشهد كما االمارات حكام ان

 ، . ١٨٢٠ 6 ١٨١٦ عام المنطقة حكام بين وقغت التي االسترقاقية المعاهدات فىحسب

 الحكامحق هوءال من اى فليس اجلغيرمسمى الى المغعول والتيهيسارية١٨٨٠
 دولة الاية اراضيها من جز الستثماراى بيعاواجيراولسماح او رهن التصرففي

 سياسي تعشيل اى باقامة بلد الى السماح لهم يحق وال اوبموافقتها البريطانية لدولة عدى!

٠ بموافقتها او البريطانية للحكومة اال تجارى او

 فمسن اليوم وحتى مرالزمن على المعاهدات ٥هذ لنصوص ين منغذ المنطقة حكام وظل

ا ؟ الحكم كراسي نصبهمعلى من مشيئة رغم !لتصرف. في االقزام لهواء الشجاعة جاءت اين

 فهم ٥اوردنا ما عكس اثبات المسرحية ه هذ ورا االنجليزيبدفون االستعاريين ان

-- اثبات: الى يهدفون

ا؟ همحكامها يقررونها الذين وانما الخليج انسياسةبلدتقرر ال بريطانيا (ان ١

المحتل العربي الجنوب غراراتحاد على اتمل^اد بتشكيل ترغب الخليج امارات ان ( ٢

٠ االمر هذا والزورفي الطول اصحاب الحكامهم ان ( ٣
 ما الخلج اقطار م٦يالط ما بان التبجح عن يخجلون ا االنجليز االستعماريين ان

 كم حا لقاسمي ا صقر عزا عة د بحا اقة الصد هبت ذ ين ا ولكن ية وحما اقة صد قةعال ال ا هو

 لقرن وقعتفي لتي ااسترقاقية المعاهدات فينصوص اقة الصد واين ٠٠ !؟ الشارقة

االن؟ حتى مستمرة وهي القرن لك ذ عشروبمغهوم التاسع

 وهي ريب نى اد بال واستعمارية استرقاقية ات معاهد ال ا هي ما ات المعاهد ه هذ ان

 في الشعوب وحق المتحدة االمم لميثاق تماما الحاضرومنافية عصرنا روح مع نقيض طرفي لى

٠ ٠ مصيرها حقتقرير

 وهي بجيوشها ها ايا ومحلة رنا اقطا مستعمرة هي اتها البعا جميع رغم بريطانيا ان

 من اقطارنا في يجرى ما جميع عن االول المسئول وهي المعاهدات لك بروح تعمل

 وعالقتها » ٠ شعبنا بحق الجرام ا من وكثير ٠ ٠ وقتل ب رها وا وقمع ومرض وفقر تخلف
٠ الصداقة عالقات عن البعد كل بعيدة باقطارنا

 على وحتى العربية الجامعة على مشاريعه يمرر االستعمارالبريطاني ان سف والمو
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 بعض بحكام المشبوهة ارتباطاته من يسغيد وهو ٠ ٠ المتحررة انالعرية البلد حكام

 فسسني عقد الذى العاني موءتمراالقطاب فغي ء الخليج من القريبة العربية البلدان

 خطرالتسلل هي واحدة نقطة اال الخليج يهم فيما االعمال جدول في يكن لم االسكتدرية

 االخطاروهو لكل والسبب واالول الخطراالساس-ي تماما متجاهلين النطقة الى االجنبي

 ليسمقتصر للخليج االجنبية لىذلكانخطرالهجرةا اضف ٠٠ االستعمارى الوجود

 يكون ان ادتالى والتي المشروعة خطرالهجرة في الخطريكمنايضا بل التسلل طى

 ال اذ ونحن ٠ واالعهال الساذج اهم ستلون وكلهم الشعب ض ٠/٠٢♦ مشال االجانب

 الخليج بحثقضية ان نرى العري الخليج بلدان على االجنبية خطرالبجرة ننكرابدا

 واسهامفي االستعمارالبريطاني تمريرمخططات في مساهمةويةفقطهوالزا هذه من

٠ االستعمارى الوجود ء اخطا

 ى غ٠ رك وال اقطاأل في الوضع حقيقة وعى الذى الجريي الخليج شعب الواقعان في

 ٠٠ ذلك نتيجة والمرض والجهلوالغقر التخلف والذىيعاني ريةلطيهااالستعما البيمنة

 للوجسود نهائي ووضعحد المحلين الغزاة طرد سبيا في وتغان ببسالة يناضل

 عمها ود قضاياه من منها التحررة خاصة العربية البلدان موقف ولكن ٠ ٠ االستعمارى

٠ ٠ التضحيات من النصروالتقليل يتحقيق للتعجيل جدا ضرورى اياه ومساندتها

 واجه شهرين استمرتطيلة والتي ٦ ٥ مارس في البحرين في الجبارة شعبنا فشورة

 صنع من تكن لم ٠ ٠ واالرهاب القتل عصابة ضده شنتها قاسية ابادة حرب شعبنا خاللها

 مساهمبة في تجلت متماسكة وظنية وحدة بغعل كانت بل ، بمغردها اومنظمة معينة فئة
 معاالسغ ولكن ٠ العظبة الثورة الئ ني واطغاال نساءا وشباا شيبا شعبنا ناء اب جميع

 كانت شعبنا ثورة ان فقيل ٠ ٠ عنها المستعمرين بمغهوم العربية الحكومات لدى انعكست

 لجماهيرشعبنا والمساعدة العون يد بمد الحكومات لك وبخلت ٠ ٠ معينة فئة صنع من

٠ وللمعتقالت السجون في الشوارع في ٠٠ االشكال بمختلف وحشية اادة حوب تواجه التي

 واجهها ٠ ٠ المستويات مخلف لى شورقشعبنا االستعمارالبريطاني واجه لقد

 فسخر ٠ ٠ مغلوطة ونشرمغاهيم وتشويه ودص االععقال وبحمالت واالرهاب وبالقمع بالرصاص

 المغلوطة والمغاهيم لنشراالبخبارالكاذبة نطاق اوسع على والخارج الداخل في العمالء

 العام الراى ولخدع لجماهيرنا الوحشي ولتبريرقمعه شعبنا وأهميةثورة قيمة من للقليل

 من المستأمرون تمكن كيغ ندرى وال ٠ ٠ المزعزع ٥ووجود هيمنسه وبااللي والعالمي العربي

 انها عنها يقال ما اقل مواقف واتخاذهم ٠٠ المتحررين العرب القادة على تمريرمفاهيمهم

٠ وصنائعه اميركي االستعماراالنجلو ضد صغيراعزل شعب ثورة ازا سلبية

البترولية مصالحه لحماية اقطارنا في بوجوده متشبث البريطاني استعمار ل ان
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 الظوف له سنحت اذا بكامله شعبنا يبيد ان مستعد ذلك سبيل وهوفي واالستراتيجية

 وضربه ٠٠ زمامالمبادرة يده من يغلت ال الن الحدود ابعد الى ناشط تجده ولذلمك

 كانستا البحرين الشعب حركة ان هفاهيم باشاعة واالسراع الشائرة جماهيرشعبنا بقسوة

 كل ، اليد اصابع لطى يعدون فرادا صنع من وعي معينة فئة وحرضتعليها اطفال حركة

 االنجليز هم البحريني والشعب انالرجال اذ ٠ االستعمارى تبريرالوجود باب من ذلك

 !؟ واطغالل معينة فئة هم الثورة شاركت التي الواسعة جماهيرنا وكل ٠ ٠ فقط وعمالئهم

 صرف ا ولماذ البوليسي القمع الجهزة الضخمة ات االستعداد ا لماذ نسأل ان نريد ولكن

٠ ٠ إ؟ المجرمة واالرهاب القتل جهازعصابة على البالد خزينة وانفاق الطائلة االموال

لتحرير ا هيئة

**هة١**فك

 قااللمجرم ، الماليةمدير والعميل زوجه مع رايت المجرم بين جرى تعارف ٥لقا في
 العميلل فأجاب ، المالية كل بيده من هذا زوجء الى محمود السيد معرفا رايت

٠ المالية كل وهذامنصرف (: رماح وطعن مزاح ) اطىطريقةراد محمود السيد

االستعمارى الوجود ضد واضراباتضخمة مظاهرات عمان ساحل امارات في قامت *

 تسري لى ياحديد قانطا تهاكعاد بريطانيا ضربت وقد ٠ ٠ المنطقة في نيالبريلطا

 الي ونغيه لشارقةا كمحا عزل هي الظاهرة الناج من وكان ٠ هناك الشعب اخبارانغاضة

٠٠٠ الخارج
ا بووع؛...!! د يوإ ٠ ٠ طليتنييا

 وجدت ان منذ لطالئع ا ور هود دورالطلبة يكون ان المناضل لفخرلشعبنا انه

 شعبناضد بها قام التي النغاضات ا وجميع ١٩١٩ فمنذطم٠٠ وطننا في رس المدا

 قسوات وجالء هه ورفا شعبنا وتقدم واستقاللها بحريننا حرية سبيل وفي االستعمارية الهيمنة

 يكن لم ن ا لطلبة ا فيها هم سا ضات النغ ا لك جميع ٠ ٠ هرة لطا ا رضنا ا عن ر والدا لغزو ا

٠٠٠ ولى ال ا رة لشرا ا هم

سخل على احتجاجا ومظاهرات باضراب ١٩١٩ عام في البواسل قامطلبتتا لقد
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 الذين العرب المدرسين ها وطرد التعليم شوون البريطانيةي نية السلطاتاالستعما

 إقطار ال في نبم اخوا قع ووا لواقعهم الحقيقي والوعي الصحيح بالعلم ينودونطلبتجا اخنوا

وطلبت ععلتهم فا ني لبريطا را ستعما ال ا ضاقتبوجودهمسلطات وقد ٠٠ االخرى العربية

٠ ٠ لبحين ا رة د مغا منهم
 القيام في الدوراالول نلطلتا5 ء فلسطين في مالنكبة١٩٤٨وفيعام

 وطردهم لغلسطين الصهيونية العضابات احالل طى احتجاجا واالضرابات بالمظاهرات

٠٠٠ االصلييين اهلها

ضد شعبنا اطلقها احتجاج صرخة اول هي الطلبة كانتمظاهرات ١٩٥٦ عام وفي

٠٠٠ بورسعيد على االثيم الثالثي العدوان

 في ومواقفه مشاعرشعبنا للتعبيرعن وهبوا اال مناسبة او فرصة اية طلبيتا يترك ولم
 وحشية يواجهون نوا ك طلبتنا فيبا ينقض مرة كل وفي ٠ واستتكاراالباطل الحق أييد

 قوافل قديم في، يبخلون ا وكانوا٠٠ المجرم االرهابي وقمعه االستعمارالبريطاني

٠ المعتقلين
 ابناءبزرة انهم فعال اثبتوا وقد رائد دوربطولي االخيرة شعبنا ثورة في لطلبتنا وكان

 المرات في مشاركتهم كبيرعن لحد تختلف المرة هذه مشاركتهم وكانت ٠ ٠ ووطنهم لشعبهم

 ٥ هذ وواجهوا ٠ ٠ وعيا واعمق اكثرتتظيما بشكل المعركة خلوا د المرة فبذه ٠ ٠ السابقة
 رصاص لميهابوا ميامين كأبطال ولكهم مثيل لهما لميسبق واجراما وحشية ايضا المرة

 بالجملسة ل االءقا وحمالت ب الرها وا لقمع وا لقتل ا اساليب كل تستطع ولم المستعمرين

 وها والجرحى الشهدا من العديد صفوفهم بين من سقط وقد اوتخذلهم عزمهم تثبط ان

 ون ويتحد البالية اساليبه من يسخرون ركاالسود الستعما ا سجون في بالجملة رابضون هم

 ٠ ٠ المدارس من والطرد االمتحان من للحرمان منهم المئات تعرض وقد جحرها في عصابته

 ها وعمال هي الرهاب وا لقتل ا بة عصا ان واضحة الة دل ل ليد السلوب ا ا لهذ ان ولعمرى
 اساليب الى يلجأون وصاروا تماما رشدهم وا فقد قد العريق العميل العمران مثالا

٠ ٠ ا هذ عصرنا في م لعا ا من مكان اى في ث تخد ال

 لن انهم بعمق من ونو البواسل ورطلبتتا بد ز واالعتزا لفخر ا لنغخرونعتزكل اننا

 في مطالبنا لتجقيق لبطلة ا هيرشعبنا جما نظل في الطليعي ورهم د عن ا ابد يتخلوا

 اف هد ا ولتحقيق العامة الحريات واطالق واالرفاب القمع اجهزة وتصفية الطواروع، حالة رفع

 راضينا ا مارمن الد قواغد وتصفية االستعمارية السيطرة والخاجزمن التحررالكامل في شعبنا

٠٠٠ هارلجماهيرشعبنا واالزد ةالسعاد حياةجديدةتومن وبنا

٧ه



 رصصغوفكم في واستمراركم الوطنية منظماكم حولى االبطال الطلبة الغافكمايها ان

 وكونوا العادلة شعبنا قضية في البطولي دوركم ادا من جيدا سيمكتكم قواكم وتوحيد

 ٠٠٠ بينكم الثقة وعدم رللشكوك وبذ صغوفكم غريق يحاولون الذين ولئك ا" "ازا دائ يقظين

 يفرق ما كل تنبذ تستمروان ان يجب شعبنا ثورة ابان بوضوح تجلت، الوطنية ة الوحد ن

 وسيبقى ٠ ٠ البررة ائنا شهد ارواح مسذكرا دائما شعننا سيظل ٠٠ جهودنا بينناويضعف

٠ النصر تحقيق نحو ينيرطريقنا ونبراسا شعبنا لتضحيات رمزا ا بد ا هم استشهاد
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ه ١٩٦٠ ( آب ) اغعننس ه

لكثانو-كاللجذهكلخالحيتراآلطتيى
البخربن

اآلقتصاد.. تدهور اسباب هسذه
.. !٠ االزدهار مفتاح اول هو ٠٠ف شرط او في ال العاة اطريات امالق ٠٠٥

 االفتقاذي الونع تدهور «٠»-و اشغ . . المالبة ربى لدب جا فام قصير: زارء بعد
 عمم٠ يحث االخمال، واصحب انلمجار. من معينين، اشخاس الى عاجلة دعوة فوجه امحرن في

 عم »ل حاوالً عوا وليث دف.!: ف »النرضة« وا-باب البحرن في دادي اال الوضع تدهور اسباب
 رر٠اسد اسباب إلرجاع جودءم !نتمعون بذل وقد «. البحري فى التجارة وير وتع االقتعاد

٠:٠الى د داال التجارة في
. اسرائا مقجتعذ مكنب واجراءات لبة الجر المعا.الت حز تج (١
. التجاري اا-جل يهرضها الي !اغبود (٢

. المبءة بادان و٠ وغيرها ذلم امار: في االجني وارسمال ت رك نلش المفتوح الباب (٣
. البحرن دخول في المسافرن على انفيو: (٤

 وسرة و^نين ا للجا: بية االج الشركت ضايفة٠ الى وآخر حين بين المجتعين ف بع ولمح
بتسميل « و٠الس امحاب » من »وعود« توصياث اخاذ الى االجاع واتبى . منبم االمنيازات

[ ارن انا ااصذح:ن على ابفية ' ]

L8PLI ب زالكئ قع P قج ؟قع قئ ،٠٠٠ ٠،٠٠ •٦٠٠٠ سفور في *
 حكومة ان يد ين خبر وهناك . ٦٥/٨/٢٣ يوم في انجريتافي للبناش زبارة في م الحا شوهد ٠
 « العصاء »نبوان ابواب سدت ان .ورى٠٠ ظي ابو من روية ملبوفي مبلغ اقترنت غفرن ا

 !٠? المتالحقة اخن االخبر هذ. تمي ثاءا .. الشيزخ عند شرهة له من رضرذك )ااشرهات(
اشهار؟!.. الى يتاج افالس. ماهناك

 ادهن وند .. مم ؛ع. عاردة أير الج. مجار الحد ءةداًنبناًجذاً انجايزية رأة٠ا احضرت ل

الحانملم ٨ عوناا'ذي اق، فء اس ٠٢٠ر١ت ،٠خ/ ٦عذ عيرد ا^سس I كجر١ ر ا ر





١٩٦٥ اغسطس
القتصاد تدهورا اسباب ه هذ

٠ * !!لالزدهار مغاح هواول ٠ ٠ اوشرط قيد بال العامة الحريات اطالق **

 هورالوضع ٠ء سموه اكتشف ٠ لمالية ا ريس بى لد بها قام قصيرة زيارة بعد

 االعمال التجارواصحاب من معينين اشخاص الى جلة ط دعوة فوجه البحرين في االقتصادى

 في التهضضة واسباب البحرين في االقتصادى دهوالوضع اسباب معهم ليبحث

 بذل وقد ٠ البحرين في وتطويرالتجارة قتصاداال لدعم حلوال وليضعوا ت!؟ دبي

ت- الى واالقتصاد رة التجا هورفي الد اسباب الرجاع هم جبود المجتمعون

٠ اسراعيل مكتبقاطعة الجمركيةواجرا"ات المعامالت (تضييق ١

٠ التجارى السجل يفرضها لتي ا (القيود ٢
 ار اتلسد من وغيرها بي د رة اما في اجنبي ال والرسمال للشركات الغتوح الباب ( ٣

٠ المنطقة

٠ البحرين دخول في المسافرين على القيود ( ٤
 للتجار االجنبية الشركات متايقة واًخرالى حين بين انمجتمعين بعض ولمح

 من وعود توصيات اتخاذ الى االجتماع وانتهى ٠ منهم االمتيازات وسرقة الوطنيين

 ر التجا يود لمن بالنسبة لهجرة ا ات واجرا الجمركية ات االجرا بتسبيل السمو اصحاب

 وبدرت ٠ التجارية الغرفة الى اخرى توصيات واحالة التجارى السجل ات واجرا مقابلتهم
 الشركات واعطاء االجنبي لرأسمال الخرمدى البالد فتيح الى صريحة عوة د االجتماع اشناء

 االجنبية العاملة لليد المجال وفتح البحرين في التملك اكثركحق تتسهيال االجنبية

٠ الوزان طي عوة الد ه هذ يتزعم وكان وتستغيد لتغيد

 وتم المالية رنيس اليه دعى الذى لمحضراالجتماع دقيق ملخص بالضبط ا هذ

 توصل وما فيهدار وما االجتماع هذا فان ترون وكما ٠٠ ٦٥ يونيه ٢ يوم في انعقاده

المحاولة هذه ودل االنطباق كل ( عماها يكحلها )راح الشعبي المثل عليه ينطبق البه

٧٩ 



 وهذه ٠٠ وكبارالتجار المسولية محل في هم من فيه يعيش الذى المريع التخبط على

 ظل في بالدنا تمربه والمتدهورلذى الفاسد للوضع تبريرا كونها عن تخرج ال المحاولة

 نهاا عن فضال واالرهاب الطوارى حالة كابوس وتحت البريطانية االستعمارية هيمنة ال

 من ( فحسب والتجارة االقتصاد وضع وليس ) برمسه الوضع اليه وصل ما على صريحة شهادة

! واالعمال التجارة رجال و السمو اصحاب حتى ارعبا مريمين تدهوروتخلف

 رآجع ليس - السادة ايها - لبحريندىفياواالقتصا المالي هورالوضع س ان

 بكثيرفاالسببابب ذلك من اعمق اسبابه بل فقط التجارى السجل وقيود الجمركية للقيود

— هي:
الجنبيةا الشركات وسيطرة شعبنا مقدرات لى االستعمارالبريطاني هيمنة ( ١

ن : الشركات لسيطرة موجزة لوحة وهذه االقتصادية مقدراتنا طى االستغاللية

 شركة الشرقية، االفريقية الشركة كرىمكتزى، (، والبريطاني الشرقي )خاصة البنوك

 ، الخليج طيران ،البحار وراه لما البريطانية الجوية الخطوط ،والماغ والبرق البريد

 اجنبيبسة شركات كلها وكثيرغيرها الخليجلالنشاء شركة كمون، ويحبي، شركةجورج

 في والتجارية االقتصادية المرافق لشتى ومحتكرة مسيطرة وهي خاص بشكل وانجليزية
 الطيران، االمين البحرى، النقل المصرفية، االعمال الجلة، كتجارة٠٠ بلدنا

٠ لخ ١٠٠ ية انشا ال المشاريع البحرية الصيانة اعمال ، البرقية المواصالت

 واالغقسار التجوبع سياسة بابكواالستعمارية شركة رأسها وعلى الشركات ه هذ اتباع ( ٢

 واستخدمها ٠ ٠ البالد ابناء من والموظفين العمال من الكبيرة االعداد بتسريحها

 نسبة العل اذ االجانب، لعمالوا (الموظفين التجارالوطنيين وحتى الشركات )جميع

 ضعغ الى ادى مما /٠٩٥ عن التجارية والمجال الشركات من اى في االجانب الموظغين
٠ شعبنا هير جما ى لد عية لشرا ا لقوة ا
واالوامر االرادات واصدار االرتجال واتباعاساليب٠٠ العلمي التخطيط انعدام ١ ٣

٠ البالد لتييرشئوون وشرب هرليها الد اكل وقولنين انظمة واستنساخ الفوقية

موجات هبوب واخطراد المعيشة عتكاليف واستمرارارتغا٠٠ االجور مستوى تدنى ( ٤

٠ الضورية بلحاجيات ء لغال ا

 العمران العريق العميل طريق عن االستعمارالبريطاني بتوجيه عجزجهازالتعليم ( ٥

 لتعليميةا البعات وعليص التعليم مناهج لضعف وذلك العلمية الكفاءات تخريج عن

االخيو. االحصاء %كمااثبتذلك٩٠ لى االمية المهنيةوارغاعنسبة المعاهد وانعدام

 اللخعية القمسية الزجرية القوانين وسن ٠ ٠ رهابيا ا بوليسيا حكما البالد حكم ( ٦

 وقانون لحاكم ا رمن بقرا مواطن حجزاى يجيز الذى العام االمن ونظام كقانون

٨



 ها وجود يعلمعن، ال لتي ا نين لقوا ا من وكير ت لمطبوعا ا نون وقا لسجون ا نون وقا ت لعقوبا ا

 الهند حاكم ارشيف من المستعمرون اخرجها والتي انغسهم وموقعوها موجدوها حتى
٠زمان أيام العام

 شناب كل وتشريد ونغي واعقال وسجن الوطني الشباب ضد والقمع االرهاب توجيه ( ٧
 محرم وتتام وتأكل تعمل مجرداالت الى وتحويلهم منهم تبقى من افواه وكم متعلم مقف

 اضطرالكثيرمن مما ، هم بالد شئوون ارة د ا في السهام وا الرأى ا لغكيروابد ا طيها

٠ المجاورة البلدان في والعمل البالد مغادرة الى الخرجيين

 رة التجا في منها المتبقي استغالل وقصر العقارات تشييد في االموال وس رو تجميد ( ٨
 لستغالا من التخوف بجانب ٠ ٠ الوطنية للصناعات الستعمارية ا السلطات ربة محا و فقط

 المحالت اصبحت بحيث رى التجا الميزان ختالل ا لى ا دى ا مما ت الصناعا في الموال ا وس رو

٠ دلبال ا جة حا من بكثير كثر ا رية لتجا ا

 ى االقتصماد لوضع هورا تد الى ت د ا التي االسباب من كثيركثير من قليل ا هذ

٠ هور والتد التخلف في رالمريع الستمرا وا نا بالد في والسياسي عي واالجتما

 ني الفعالة ابنائه مساهمة الى راجع -- ة الساد يها ا - بلد ى را قدموزدها ان
 البناء في الفعلية والمشاركة والنقد الرأى البداء لبم المجال ح وافسا وتطويره بناءه

٠ عي الجتما وا ى د واالقتصا السياسي

 بتقوية وذلك البلد نا اب من رءلمية اتوكواد كفا الى ريحتاج واالزدها القدم ان

 ومكافحة والنهارية المساشية والفنية المهنية المعاهد مختلف وفتح وتطويرها التعليم برامج

 اعتماد الى يحتاج هار واالزد النقدم ان ٠ تقليصها ال التعليمية البعثات وتوسيع االمية
 صرف طريق عن يأتي وال هير للجما عي الجتما ا المستوى ورفع لصحة وا للتعليم ل الموا ا

 فقد لجميع ا كر يذ وكما ٠ ٠ فيها هم يد طالق وا لتجسس وا القمع جهزة ا على دلبال ا ميزانية

 ميزانية مجموع من روبية مليون ٤ ٥ — والصحة التعليم وليس — العام المن ا نصيب كان

 وبعد لعام ا لك ذ وبعد ٠٠ الميزاية نصف اكثرمن اى مليون ٧٤ البالغة ٦٢ ءام

٠ لبالد ا ميزانية اعالن عن متتعوا وا سرية بنود الى القمع ميزانية امرهمحولوا افتضاح

 اعتقالهم. وليس البالد بنا ا خبرات من ة استغاد ال ريتطلب الزدها النقدموا ان

٠٠ د لبال ا رج خا لعيش ا طى جبارهم وا تهم رد ومطا وسجنهم

 باالستقرار يشعراالنسان ان الى --يحاج. السادة يها القدمواالزدهار- ان
 شاب كل يشعر بأن وليس ته هومقترحا ارا ابدا على ر د وقا تغكيره وبأنهحرفي ن الطمئنا وا

 والمعقالت السجون في وحجزه لخطفه المباخث عصابة تأتي متى يدرى ال والخوف بالقلق

 الشعب جموع ضد نقامية ان ل الوحشية الحروب شن عنطريق يأتي وال وطنه اونغيهخارج
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 ينتعنش لن والتجارى ى قتصادال الوضع! ان ٠٠ والمعقالت والسجون الشوارع في

 هور الس من منيد الى صاعر واالقتصاد فيذلكوضعالتجارة ما العامالوضع بانتعاش اال

قيد بال العامة الحريات والقمعواالرهاباطالق الطوارى؛ لميرفعكابوسحالة ا والتخلف

 هذه طى اسعاع رنرالذىاالببا .ب ان لساد:I بيا١- عاد ش

 وبالمحاوالت الرجعي المطبوعات باصدارقانون والجزئيةجدا جدا البطيسئة التنازالت

 االجانب الموظفين بعض استبدال والموسسات الشركات من بالطلب السطحية

٠ ٠ بالبحرينيين
 رطى قاد ٦٥ ،٥٦ عام شعب ،واالنغاضات الثورات شعب العظيم شعبنا ان

 شعبنا ن ١٠٠ الجزيزة دنابال به تمر ى الذ لتخلف وا هور للتل حد ووضع مطالبه ب اكتسا

 هذا الصالح والسليمة عة الصا الحلول وضع القادرعلى هو السخيفة تكم اجتماءا وليست

٠ ومرتزقتهم ئهم وعمال المستعمرين هووليس بها ينعم جنة الى البحرين وتحويل الغساد

(*التحرير) (هيئة*)

البلدية؟؟* انتخابات نتائج اين *

 عن فيه اعلنت بيانا بالحكومة يسمى ما سكرتارية رت اصد فيكون كن اساس على

 ، الناخبين عم قوا سطرت وضحاها عشية وبين ٠٥ ية لبلد ا مجلس اعضا نصف انتخاب

٠ شرطيا عشرين من اكثر حماية تحت ع القترا ا يق د صنا ووضعت

!! ٠٠ لصحف ا ور صد ر نتظا با

 المطبوعات لقانون وفقا محلية اضدارصحف اجازة على. االشخاص بعض حصل

 يضعها التي والصعوبات العقبات مدى رك ند اذ ونحن ٠ ٠ صدرموخرا الذى الرجعي

 لعدم كافيا تبريرا تظل القانون ذلك مواد ان نسلم ان يمكننا ال انه اال٠ القانون هذا

 مهامها عن الصحافة لحرف الجماهيراو بحياة الصلة ات ذ القضايا معالجة من الصحف تمكن

 ° طى خا مفهوم اى دحض في واجباتنا عن نتخلى لن فاننا واال بها وواجباتهاالمنوطة
٠٠ شكل بأى اوخدمته استعمارى ال لوضع وتعريةكلمحاولةمنش^نهاتزكية وفضح
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 السلطسات مشاريع ٥تجا مرهغة وحساسية عميق، وطني بوعي يتمتع الذى شعبنا ولكن
 واذهلهم السنتهم واخرس حجرا والقمهم كاملة مقاطعة انتخاباتهم عليه قاطع االستعارية

٠ اثرانتهائها انتظهرعلى يجب التي االنتخابات ئح نا اعالن حتىعن
 عدد وصل ا ولماذ االنتخابات نتائج تعلن أن التحدى كل السلطات، نتحدى اننا

٠ العشرات الى مرشحيها من الئ وبالنسبة منطقة أى في الناخبين

 وتعيير المجلس نصفاعضاء انتخاب مبدأ بانا رفضا يرفض ان عن فضال شعبنا ان

 انتخابات مهزلة مشل في بصوته الئه اناد بعمق رك يد فانه ، االخر للنصف السلظات

 زالتنا السلطات تعتبره انما ٠ ارهاب وال القمع واجراءات رىءالطوا حالة ظل وفي البلدية

 ال ان ثانية جهة من يعرف شعبنا ،وان وتضحياته ة لمجيد ا لشورته ونسيانا مطاليبه عن

 يتعدى وال عهاوعمال الستعمارية ا السلطات تمشل فيها االصوات كل مجالس. من مطلقا فائدة

 انه على يصر بالنالي وشعبنا ٠ ٠ عليهم يعرض ما على موافقين الرووس عنهز دوراعضائها

٠٠ لقضاياه واخالصهم وطنيتهم في يشك لمن اصواته يعطي ان يمكن ال

 اه وتتحد حقوقه وس وتد ارادته وتتجاهل الشعب تمثل ال سلطة مع التعاون ان *

٠ ابدا شعبنا يعيرها ان يغفرها زع ا ! يمكرن ال بينة نة خيا هو انما ب، ارها وال لقمع لرصاص.وا با

 ٠ ية لبلد ا ت با نتخا ا مهزلة نوع من ت لسلطا ا ريع مشا كل طع وسيقا طع قا شعبنا ن ا

 يراها التي االساليب من وبغيره ( لمقاطعة سلوب ا ) االسلوب وسيظليناضلبهذا
 رى، لطوا ا لة حا رفع رأسها على لتي ا ليبه مطا ونلبي ته ل را ال ت لسلطا ا ترضخ حتى سبة منا

٠ ٠ شرط و ا قيد . بال مة لعا ا ت لحريا ا ق طال وا

* ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سطور *في

 خبر ل وهنا ٠ ٦٥/٨/٢٣ نيفييوم لبريطا ا للبنك رة زيا في كم الحا شوهد *

 ت سد ن ا وسبق ٠ ٠ ظبي بو ا من روبية مليوني مبلغ قترضت ا لبحرنن ا حكومة ن ا يفيد
 ا فما ٠٠ لشيوخ عند شرهة له من (وطردكل )الشرهات " لعطاء ن ءديوا ب ابوا

٠٠! اشهار؟ الى هناكافالسيحتاج هل ! ؟ المتالحقة االخبارالثالة هذوه سي

وقد ٠ ٠ بيعه تجارالجواهرعارضة الحد جدا ثمينا عقدا انجليزية امراة احضرت *
 هو انه منالصدف المرأة،اذ لدىهذه العقد هذا المتجرلوجود صاجب اندهش

 ٥ فجا يه مفتقد لعلهم مسنفسرا لقصر با ل التصا با جر لنا ا رع فسا كم لحا ا على عه با الذى
 لتصرف ا حق ولها ٠ ٠ ة لسيد ا ه لهذ ية هد لشيوخ قدمها قد لعقد ا هذا بان ٠ ٠ الرد

فيه!!
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 الضخمة ق الغند بناية انشا في. اذنيه حتى غاطس العام االمن رئيس الحاج *

 أربعيز مقداره شهرى بدخل أغرى قد الحاج ان علمنا وقد علية اليه تعود التي
 في وهو الحاج لعاب أسال مما . . الروحية المشروبات وأجاز سموه زل تنا اذا روبية ألف

 التي القوية االشاعة سر هو ا هذ ان ويعتقد أمال؟ لك ذ يجيز هل اخلي د ع نزا

٠٠ البيرة باباحة السلطات عزم عن د يترد صداها يزال ال

٨ا



٦٠٠
 □نوحئالتظهئة/الثيتراآلحبني

البحربن
٠ ١٩٦٦ اغسطس ٠ الجسهة ن—٠٠٥، *

الحرية نيحو -بيلنا وحدتناالوطنية
 العارالجديدة وصة تجمديد بعد ٠ ياسيةااس التصورات اعةاب في بالدنا بها تمر التي الفترة تتسمم

 وتستوعب م، ني ذر ان اغاسة الونية الثوى جبع ءلى غلم ة اخ ب ي اً ( اانواعد اسية )
. مء عا ة :بصو لمنصقةا وفى صننا و في الشئة ف و اوض

 مختلفة لفعل ردود :كنت .بسرها الحليح منتنةة مزت فد انجيدة ٦٠ او،ائ٠ ة :ور ان
 وتابعو البطن ي البحري انشعب نورة ازالخرى اال.ارات في ن اشت ايد فنقد ... الخ بهببعة

 ولمعوناتا التبرعات وباشرواجع ذلك الكوات في اشتبنا انبت و رة انتو سير بلغ أه^ام
 كرامه ءن دفاع ، واالرهاب القنا عصابة س برصا ا سذط: الذين حى الج. د *الددا ان او لغ
 الكويت طغمة بعد فيا صادرب التي ت التبرء: تلث .. . ون. واستقال ية حي : شعي. حقوت3
 يقظة ي لعز الحليج فيمنطقة الحامة ازجعية تنجت^وى ى ر ث ■ ا ■ناحبة .ن٠٠ . . . كة سما

 غت صغورا٠وتكئل للج اليث اًذ٦اىي ده ي درت٠ا * خ دحيرع;ال \٠:ا.ر ؛ن خ ر نت ر ا٠فذ

 االستعار عمالء حالفات حد وزع فافد . (لشةتقة٠ زان٠اال بنن رز وايف ن أم" )تنز

 ١ "٥ ب ل ببا الق :لثث ) ;٠ ١٠٠ ى٠٠إع 'بد. ذا ء وس.ني اب حني اور .؛ت ٠٠ ج نية٠تب ٠ ءن و

 ٠العنبار !!..العود الحفول ءى االؤاوية فد!ءغ الح: عذا وإن .:ب٠يو برميس الف
 خاب في جاء كا البحرين في العلة وحكومة "سعودية :ن ارجعي حالف ين بز تعز في حلقة

 لعما هذا نعتبر ان ترغب ال احرين ان .ةوله) ٠ (بوسعزة )حة. افتتاح فيحف الملية رئيص
 انضالق نقطة تعتبره ان سادقة تودجادة بن أعالفت تنك يتكل وآج المضاف نهاية لمترك1

 االسراع ان قيا مها ويم ( آلن.. ا حتى حقق ما مدى ابعد ى أتعا: االت ٠ محا و اقرى ت ف عهد
 في العمالة حكومة ني، تعا انذي المالي اا-جز سد الى ي٠ ر ( ه بوسعة ) حق: في العما بد. في

- الشيزاوي ي^سغ العميل صرخ كا البحرين( فى االحوا اتر-نة ) ن’ة تدف ا !ن اال البحرين
 العر: احليج فى العمالء الحكم بن تتنية ولقاءات ات اتما هناث كنت ذنك اى واضانة

ه*٢ صفحة على البقية تصاالت.: ال1 تدك ام ومن





١٩٦٦ اغسطس
الحرية نحو سبيلنا الوطنية وحدتنا

 وصمة د تجدي وبعد ألسياسية التطورات اعقاب في بالدنا تمربها التي لفترة تتسم

 لمخلصة لوطنية القوى لغةتبحتمعلىجميعبا (بأهمية لقواعد اغاقية ) العارالجديدة

٠ عامة بصورة المنطقة وفي وطننا في الناشئة الظروف وتستوعب رس تد ان
 الفعل ود رد فكانت بأسرها الخليج منطقة هزت قد المجيدة ٦ه رس ثورةما ان

 لبحريني الشعيب ثورة االخرى االمارات في اشقائنا ايد فلقد . .٠ الحال بطبيعة مختلغة

 بجمع وباشروا لك ذ لكويت ا في اشقائنا غبت وا لثورة ا سير بالغ م هتما با بعو وتا لبطل ا

 لقتل ا بة عصا برصاص سقطوا ين الذ لجرحى وا . ا لشهد ا لعوائل ت لمعونا وا ت لتبرعا ا

 التبرعات لك ٠٠٠ وطنهم ستقالا،وا وحرية شعبهم عنكرامةوحقوق دفاعا واالرهاب،

 القوى تنبهت اخرى ناحية ومن ٠٠٠ الحاكمة الكويت طغمة بعد فيما رتها و صا التي

 بعيد وخصوصا الجماهيرالشعبية ليقظة العربي الخليج منطقة في الحاكمة الرجعية

 توجيه )تحت رعت فسا ٠ ٠ وجودها على بالقلق تشعر جعلتها التي ٦٥ رس ما ثورة

 تحتسستار صفوفها وتكتيل القائمة خالفاتها نبذ الى ( اآلستعماراالنجلواميركي

 االستعمار عمالء لخالفات حد وضع فلقد ٠ ( الشقيقة االمارات بين والتضامن التعاون )

 حسة بوا لبتها مال عن ية لسعود ا وتخلت ر حوا جزر مسالة حول قضر حكام مع خليفة ل ا

 ( )بوسعفه حةل في العمل لبد وسارعت التحريرالعمانية حرب تبني وعن البريمي

 على االولوية اعطي قد الحقل هذا وان بل ٠٠٠ يوهيا برميل الف ١ ه حاليا ينتج الذى

 ية السعود بين الرجعي لتحالف تعزيزا في -حلقة اعتباره ٠٠ ! ية! السعود الحقول

 ٠٠٠٠ بوسعفة( ) فيحقل المالية رئيس جاءفيخطاب كما البحرين في لعمالةا وحكومة

 يكلل وتاجا المطاف نهاية المشترك العمل ا هذ تعتبر ان ترغب ال البحرين ان ) قوله

 توالومحا اقوى قاتلعال قنقطةانطال تعتبره جادةصادقةان تود بل قاتلعالا تلك

 في العمل بد االسراعفي ان قيل (ويومها٠٠ الن مماحقق،حتى ابعدمدى التعاون

البحرين في العمالة نيهحكومةلذىتعاا العجزالمالي سد الى (يرمي )بوسعفه حقل

٨٧ 



 ٠ الشيراوى يوسف العميل صح كما ( البحرين، في االحوال لتهئة كان) الهدف ان اال

الخليج في الحكامالعمالء بين ذلككانت.هناكاتصاالتولقاءاتمتالية الى واضافة

: التصاالت ا لك اهم ومن العربي

 والذى ٦٥ يوليوه من والسابع االني وبين ٦٥ مايو في دبي استعمارفي ال (موتمرصنائع ١

 . بالحكام البريطاني السياسي المعتمد اثراتصضال على تم فقد تمهيد سابق ون د عقد

 وق صند مة اقا عليهم وعرض لعربية ا معة لجا ا مع صلة كل قطع بضرورة القناعهم العماله

 ايسران متها مقد وفي للنفط المنتجة المنطقة ول د بعض مع االمارات فيه تساهم للتنمية

 بوجه الخليج ابواب غالق وا لعربي ا لتتمية ا وق صند فكرة لغا ا لك ذ من والهدف

٠ لعربية ا معة الجا

 لحالي وا لسابق ا م لعا ا من ير فبرا في ية للسعود عيسى رة كزيا ة د متعد جانبية رات زيا ( ٢

 قطر عهذ ولي رة وزيا ٦٥ يوليو ٣١ لى ا ٢٦ من ستمرت ا لتي ا لقطر خليفة وزيارة

 للبحرين السعودية المعدنية والثروة وزيرالبترؤل وزيارة ٦ ٥ نوفمبر اول في للبحرين
٠ اردن ل الى فيطريقة رةشخبوطوزيا ٠٠ منخليفه بعوة ٦٦/٢/٢٤ في
لتبعية وا لة لعما ا صك للتولععلى ٦٦/٥/٢ في ن لند لى الرسمية رةخليفة (زيا ٣

 سلسلة في !خرى حلقة الخليج لمنطقة الكويت جولةحاكم ايضا ت (وجا القواعع اغاقية )

٠ الرجعية القوى تعبئة
 واسواق البترول موارد على والمحافظة الستعمازى ا والنفون الوجود مسألة ان

 االوساط في الغ باهتمام لمسألةتتمتعا هذه ان ، لعربية الجزيرة شبه شرقي في التصريف

 هاما يعتبرجزا المنطقة في رى االستعما لوجود ا وان كما االنجلواميركية االستعمارية

 بصورة لك ذ كل وينعكس السويس شرقي بسياسة يسمى ما في لبريطانية ا الستراتيجية ا من

٠ خاص بشكل منها نيةوالبريطا الغربية الصحافة فى واضحة

 ى يد ا على المتالحقة لضربات ا تحت ن عد في هزيمتها اعالن على بريطانيا رغام ا أن

 لسويس ا على شم لغا ا ن وا لعد ا في لمنكرة ا لهزيمة أ بعد بليغ رس ي لهو ضلين لمنا ا ر لثوا ا

الخليج االستقرارفي لها يكتب لن انه االستعمارية بريطانيا تدرك هنا ومن ٥٦ عام

 صحيفة تقول فكما ٠٠٠ الخرقا سياستها جملة النظرفي تعيد يجعلها االمرالذى

 نكون ان يجب ) بالحرف ٦٦/٦/٢٦ الصادرفي عددها في البريطانية االوبزرفر

 (ومعنى البحرين في اخرى قاعدة انشا؟ بدالمن لخليج في مماشل لتبدل مستعدين

 في لعمالءا الحكام الى مصالحها صيانة اسناد على تعمل ان بريطانيا على ان زلك

 كافة وتصغية الشعبية الوطنية الحركات وضرب هم وتعزيزوجود بمساندتهم لك وذ المنطقة

٠ جديد من ( ن عد )درس يتكرر ال لوطنيةحتى العناصرا
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 حكام وخاصة المنطقة في الرجعيين الحكام اليومعلو، كبيرة اماال تعلق بريطانيا ان

 الحومات مع مصيرية ازتباطات لهم الحكام هوالء فكل وايران والكويت ية. السعود

٠ لعري ا الخليج منطقة في توسعية تطلعات لك االستعماريقولهمكذ

 حريصة وهي اليمن في الشعبي الجمهورى استمرارالنظام من وجلة فالسعودية
 تحقيق صن اليمني الشعب تمنع حتى سلة البا اليمنية الثورة لتحطيم بوسعبا ما كل وتعمل

 ول الد ضد رية االستعما الموامرات لتنفيذ ة مستعد بالتالي وهي ه بالد وتسطوير آماله

 ما منها االستعمارية والتبعية الحالف ا بعجلة العربية البلدان وربط الستحررة العربية

 اليائسة محاولتها في لها ريين االستعما ة مساند مقال لك وذ اآلسالمي بالحف يسمى

 حريصة السعودية وان كما ٠٠ ٠ ٠ اليمن لىالممقوتا الملكي. بالنظام ما:يسمى العادة

 المحتل اليمني والجنوب العربية الجزيرة شبه شرقي في البرياطني النغوذ مواقع ترث الن

 المتحدة ياتلوالوا بريطانيا من نكل١ ٠ عنها االستعمارالبريطاني بعدانسحاب

 االوبزفربتاريخ جريدة نشرته مقال ففي ٠ ٠ االخير الفصل حتى فيصل للسيرمع مستعدة
 ة والمساند يد بالتأي يتمتع فيصل ان و يبد ) بالحرف قالت الموضوع هذا حول ٦٦/٢/٦

 مليون ١ ٠٠ بقيمة اسلحة صغقة معهما عقد اللتان المتحدة والواليات بريطانيا من ملة الكا

 مع نبا يا اقتضاد وارتباط ماليتها تمركز سرا فليس الكويت اما ( ستراليني ا جنيه

 ٠ ان بلد مع بالمقارنة ( بالتخمة ) تتمتع والكويت بريطانيا وخصوصا االستعمارية الغرب دول

 لهملة ا ة قاعد اقامت لتي ا بريطانيا مع عية فا د باغاقية مرتبطة انها شم الخرى ا لخليج ا ان

 ال ( للكويت العربي الوجه )على انهحغاظا الكويتحيث في النفطية المصالح لصيانة

٠ ك هنا ة القاعد ووجود ينالئم

 السيطرة في الزمان قديم من محالا ا ها ثراود ايران في ٥الشا حكومة لسنتو ٣ وعضوة

 الذى الخطر من لها الغرب حماية الى تستند بالتالي وهي الخليج ان بلد على

 الحبال هي كما الشعب بثقة تتمتع ال الرجعية ٥الشا فحكومة خل ا الد من ها د يتهد

٠ السعودية. في فيصل لحكومة بالنسبة

 الى ة د االستغا ة المتحد ياتلوالوا بريطانيا تحاول قضات المتنا ٥هذ خضم وفي

٠٠٠ الرجعيين الحكام اء هول -جميع من مدى ابعد

 ول وتحا السف وا السى با لتشعر ن عد من ب النسحا ا علي ترغم وهي بريطانيا ان

 بحكومة يسمى ما الى ن عد في لحكم ا بتسليم لك وذ هناك االخيرة ورقتها تلعب ن أ

 على بل لعميلة ا د التحا ا حكومة ة ند مسا عن تتخلى لن سوف وانها العري لجنوب ا د اتحا

تطوير على تعمل سوف بآنها العميلة د التحا ا لحكومة ت كد ا قد فهي تماما لعكس ا
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قبل تحادا ال بمضاعغةجيوش وذلك المحتل لعربي الجنوب التحاد الدفاعية القدرة

٠ ١٩٦٨عام انسحابها

 وبعيدة قريبة استراتيجية اهداف لالستعماريين ان واضح بشكل نتبين هنا من

 وجودهمونغونهماصبح حيثان ٠ ٠ العري الوطن من الجز هذا في المدى

 كما ٠ ٠ التحررى الشعبي والنضال الثورى المد تعاظم بغضل بالزوال مبدوا

 العربية البلدان في تجرى التي العميقة توالتحوال النجاحات وان

 حد الى اإلستعماريين قلق والجزائر، وسوريا المتحدة العربية كالجمهورية المتحررة

 المتعاظم التحررى المد لصد بموعمال طاقاتهم كافة يحشدون فهم ولهذا بعيد

 ٠ االستعمارية المصالح يصون رجعي تكتل اقامة في جاد النجلوميركي !فاالستعمار

 شبه شرقي في الحكوماتالرجعية استمراروجود ويعززون يحافظون واالستعماريون

 في العدوانية قواعده ووجود كان شكل باًى الستعمارى ا فالوجود العربية الجزيرة

العربية البلدان واستقالل امن الحال بطبيعة يهدد العربي ألخليج منطقة

 ٠ العالمي ملسالوا االمن طى خطرا ويشكل العالمية امبريالية ال اهداف ويخدم المتحررة

صد يمكن ال انه العربي الوطن في الريخية والوقائع التجارب خالل من ثبت لقد

 الوطني الصعيدين على التقدمية القوى مختلف بتالحم اال والرجعي االستعمارى الهجوم

 فان ولذا ٠ وركائزه الغاشم االستعمارى الوجود لتصفية هوادة بال لنضالوا والقومي

 والحمها قواها وتعبئة صعوفها رص الى بالذات الغترة ٥فيهذ مدعوة المخلصة القوى جميع

 العربية الدول على وان االستعمار، ضد االشكال بشتى والنضال جنب الى جنبا

 نحريملسة١٠ ومعنويا ماديا لخليج في التحررى النضال وتساند تساعد ان المتحررة
 والكرامة العزة غد نحو العربية االمة نضال من يتجزأ ال جز الخليج بلدان واستقالل

٠٠٠ النصر حتى الكاح مواصلة على مصممة جماهيرشعبنا وان
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كي٠٠٠

١٩٦٧ الوطني-ال^حرن ةالتحر٣النحالبس يوية

والصهايخة ن سه الستمط ا من مخطدا^تالستدن باحاط كنلة المري =التعبى حسرة وحدة

 المطولي لكا. فيوفترةحماسمة حمشالوطنالعسيواالةالعربمةلحسذالتدق.قة٤
 العرة الدول لقدادرت اذ ٠والرجعن منالصهاينة الغمةو.علغاوها االممهاالت ضد

 الستمرارلوجود التاطع رف.ضها وفي اراضمها على السادة في حقها كس الى المتتهة
 مام ال^سةنذ االمة على فاشا عدواا الذ,يجسد الوتبود ذال، فلسدلين، في المتوبي

 االمن على وخطرا الوطئى واستقاللها العربهة ل لحهاتالدو مترا تهدءدا ويسشكل ١٩٤٨
٠ االوسط الشرق سلقة المالسمنفي وإلسالم

 الرالطءاسدة النو^االنتعاسةوملىرأسها ولمدنمنالفهنتسارعدول
 لعماءة تئدلحبل -رف ذابة اا الدول ا، انها4 اسيوغ 3 ٠٠هداال نبده الى A هاب ٠

 الشرة لدول’ ان ٠ العبي الحالم ةس١كاي٠االحت دركاب ا. سد عرن—ت ملراىللش٠دت٠٠ئ
 اسراءهلمتحدية تجاء عوقفها حددط تتد بالذا و^رهحاانما االمكية والوالءاتالتعدة االبتعاهة
لتثاا^اتمادب. تقداجكاة سبي"الكرالوالال"اللتتدد^االليكاومااد قت ٠ م ا ن*لكتر مجددة اتح التيه سمعةوا االتعبادبة الجربودحرالحماً ل ، المسة ارادة"

 الغصرف مركة٠لحرض طى الصهة والشمرب التمدة الفسمة الدول صمتجسع لقد
 مه أال ،تبلتط- وتد وجسعحلفا^^م االستحاهمن الحهةواآلستقل^لضد ،صعركة والكراء
 الفاتالشمممة وكل الوطنمة منظفاتها وجسم التسة قعاداتها جمارة^ن وحهة ي الصهة

 ء.الحىة واننسحقو ٠ االستعاية والتوامد الهطوليمتحديةاال-اوا^ل الصود في
 السرنمتي، تاد ا أل راسها ملى و المعكراالشتراكي ل ودو النهةللسالم المالم وجمخدول

 ضداالستعاروالحهونمة نضالهاالمادل في المرسة ومساندتهالالمة 1إيهدم٠ح :1 عقدا
 كصا اال-تفزاراتالغسمة سع وضد ؟،العداناالستمار الىبالعر^ضد دتوقوفها61و

 مغاسرة اية ان من لقداتواخخا ٠ وبحاوهم اراضمهم السادةملى واعدتحقالعرسفي
 والعك، لىر،ستفني٠اواب(ثكأل ١٩٥٦ مأم اساشم نالئدي١فرارالمدو ملى شمطىااة*٠

٠ لعربي الوطن في و^مححننا^خهم م*وحلغا؛ لالستمايمن هزءة^نممة

 ساحمملى وقد الراهنة المعركة اصاد ودراء، م الهدلل المحيني انالشح
 ألشم وساندا الغاشم العدان مستكرا ا ٦٠٦ عام وخوح العمسة االمة كاح مرالسنمنفي

 و التيمنزتباتتحارالشمبالحريحيية السعركة السوسكث فيصعركة الصر^العنمم
 ٠ االستعطرالمسطاني االخرجضد الشضوالعربمة وعززتايضاكا- الميسة الدول بتقالل٢

 وتزكدحتنةامعارآل^تآلصسة معانل^مرةجسدا تدسل السرك.الرأبمة انممالم
 ٠ سمرا ط االمة سمرة ولككها ال^المةلنستمعركةجائية الصعركة ان هدزح ادا ill"و

 االستعار؛.الم^حااني الوجود الغافبذشد محجماممرشعمنا التحررالولني وجمهة
 ي٠ةالت٠لدئطراتالثوأل االم إيدئ تجلد ،،■■الو في رهتIو اس الحسمة وقوامده

 الدول وجصمم السوسة العربنة والجمهوسة المتحدة العربمة انرتيبهاكلصنالجسهوية4
 الوطتمين تدعوكافة !لواني التحوير -جههة ان وتتفمجا^هها. االخرى، اسيجث

احالصدج^ع الخصوالوتوفصفا والآلحممعجاهر التاا لسلصننالى1





١٩٦٧ يونيه
مخططات باحباط كفيلة التحررالعربي حركات وحدة

ينة لصها وا ريين الستعما ا من ين لمعتد ا

 البطولي الكفاح في حاسمة وفترة دقيقة لحظات العربية واالمة العربى الوطن يعيش

 ول الد بادرت لقد اذ ٠ والرجعيين الصهاينة من وحلفائها الغربية االمبرياليات ضد
 الستمرار القاطع رفضها وفي اراضيها طى السيادة في حقبا أكيد الى المتحررة العربية

 المة ا على شما ا نا وا عد يجسد ى لذ ا لوجود ا لك ذ ، فلسطين في لصبيوني ا لوجود ا

 ستقاللها وا لعربية ا ول لد ا ت لحريا مستمرا ا يد تهد ويشكل ١٩٤٨ عام منذ لعربية !

٠ الوسط ا لشرق ا منطقة في ، لميين لعا ا ملسال وا المن ا على وخطرا لوطني ا
 ت لواليا ا رأسها وعلى رية الستعما ا لغرب ا ول رعد تسا ن ا لغريب ا من يكن ولم

 خل تتد سوف رية االستعما ول الد اى بانها العربية االمة يد تهد الى المريكية ا ة المتحد

 ٠ العربي العالم في رية االحتكا شركاتها مصالح تصون لكي اسرائيل تهم عد قا لحماية

 تا د حد قد ت ا لذ با وبريطانيا المريكية ا ة لقتحد ا ياتلوال وا رية الستعما ا الغربية ول لد ا ن ا

 ية االقتصاد مصالحها لوجود لك ذ ،العربية امة ال ة اراد ية متحد اسراعيل ٥تجا موقغها

 االمريكية المتحدة ياتلوالا ولكن ٠ مضى وقت اى اكرمن دة مهد باتت التي والعسكرية
٠ لعادة ك الحساب اخطأا قد وبريطانيا

 الشرف معركة خوض على العربية والشعوب المتحررة العربية ول الد جميع صممت لقد

 المة ا قوة تجلت وقد حلفائهم وجميع الستعماريين ا ضد لستقالال وا لحرية ا معركة ، مة والكرا
 وكاللغئاتالشعبية الوطنية منظماتها وجميع المتحررة اتبا قياد بين رة جبا وحدة في العربية

 الحرية قوى جميع وان ٠ رية االستعما والقواعد االساطيل متحدية البطولي الصمود في

 تحاداال راسها وعلى االشتراكي المعسكر ول ود للسالم المحبة العالم ول د وجميع
 ضد العادل نضالها في العربية لالمة ومساندتها ها يد اعلنت قد ، السوفيتي

 وضد االستعمارى العدوان ضد العرب جانب الى وقوفها واكدت ستعماروالصهيونية اال

٠ وبحارهم اراضيهم لى السيادة في العرب حق وليدت كما الغربية االستفزازات جميع

٩٣ 



 م عا شم لغا ا ني لثال ا ن وا لعد ا ر غرا لى رية ستعما ا مغامرة اية ان من ضحاً باتا لقد

 وحلفائهم لالستعماريين شنيعة هزيمة شكوال ستعني ،اخر شكل اواى ١٩٥٦

٠ لعربي الوظن في وجميعصنائعهم
 مر طى ساهم وقد الراهنة المعركة ابعاد ويدرك يعي البطل اببحريني الشعب ان

 لشعب ا ا ند ومسا شم لغا ا ن وا لعد ا مستنكرا ١٩٥٦ ءام وخرج لعربية ا امة ل فيكفاح لسنين ا

 حرية ، لمصرى ا لشعب ا ر نتصا با عززت لتي ا لمعركة ا نذك لسويس ا معركة في لعظيم ا لمصرى ١

 االستعمار ضد اخرى ال العربية الشعوب كفاح ايضا وعززت العربية الدول واستقالل

 امة رال انتصا )تمة وتوكد جدا كبيرة سعان تحمل الراهنه المعركة لم معا ان ٠ البريطاني

 اسرها اامة جاتبةوصامعركة المعركةالحال-ةبمعركة وشعبنايد'ركان العربية

 البريطاني االستعمارى الوجود ضد الفناضلة جماهيرشعبنا مع التحريرالوطني وجبية

 ادرت لتي الثورية للخطوات النام ها أيد كد توء ، وطننا في العدوانية الحربية وقواعده

 الدول وجميع السورية العربية والجمهورية المتحدة العربية الجمهورية من كل بها

 الوطنيين كافة تدعو التحريرالوطني جبهة ان ٠ بجانبها ونقف ، االخرى العربية

 جميع لصد ا واحد صغا والوقوف لشعب جماهيرا مع والتالحم التماسك الى المخلصين

 قبل من الموجهة االستفزازات لجميع والتيقض االستعمارالبريطاني ودسائس مؤامرات

 سطةعمالئهانشطتبوا قد واالرهاب لقتل عصابة ان المالحظ فمن٠٠ ٠ العميلة السلطة

 ء لقضا وا صفوفه وبعثرة لشعب ا ة وحد ضرب فة د ها ت لنعرا وا ت زا لحزا ا رة واثا لنغرقة ا بثا في

 للتامر منطلقا ناالد استخدام رالبريطانيلكييتنسنىلالستعما ، الوطنية علىقواه

٠ العربية االمة على وان والعد

 على الطريق لقطع ر باستمرا ها ونأكيد لوطنية ا لبحريني ا الشعب ل وحد صيانة يجب

٠ تهم ومؤامرا تبم مخططا جميع ط حبا وال ئهم وعمال ريين عما ست ال ا
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شعبنا على تمر لن ني لبريطا ا ر الستعما ا العيب ا

 القيام يمكن ما لتدارس اجتماعا الشهرالمنصرم يةلبحرينيةفينهاا االندية اتحاد عقد

 في تقديمها يمكن التي المساهمة ومدى ، واسرائيل العرب بين الموقف تطورات ازا به

 لعربية للجمهورية برقياتأييد بارسال المجتمعونقرارا واتخذ ٠ مسلح ملةنشوبصداحا

 على فيها يشكرونه العميل الحاكم الى اخرى وبرقية العربية والجامعة وسوريا المتحدة

 السماح السلطات ض والطلب لبرطت ا لجمع لجنة بتشكيل اقتراح الى باالضافة !! موقفه

 التبرعات لجنة تشكيل ، موخرا العميلة السلطة تبنت وقد ٠ مهرجانخطابي اقامة لهم

٩٤



 الحقيقة في ولكتها طبيعية الولى ا للوهلة و المورتبد ا ه هذ كل ٠ خليغة برئاسة بنغسها

 التيارالمتعاظم مواجهة تستطيع ال لغها لف ومن العميلة انالسلطة من بوضوح تعكس

٠ تتحطم ال التيارحتى السيرمع فغضلت

 االالعيب٥هذ مثل عليه تنطلي ان ابدا يمكن وال رفيع ثورى بحس يتمتع شعبنا ان

 االستعمار وجود طى وجوذها في اساسا تستتد دنابال في العميلة فالسلطة ٠ غيرها او

 اتحاد وجهها الشكرالتي برقية ان٠ الشعب ؛ابنا لكل معروفة حقيقة ولك البريطاني

!! ولالتساتثير العميل الحاكم الى االندية

 وان للعسد منطلقا نا بالد ام استخد انجليزفي ال ٥د اسيا ليعارض ( عظمته ) وقف فهل

 ؟ االحتكارية وشركاته االستعمارالبريطاني ليهدد وقف وهل العرب؟ اشقانا على

 السياسي المعتمد جعة مرا بعد ال ا عمل اى على م تقد ال لعميلة ا السلطة ان تعلمون اوال

؟ لسادة١ ايها يه الشكر يستحق الذى فما ؟اذا البريطاني

 واالنتهازيين الوصوليهن موقف مدى وتجازبه كفاحه لخاال من وعرف لمس قد شعبنا ان

 كانت ما عند متفرجين وقغو ين الذ اولئك ، ستارالوطنية٠ ا رتد ا اليوم يحاولون ين الذ

 ا ماذ ٠٠٦٥ مارس في هرة الطا شعبنا ابنا اجساد برصاصها تمزق ب واالرها لقتل ا بة عصا

 وانتهكت الشعب، بابنا وسافرة ة وجد القلعة معتقالت غصت ما عد دة السا يها ا فعلتم

 نضال من كنتم اين ٠ ٠ بالغازات الطفال وا نعما ال خنقت وعدما لبيوت وا رس ا المد حرمة

٠ لمستغلة ا وشركاتد البريطاني ر الستعما ا ضد الشعب

 ٠ : وبعلمها لبريطانية ا السلطات من اذن بعد شك وال كانت االندية تحادا تصرفات ان

 لبريطانية ا لمخابرات ا تها اعد مسرحية من فصال بعيد حد لى ا تعكس التصرفات فتلك

 يقومبه ما االنظازعن تحويل لها يتسنى لكي مراحل على ، عمالئها بواسطة ها وتنفذ

 اشقائنا على وان للعد منطلقا نا دبال ام الستخد واسعة نشاطات من البريطاني ر االستعما

٠ حوله من ث يحد لما تماما يقظ المناضل شعبنا ولكن ٠ العرب
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****

 من كل الى برقيات البحريني جماهيرالشعب باسم التحريرالوطني جبهة بعثت

 لجامعة العام االمين والى االتاسي نورالدين الناصروالسيد عبد جمال الرئيس سيادة
 الثورية للخطوات العظيم البحريني الشعب ومساندة تأيد موءكدة ، العربية الدول

 ضد العربية: االمة معركة في وسوريا المتحدة العربية للجمهورية البطولية والمواقف الجبارة

٠ والرجعية والصهيونية االستعمار

٥



 في ضخمة واستعدادات النطاق واسعة صجه اجرات البريطانية القوات اتخذت

 قطع وتحركت هذا ٠ الهملة قاعدة وفي الجفيرالبحرية وقاعدة الجوية المحرق قاعدة
 عنفد المندب باب ضيق الى الجغيرمتجهة مينا من ١٩٦٧ مايو ٢٦ ليلة بريطانية بحرية

 وترابط ٠ والجنود باالسلحة محملة بوارج وخمس مدمران من البحراالحمروتتكون مدخل

٠ مخلحغة حربية ربعون.طائرة ا من اكثر الجوية المحرق قاعدة في حاليا

٩٦



كنري.5ا
البحبري : الوطني التحرر المجبهة لسان

 ١٩٦ كوضببرك .
ا٠االئس

 شرقى السترتيعنية تنفيذ ثى الف I I زخ٢غيى ابرياانية المثمارالمسرية
٠ فإ و«|ال قإشععإل ظإدة احا كرنمى٠ل I 'تمتلح1* ممأبم-ة٠ص" السؤيلى

 لتطسة ! القواكد تحنية صناثل بن ل للفظ مدع الوانية القع اخ
 وتوسيسع غي،عملياتاصداد ؤاسحالمدى ملوظنشاط وبشل الماضية النتة برزذلذل لقذ

 تليها نسيةالبىيطا القبواعدالع^ة هبم1 م تبعد ت اصب التي بلدنا ني العسرية الفداعد
 لى 1٦٧/٩/٣ بارين لدادو يمزاللئدنية الصندى ت ية—؟<«'• اشاؤ ؤقد الشارفة. ة قاءد

 البريطاي للوجود الرئيسية لستراتيجية4 الناقة: آلن ا اصبحط قد والشارقة الب-بح
اار.٠فار|

 الحرق قي المحرة توسيعال^بعدة الحبرمنسلية القسما انتسهى ٦ اتتوبر ية نها غمنذ
 في ستنون التي الجديدة تالطاترا الستيسعاب . طولها وسستتوزيد فد تالرئية لعدزبط ت

 رسية امداد المعرقنطة قاصدة البريطانية.ؤستستخدم لجوية القواتا خدمة
 نوع من الطاقراتالمسنرية من مريدا نشد .-ساليا وي:رن . االقص والشرق نيابرياابيد

 انسربطائرات.المواصلتالمتوسطة ط ٠١٣٠ سي السرينية والطائراتا ١٠ سي بلناستوثي
 بعد تيقاعدءالمحرى ترابط٠والندؤغرزوالبمبروسىسوء افوسيز نوع المدرمن

 هو تلة،واالرنم لننترالمظ طائرات! سربيدمن ليا ٠ ير^بط ين غي منعدن سحبا
 اآلن تستمل والتي لحديثة 1 المريية ا اإلا^رات من وعي ) نتوماانا ثرات 1السربمن

 ،وذلك للممل جاهزة تصيح المحرق.اال واعدة في سترابدا. التي الديمقراطية( غيتنام على
 ربجال وسوفيردادعدد دذا .بالرابءلمنطقي ايطنسألنالجوالبيطاني دتعببرعن

٠ ١.٠٠, الى ٧ه٠ يينعن الط-يرانالمس-ر
 ترابط..هناك^يبة القاعدة.يه. *.منا دةالا واسع برنامج تغيذ وبنشاط يجرى الشارفة وفي
 دما الخنوية. القامدة بمجانب لها افيم المعسدرالذر لى ١٦٧نوغمبر ٢ يوم وصلت نيةبرباا مشة

 دجلا في تقع وعيجزية ) - -مسية ية بز تي الجؤية القاعدة توسبيح جر قد و
 جوه بذلك هس ا يضا1 مهمة الجرية عذه غي البوية ؤالقاعتة لسمان( واببة الفنسدى

 لقوء مرنؤ ستدون الجزرة انلك الماضييحيدقال يونيو تي البريطانية وزيرالخارجية بواءن
 ت ذا غا -تطاعة ا ان ن المعرو من و تقليدى) ؤهيسال )ا( ني يننر لقنابل ا منفاذنات

 الماة البرية الغوة ايفأ هفالى يحلى وترل فعا ٠ ( ذرية قنابل نمل (٧ ) زني منطرا القبل
 التننظيم ونبق بارتنز ان- ٠ -جي الحظءل ناثن/ تتقياد، ( ( ;'طنا ريتشر^نررسز. ب ) )

٠ لمباصي الولمنسبتننبرا ا منذ أصبستقائمه التي للدرهن المشتربة للقيادة البديد
 عل القتواخد هسذه تهه الذى الباشر والتزديد ر الخ! مدى بؤضو نستنيد سنعنا
 عنن فا اسيمت قد القوامد هبذه ان ٠ باسسرها المنباتية ؤامتندل وحرية بازدنا سلزمة

 خطفة في وأالريتية ضن البرينغ! االيهرة للسصاي اس.راسة بالدنا تتئدم يح في >اح*ا1ا ل١ا٦٠ا*ل الب زا الكببارح زعاا٢ي ى٠رلب٠د دشبثمع ق-"و سقا بسعل I نمج زمر ,راًاا شيبا اراد،
 و الت^ىرية الماسب والتآمرلتصفية المدءان لتن ومنطلفا .باسرها الوسط ا الجمرق

 و وسورا المت:دة هلجمهوريةالعربية المت:ىة العربية بلدان ال لشعوب الثوريسة
٠ البلدان من البؤئرءثيرا

 و الصمود ملى ؤمصم الفتصادي ا و السسبرئ رى الستسط ا د يسرفذرباءرارالوجة شعبنا ان
 السغنل ا يقبنعن لن وشعبنا . القذؤ رية ال-تسعط والدسائس! الموآمرات لجميع التجدى.
 ٠ والخام الداغل في المستويات افة عى انبغال بعناد ابنائه سيواصل بديل والحريسة
 لعيية البلدان في اعقابه ماندةو وإشقمنأييد انتطره سنختمية مؤسن وشعبنا
- العالم ثي والسلم للمنرية السبة بالد وال و:يمالشعوب المتجرة

 وايثان بعزم ماضية اسافسل العمبالبحريني على باالعتطد التريرالوطني ة—ان-ب
٠ لشعبنا والنصرحتط .والمراقط فمجميحالعقبات البفا فيطريق





١٩٦٧نوفمير
: االفتتاحية

 تتغيذ هي الخليج في البريطانية العسكرية المشاريع

 التحرربي. حركة لمجابهة السويس شرقي الستراتيجية

 عوة مد الوطنية القوى ن١ ٠ االوسط والشرق المنطقة
رية االستعما عد القوا تصفية أجل من بحزم للنضال.

 اد اعد عمليات في المدى واسع نشاط ملحوظ وبشكل الماضية الفترة لخال برز لقد
 العسكرية القواعد أهم من تعد أصبحت التي نا بالد في لعسكرية ا القواعد وتوسيع

 رة الصساد ايمزاللندنية الصندى صحيغة أشارت وقد ٠ الشارقة قاعدة ليها البريطانية

 االسترايجية المنطقة االن اصبحتا قد والشارقة البحرين أن الى ٦٧/٦/٣ بتاريخ

٠ البحار ورا فيما البريطاني للوجود الريسية

 في العسكرية القاعدة توسيع عملية الكبرمن ا القسم انتهى ٦ ٧ اكتوبر نهاية فعند

 التي ة يد الجد لطائرات ا ب الستيعا طولها وزيد وسعت قد لريسية ا ت رجا لمد فا ، المحرق

 اد امد كمحطة المحرق ة قاعد وستستخذ ٠ لبريطانية ا الجوية لقوات ا مة خد في ستكون

 العسكرية الطائرات من ا مزيد حشد حاليا ويجرى ٠ قصى ال والشرق بري^اانيا بين رئيسية
 سربطائسرات وأن كما ٠ ١٣ ٠ سى اميركية ال والطائرات ا ٠ سى وفي بلفاست مننوع

 قاعدة في ترابط سوف ندوفرزوالهمبروكسوالارغوسيز نوع من المدى المتوسطة المواصالت

 ، لمقالة الهنترا طائرات من سربين ليا حا يرابط حين في ن عد من سحبها بمد المحرق

 والتي. الحديثة االمريكية الطائرات من وهي ) الغانتوم طائرات من السرب هو واالهم

 تصبح لما حا لمحرق ا ة قاعد في سترابط التي ( يمقراطية الد م فيتنا على الن ا تستعمل

 ٠٠ بالرادعالمنطقي البريطاني الجو سالح ايمان عن كتعبير لك وذ ، للعمل جاهزة

٠ ١٥٠٠ الى ٧٥٠ من لعسكريين ا الطيران رجال عدد اد يزد وسوف هذا

 هداك ترابط حيث لقاعدة ا بنا العادة واسع برنامج تتغيذ وبنشاط يجرى رقة لشا ا وفي
القاعدة بجانب لبا أقيم المعسكرالذى الى ٦٧ نوفمبر ٢ يوم وصلت بريطانية مشاة كتيبة

٩٩ 



 في قع جزيرة وهي ) - مسيرة - جزيرة في الجوية القاعدة توسيع جرى وقد كما ٠ الجوية
 صرح كما أيضا مبمة الجزيرة هذه في الجوية والقاعدة ( لعمان وابعة ىالبند المحيط

 الجزيرة لك افن قال حين يونيوالماضي في البريطانية وزيرالخارجية براون جورج بذلك

 المعروف ومن ) تقليدى سالح وهي ( ٧ ) في نوع من القنابل قاذفات من لقوة مركزا ستكون
 هنالى وسترابط كما ٠ ( ذرية قنابل حمل ( ٧ ) طرازفي من لقنابلةقاذفاتاباستطا أن

 اى-٠ جى االسطول نائب قيادة تحت بريتشرفورسزجلف " المسماة البحرية القوة أيضا

 من االول منذ قائمة أصبحت التي لالركان المشتركة للقيادة الجديد التتظيم وفق مارتثز

٠ سبتمبرالماضي

 على القواعد هذه تشكله المباشرالذى يد والتهد الخطر مدى بوضوح نتبين هنا من
 عن رغما٠ ٠ اقيمت قد القواعد هذه ان ٠ بأسرها المنطقة واستقالل وحرية بالدنا سالمة

 الستغاللوا االستعباد يعانى والذى المشروة الحقوق أبسط من المحروم شعبنا ارادة

 في واالمريكية البريطانية االجتكارية للمصالح حراسة برج بالدنا تستخدم حين في البشع
 التحرسية المكاسب والتاًمرلتصغية العدوان لشن ومنطلقا ٠ بأسرها االوسط الشرق منطقة

 والجزائر وسوريا المتحدة العربية كالجمهورية المتحررة العربية البلدان للشعوب والثورية

٠ البلدان من وغيرها

 الصمود على مومصمم واالقتصادى العسكرى االستعمارى باصرارالوجود يرفض شعبنا ان

 عن يقبل لن وشعبنا ٠ رة القذ رية االستعما سائس والد امرات المو لجميع والتصدى
 المستوياتغي كانة على النضال بعناد ه أبناو وسيواصل ، بديال والحرية االستقالل

 في أشقائه ومساندة أييد من وواشق انتصاره حتيمة من مومن وشعبنا ٠ والخارج الداخل

٠ العالم في والسالم للحرية المحبة دلبالوا الشعوب وجميع المتحررة العربية ان البلد

 بعزم ماضية ء المناضل البحريني الشعب على باالعتماد التحريرالوطني جبهة ان
٠ لشعبنا والنصرحتما ،والعراقيل العقبات جميع رغم الككاح طريق في وايمان

لم لعربية أآلمة' على الصهيوي السمهارى ا العدوان

تعزيزمواقع. نحو االستعماريين اتجاه أهدافه يحقق

قوى ونضال حمةوالوحد يتهالعربيةوحماا الرجعية.

المعتدين مخططات باحباط كفيلة التحررالعربية

٠ والصهاينة االستعماريين

يونيو من الخامس صبيحة العربية االمة على االسرائيلي العسكرى العدوان ان



 االستعمار ب خطط التي النطاق الواسعة الموامرة من واحع فصل سوى يكن لم ٦٧

 سيرالمعركة خالل اممن ظهربوضوح لقد ٠ اآلمريكية المتحدة ألواليات بزءمة الغني
 المضادة الثورة وقوى الرجعيةالعربية لعبء ى الدورالغ أن النارمن اطالق وقف وبعد

 قد وأمريكا بريطانيا يقالعنان ما وان٠ االسرائيلي العورالعسكرى بكثيرمن أقوى كان

 يدرك انسان أبسط فان المواقع، تجاهل اال ليس غيرمكشوفة بصورة العدوان في ساهما

 تقريسر وحدها تستطيع ال وهي لالستسارالغربي عدوانية قاعة سوى ليست اسرائيل بأن

 راالتكلو1ةاالاطلالهه٣ابالجب1اد٠االوط٠لحربضالئرق١لقاللمأو١س

٠ المطلوب بالشكل االستعمارية الموامرات فقطتتغت وهي امريكى
 المحررة العربية الدول واتجاه واالسقالل الحرية أجل من الشعوب نضال حهة ان

 التبعية من والتخلص والديمقراطية االجتماعي االنتصاراتوالقدم من مزيدا نحوتحقيق

 واالفاق االشتراكية لبناء المتينة االسس وترسيخ نهائي بشكل والسياسية االقتصادية
 أمريكى انكلو االستعمارال أزعجتوأقلقت قد ول الد بعضطك اليها وصلت التي الجديدة

 بات ذلك كل العسكرى ووجوده السياسي ه نغوف ومواقع ية االقتصاد مصالحه باتت الذى
 البد ن كا هنا ومن ٠ م راال النبيا ا طريق في لعربي ا لم لعا ا في لرجمية ا وأصبحت ا د مهد

 لعريوالى ا لم العا في الثورية النظم تصغية لى رع يسا أن أمريكي انكلو رال الستعا نظرا في

 الرجعية طعيم يسارعالى وأن ٠ نهاية تصغية المخلصة لوطنية وا الثورية القوى بصغية

 ولقد ٠ لها خال من لية ستغال ا وال ادية ستبد ال ا شروطه لغرض يد جد ر طا ا في زها برا وا

 لقوى ا لك جميع بت ستجا وا ، للثورة ة د لمضا ا لقوى وا ليمينية ا لقوى وا لرجعية ا بت ستجا ا

 سيرالمعركة ي قعتحتتصرفها االمكناتلتي لالثيربكافة ووقغتبمخلغاالشكال

 عن جمة لنا ا ت لتبعا ا فة كا وتحميلها لثورية ا لنظم طى كر فأ أكثر لضغط ا توجيه ولت وحا

 لغربية ا لشعوب ا فصل لرجعية ا لقوى ا ولت وحا كما لنظم ا لك ط سقا وا تصغية لغرض لحرب ا
 وطى والعسكرى دى القتصا ا العون ل أشك كافة مت قد التي يقة الصد الشعوب جميع عن

٠ السوفييتي االتحاد رأسها

 الشعوب صالح تستمرفي لتوسوف زا ال لمعركة فا االن حدثحتى ما كل من وبالرغم

 تائج من اسغادتكثيرا التي العري، لعالم ا في ،مية والقد الثورية القوى وصالح

 فقد لعربي لعالما ا في لثورية ا لنظم ا ر نهيا الققرةوبدلمنا الستعمارية ا مرة لموءا ا لك

 لعربية ا للشعوب رة لجبا ا ت لتضحيا وا لصمود وا حم لال ا بغضل كر فاً كثر أ لنظم ا لك تعززت

 ة—الننأه والساعدة الساندة وبغضل ،الثمن يكن مهما مكاسبها صيانة على صممت التي

 الثورية لقوى والجم وحدة أن جديد من اك لقد ٠ المعسكراالشتراكي دول من

 من والحرازمزيد الصبيوني االستعمارى الهجوم لصد هوالسبيل ، البغال الصدى



 القوى وتصفية االستعمارية المواقع تصغية ان* الميادين كافة في م والتقه االنتصارات
 والديمقراطية التحرر الى العربية بالشعوب للوصول أساسى شرط ، والعميلة الرجعية

٠ أفضل مجتمع ونحو

*٨٨٨٣٣٣٣٣٣٣

 البحريني الشعب س بو زياوة االسترليني تخفيض

لسرقة ا لعملية ر ستمرا وا

 سيطرته ها بعد تسمر أن يمكن ال السياسية رالبريطاني االستعما سيطرة انتها ن ا

 عجزميسزان بسبب االسترليني قيمة تخفيض ن ١٠ للعالم كتظام عملته وفرض المالية

 الخروج بريطانيا ومحاولة ٦٧لعام جنيه مليون ٢ . . يتبلغ والذى البريطاني المدفوءات

 في تسببت سعرالغائدة ة وزياد رات اآلستثما وزيادة النغقات بتخغيض الزمة ا من

 ه هذ احتياطي االسترليني يشكل حيث باالسترليني المرتبطة تلعمالبا لحقت كبيرة خسارة

٠ رالبحريني ينا الد بينها ومن تلعمالا
 الدولية المعامالت وتبلغ استرليني الدوالروال هو الدولى النفد نظام أساس ان

 النظام رطى وتد الدولية التجارة مجموع من /٠ ٤ ٠ الى ٣ ٠ نسبة فقط االستراليني بالجنيه

 التخلى بريطانيا ترفض لذلك ، سنويا جنيه مليون ٨ ٠ يقدرب خال د البريطاني المصرفي

 ٠ السابقة نته لمكا السترليني ا فقد من بالرغم لالحيتياطى عالمي كنقت السترليني ورا و عن

 وأصبح لبريطانيا لسابقة ا رية الستعما ا الهيمنة عن ناتج لم للعا كظام السترليني ا وضع ان

 ول الد ومعظم بريطانيا وخروج الثانية انعالمية لخرب ا بعد لالسترليني شريكا والر الد

 ، لك والركذ لد ا يعانيها االسترليني يعانيها التي ازمة فال ٠ المريكا ينة مد االوروبية

 لمعلجة ية د قتصا ا ت ا جرا ا ت اتخذ وقد المريكي ا فوعات لمد ا ن ميزا في يرغع فالمعجز

 /٠٦ لى ا سعرالفائدة ورفع لحكومية ا ت لنغقا ا وتقليل الضراعب دة بزيا مريكا ا في الزمة ا
 هب الذ على الطلب ويرتفع لمية العا السوق هورباستمرارفي يتد والر سعرالد أن اال

 سيؤدى االسترليني قيمة تخفيض وان ٠ الوطنية تعزيزعملتها الى الدول معظم لجأ حيث

 ولية لد ا ماتها لتزا ا يد تسد على رة لقد ا لبريطانيا فليس ، السعار ا ع رغا ا لى ا شك وال
 حوالى هي المالية بريطانيا التزامات أن من العالمية النبا ا وكاالت نه أوره ما فحسب

 ره قد واحتياطى جنيه مليون ١٨٠ تبلغ ة يد جد حكومية رات واستثما جنيه بليون ٣ ،٥

 ١٩٧٠ منتصف حتى تبلغ عليها يون د اقساط يد لتسد بريطانيا والتزامات جنية بليون

 االقتصاد وضع لتحسين ت اتخق لتي ا ات اجرا ال ن١ ٠ جنيه مليون ٥٥٠ على يزيد ما

 من بريطانيا لخروج كافية ليست تايمزالبريطانية الغايننشيل في جا كما البريطاني



 يوجد ال الدولي للنقد كأساص االسترليني بقاء على بريطانياً ر امرا وان ٠ الكساد أزمة

 انخفضانخغاضا قد منالذهب بريطانيا احتياطى بأن المركزطما هذا في بقاءه يدعم ما

 الزمة بالنسبة حدث هواالحربكما االزمة من للخروج الطريق كان السابق في ٠ كبيرا

أما بعيدا شيئا أصبح دة فيحربجدي انتصاربريطانيا ولكن ،١٩ ٩ وأزمة ١٩١١

 قيمة هبوط فان فيه الشك ومما ٠ الرأسمالية لبريطانيا يتحقق فلن االزمة من الخروج

 كما ، كاحتاط لندن في الموجودة االسترليني من بحرين ال أرصدة سيشمل االسترليني

 النسة بنغس انخفض قب بريطانيا في الدينارالبحريني احتياطى المستثمرمن القسم ان
 يوق بمعدل ا سنهي تزداد البحرين في الحكومية النغقات بان علما ، للجنيه حدشت التي

 الدينار غطا انخفاض بسبب ثت حد التي الخسارة تعويض ان شك فال الواردات ة زياد

 من ٣ ٨ دة الما لول لمد طبقا لك وذ الخسارة نسبة يمشل جزا ات الوارد فقدان معناه

 بلغت قد البحرين خسارة ان٠ ( االيراداتالعامة به )فانالعجزتتككل النقد مرسوم

 البحرين ارتباط ان ٠ بريطانيا في الدينارالموجود غطاء ومن االحتياطى من ٠/٠ ١٤ ،٣

 فاحتمال ثت حد لتي ا رة للخسا وباالضافة - ا جد كبيرة رة خسا سبب السترلينية ا بالمنطقة

 بعدمتخفيض القاضي االختالل سلطة بيان ان ٠ وارد المستقبل في االسترليني تخفيض
 رهوقاعدةالدينا ان ٠ العالمية االسواق عدمتأشرالديناري يعنى الدينارا قيمة

 ن ا فقد أن كما٠ سترليني ا لى ا تحويله يتم ن ا قبل هب ذ لى ا تحويله يمكن وال السترليني ا

 الدينار انخفض وقد ق اسوا ل في انخفاضه من بد فال احتياطه %من ١٤ ،٣ الدينار

 واحد اسبوع وذلكخالل قرشا ٦٤٠ الى قرشا ٦٦٦ من بيروت بورصة البحرينيفعالفي
 لم أكثرما الدينارالبحريني سينخفض لبعيد المدى في انه اال ٠ االسترليني مننزول

 معظم ن ا ٠ السترلينية ا لمنطقة ا من لخروج البا ا لك ذ يتم وال لعملة ا ء غطا تغيير يجرى
٠ واقعا الدينار^مرا انخغاض يجعل مما باالسترليني هي وأبوظبي البحرين ي الواردات

 ، بريطانيا مع يا اقتصاد مرتبطة هي والتي حديثا المستقلة ول والد المستعمرات ان

 احتياطها من ٠ ١٤ ،٣ مقدارها خسارة على عالوة الجنيه تخفيض ثمن تدفع التي هي

 في يتم المواد ٥تسعيرهذ الن تنخفض سوف االولية اسعارالمواد فان ٠ االسترليني من
 باستمرارأسعارالمواد وتنخفض الصناعية راتها باستمراراسعارصاد تزداد حيث بريطانيا

٠ للنغط بالنسبة حدث كما المستعمرات من اليها المصدرة االولية

 في احتياطها من٠ ١٤ ،٣ ل البخرين ان فقد فقط يسبب لم االسترليني انتخفيض
 سنويا يقتطع احتياطي ل ان ) مقداره توضح أن البريطانية المالية وزارة ترفض لندنوالذى

 العلم مع ، كاحتياطى بريطانيا في توضع النغط عوائد ارعلث بمقد ١٩٣٤ عام منذ
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 الحاجة أشد في هي االجتماعي والتخلف والبطالة الكساد من تعاني التي البحرين ان

٠الىاالحتياط(

لقديرالصحغ طبقا االصيية والودائع االحتياطى من الكويت بلغتخسارة ولقد

٠ البحرين خسارة بلغت فكم جنيه مليون ٩ ٠ الكويتية
 في الصناءة زعا من ، السترليني تخغيض من بريطانيا أخلصمرءيدى اساء لقد

 ضرة جا االسترليني تخغيض ان صحفماليزيا في جا فقد ، ماليزيا صحافة الى استراليا

 اصحاب سيقعلى الخسارة عب وان ،كتيرا البالدكلف قد لالسترليني الوالء وان لماليزيا

٠ وغيرهم المتاجروالقرويين

 الغذائبطإ المواد جميع ان حيث ، ايضا البحريني الشعب الخسارة لحقمت لقع
 يتمضمننطاق استيراد ل أكثرالن سترغع أتاسعارها ريب وال ، الخارج من تستورد

 وقد /٠٤♦ بنسبة الرنمو"خرا ارغعسعركيس فقد المعال سبيل وعلى باالسترليني التعامل

٠ االرغاع االسعارالى لدفع سعرالغائدة.وقلك البنوك رفعت

 في الكادحين واالجرالصغيروجميع البسيط الحرفي البحريني والفالح العامل ان
 والرأسمالية .بريطانيا تعم التي االناالزمة سو حالتهمالمعاشية ستزداد شك ال البحرين

 االزمة يتجنبوا أن المستعمرون ويحاول المستعمرات الحال بطبيعة تشمل العالمية

٠ االبعة والمناطق المستعمرات من النهب عملية يد بتشد

 وليس البريطانية االستعمارية للسيطرة هونتيجة باالسترليني البحرين عملة ارتباط ان
 ٠ االسترلينية بالمنطقة االرتباط البحرينية الرأسالية وحتى البحريني الشعب مصلحة من

 من تحيراقتصادنا وان ٠ االولى ليست ببالدنا لحقت التي الخسارة ان في شك وال

 االحالل سيطرة من الكامل بتحرربالدنا عضويا ارتباطا مرتبط لالستعمارالبريطاني التبعية

 من المتواصل النضال اال شعبنا امام وليس ٠ والعسكرية واالقتصادية السياسية البريطاني

٠ دعائمعابتة قائمطى جديد اقتصاد بناء نحو االستقالل تحقيق اجل.

١٠٤



البعنسريح - لوطني التحرر لسانحاجبنةأالهيي0

١ ؟٦٧ ديسمبر

نغ—ن'اج ض ؤب I دإثخإخذييحبل
قاكبودبامم. ج٢اد ب ووئ لك زن و .ممرهنالتوئال!5يرؤض صبعا ان

 وذلك العري الخليج ضطعة في البريطانية اال-ستعارية الستراتيسدجية تخطيط.! اعادة يسجرى
 ,االستسا ضد اليمن جنوب في الشمب وانستصارنون, التحررالمربية -حوال غي حدثت التي التذورات بمد

 في التقدمية النظمة با الا^حة !غي الستسارى ا السرائيلي ا العدوان ،وفشل القليبن السعكم من ؤعملرقه
٠ المتعرة العربية البلدان
 ع ذتى الربعي وتسزيزالعم لدم اصبحتتقوععلى النطفة في الستغارية ا الستراتيجية قا
 ف الهدفامن ؤان الشورى« الد وعرقلة التعررية العطسب وتحطيم ؤتخبريب بالقوة الشحب نضال

 ٦٧/١٠/٣٠ ءباريخ البترولية رت الحتط ا بلسان الناطقة يمز يننعيى الغا تعبيرجريدة حد على ذلك
 السحلييح العفم عوعال البال^ا فالخوبمشنول وببساطة يهمالصلم!لعناعي البترول "انالخ-طرعلى

 بالدور الستعارالبريدالني فاا لقد ٠ االستقرار؟ على الععاغظة ولد^يثنيم^ن باستقررشبه!لجزيرة
 سهلة مهمة نت لحاضره الوقت! وححسق ايمز تعبيرالفايننشي .د على الغريبة لح س! ! غي.غفاية الرئيي

 لين انسه من للغك مبب لديها لين البريسطانية الحدوة ان وبيبب .الهلة فوته الى يصل النالضنطلم
٠ تسنير قد لعذا طبسا بالمنمة. القيام فيطاقتها

 ٠ الغرية البترولية الصال لغرنبعماية الجزيرة شبه شرقي في قواته وجود ي رالبريطان الستعما ب^را
 البالد على استماوم ال الصهيوتي الصدوان )بسد ة ■,دسم.0,1 ت! الزف ! فيعوابرس كصلق اًت بل ان ٠أمد؛ الذى ولن

 الحفاظعلى ان االستمارية الواطا في تردد وعليه .وبدونعاية ندمكخا فيها البترول اصب ( العربية
 غي وودت دا تظرالممتعمرين وجهة ت واصب النهب. لعطية الحاية شل تنير يتطلب البترولية السالح

 الداخلية اناش واط الخدود مسالة ليس ايام ال لالسعرارهذه والواض اللي طيمزنلتديد ض !لظ
 ببرن يبجبان لت ا ال ,ات ٠ هم وأ لهلى الساف^ةعل لي ملون الذكن العلبجديد لل
 تخيرات رنذهل الذى م ذعابال^ا لتعجيل التدغل كذلك يمني وهذا حه٠ ,|ؤ1ث٠| I f !سك ية سم! ٦للتدخر مي

٠ االستقرار خطراعلى .ويصبع
 يعد ،لم الشتراي المعسدرا دتمززغوة الستممراتالسابقة غي التحررالوطني بسببنجاحاتحرنة انه

 غير بالحم القديمة الباشة السيطة يستبعلون للنستعارواصبعوا القديم الشه العاظعلى المستعمرح بامهن
٠ الدور لهذا اختيارعم يتم خلفعئر• من الباشر

 تالم ابريطانية العدومة ان . الخروت نتصف في عي آلن ا بريطانيا ن٣ ذاتا الجريدة يذبرقال
 لبرطاني انالوجوف الو!قحمن تجاهن ولدناليمدن ٠ لقريب المستقبل في تما^ التعتف^الننحاب اثباتانها من

 اثراهمية هي الخية وا والثارقة ابعريد الى عدن من انعبت التي القواتالبريطانية ان ٠ معدودة ا^مه
 النسحاب اتقبلناالضطرا ا من ية قاعدةخال الحفاظعلى ني تأمل. بريطانيا بحم ما العي من بنيت انها حي:.

 راى الزدها ا مزتلة من النتهاء ا بهاطالولد الفياميجب هديى يوجد ٠ يقونها الجريدة وتبعطرد النهاي".
 ببريطانيا. الرتباط وا نقدم وا لنجاة وض انسب في تجصليا للخطوطالتي طبقا رات تطويراالط بالعمعلى
 ٠ الجزيرة شبه في لها تعخلفا نتقررت ما. ذ تقررا ان البريطانسية الحدومة يجبعلى والثانيى

 الواسع، ونسفوذها الشطقة في ؤاالقتصادية السياسية الرتاطات معهذه^ بريطانيا ان يتعمور ال انسه ط
 انبريطانية السياسة واضعي بسببان هذا غربالسوير. الى وعسنريا تتغلسوتتزاجعسياسيا يبجبان

 التي الدؤلة النربسيساند وبان ملئه جب يس الفرغ ان ملى ايسضا يواغقون ءوعم الفتراغ ا يوافقونعلى
 ذلكعسنزية مند الهم وا واستشارية دبالسية تون سون والماعدة الس. لهذا االفضن يظهربائها

 لسعودية 1 بالمربية وثيق ارتباط ذات :ت ادب بريءانيا ان . وخبراء ومعدات با-لتة تزويد شكل في
 مليون ١ .. ب السلتة ا صفقة برعنتعليه التغاعم وعذا كم ال صالى ان بعد اعترفتبدورفيصل ده«

٠ ل لبترو قطج! اى لنسبة با غيصل اتذسذه الذى لمعتدل و! الساقل الغط في لسبب وطنتا ٠ جنيبه
 و.عددت الستساريسة الموآمرة! هذه -نادتفدول فد والبريطانية المريديسة الدوائرا ان العبك انه

 خليفه يقوس لذلك ٠ موضع!لتنفيذ لسذطط وض! ني السعودية الرجمية ستلسبه الذى الدورالنيائي
 الدور تحذيد هدفسا محادئاتسرية غيعا ءيجرى للسعودية متالية ،بزيارات اليحريد في الجميد الحام ان

....يتب المرى الخطط في البعرح في الربعية للهجب





١٩٦٧ديسىبر
وطننا على رية االستعما تمرالموامرة لن

وصاية لك وكذ المستعمرون وصاية يرفض شعبنا ان

ية السعود الرجعية

 الخليج منطقة في البريطانية االستعمارية االستراتيجية تخطيط اعادة يجرى

 الشعب وانتصارثورة التحررالعرية حركة في حدعت التي التطورات بعد وذلك العربي

 االسرائيلي العدوان وفشل ، القبليين البجكام من روعمالئهاالستعما ضد ليمن جنوب في

٠ المتحررة العربية البلدان في التقدمية باالنظمة االطاحة في االستعمارى

 الرجعي وتعزيزالحكم دعم على تقوم اصبحت المنطقة في االستعمارية فاالستراتيجية

 وان ٠ الثورى المد وعرقلة التحررية المكاسب وتحطيم وتخريب بالقوة الشعب نضال وقمع

 حتكارات اال بلسان ايمزالناطقة الغايننشيل تعبيرجريدة حد على ذلك كل من البدف

 وببساطة الصناعي العلم يهم البترول الخطرطى ان ٦٧/١٠/٣٠ باريخ ، البترولية

 كيف ولكن الجزيرة باستقرارشبه المحليين الحكام كماهوحال البال مشغول فالغرب

 في بالدورالرئيسي استعمارالبريطاني ال قام لقد ٠ االستقرار؟ على المحافظة يمكن

 الحاضركانت الوقت وحتى ايمز تعبيرالغايننشيل حد على الغربية المصالح حماية

 نيةليسالبريطا الحكوية ان وبسبب ٠ الكاملة قوه الى يصل لم الضغط الن سهلة مهمة

٠ تغير قد كلهذا طبعا٠ القيامبالمهمة فيطاقتها انه من للشك لدياسبب

 المصالح حماية لغرض الجزيرة شبه شرقي في قواته وجود برراآلستعمارالبريطاني
 العلمية االزمات من متوالية سلسلة بدأت ان حدث الذى ولكن ٠ الغربية البترولية

 فيهامكشوفا البترول اصبح ( العرية البالد طى االستعارى الصهيوني العدوان بسد إ

 البترولينة المصالح على الحغاظ ان االستعمارية االوساط في تردد وعليه ٠ حماية وبدون

 في وردت كما نظرالمستعمرين وجهة واصبحت ٠ النهب لعملية الحماية تغيرشكل يتطلب
الحدود االيامليسمساًلة ه هذ ر لالستقرا والواضح الكلي التبديد ان أيو' الغايننشيل
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 طموح على المحافظة في يفشلون الذين التقليديين للحكام الداخلية المشاكل وانما
 الحكام لحماية للتدخل مهياً يكون ان يجب الفراغاالن يمالء شخص •اناى ياهم رط

 تغيرات عمل يرفض الذى الحاكم هاب ذ لتعجيل خل التد لك ك يعني ا وهذ المحليين

٠ الستقرارعلىا خطرا ويصب

 المعسكر قوة وتعزز السابقة المستعمرات في الوطني التحرر حركة نجاحات بسبب انه

 واصبحوا لالستعمار يم القد الشكل على الحفاظ المستعمرين بامكان يعد لم ، االشتراكي

 رهم ختيا ا يتم عمال خلف من شر غيرالمبا بالحكم يمة القد المباشرة السيطرة لون يستبد

٠ور الد لهذا

 الحكومة ان ٠ لخروج منتصف االنهيفي انبريطانيا ذاتها الجريدة مقال كر يذ

 ولكن ٠ القريب المستقبل في تماما االنسحان تعتزم ال انبا اشبات من تتألم البريطانية

 البريطانية القوات ان ٠معدودة، ايامه البريطاني الوجود ان من الواقع تجاهل يمكن ال

 من بنيت انها حيث اكثراهمية هي واالخيرة والشارقة البحرين الى عدن من انسحبت التي

 قبل االضطرابات من خالية قاعدة طى الحغاظ في أمل بريطايا يجعل مما شيء ال

بهما لقيام ا بجب فين هد يوجد بقولها ة الجريد وتستطرد ٠ النهائي االنسحاب

 لتي للخطوط تطويراالماراتطبتا على بالعمل االزدهاراى مرحلة من °!انتها االول

 الحكومة على يجب والشاني ٠ ببريطانيا والتقدمواالرتباط للنجاة وذع انسب في تجعلها

 يتصور ال انه كما ٠ الجزيرة شبه في لها خلفا. تعين قررت كانت ا تقرراذ ان البريطانية

 الواسع المنطقةونغوذها في السياسيةواالقمادة معهذهاارباطات بريطانيا ان

 واضعي ان بسبب ا هذ ٠ السويس عرب الى وعسكريا سياسيا وتتراجع تتقلص ان يجب
 ملئه الفراغيجب ان على يضا ا يوافقون وهم ، االفتراض على يوافقون البريطانية السياسة

 سوف والمساعدة ٠ العمل لهذا االفضل يظهربانها التي الدولة سيساند الغرب وبان

 ات ومعد باسلحة تزويد شكل في عسكرية لك ذ كل من الهم وا رية واستشا بلوماسية د تكون

 ور بد اعترفت وقد ية السعود بالعربية وثيق ارتباط ات ذ اصبحت بريطانيا ان ٠ وخبرا

 مليون ١٠٠ ب االسلحة صفقة عليه برهنت الغاهم ا وهذ الحكم لى ا وصل ان بعد فيصل
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 قطع الى بالنسبة فيصل ٥اتخذ الذى ل والمعتد العاقل الخط في السبب وكانت ٠ جنيه

٠ البترول
 الموامرة هذه فصول حاكت قد والبريطانية انالدوائراالمريكية شك ال انه
 المخطط وضع في ية السعود لرجعية ا بسلعبه الذى لنبائي ورا الد ت وحدد رية االستعا

 متتالية بزيارات ، البحرين في العبميل الحاكم أخ خليغة يقوم لذلك ٠ التتغيذ موضع

 البحرين في لرجعية ا لعبه ور الد يد تحد فها هد سرية دعات محا فيها ويجرى ية للسعود

٠ المرى المخطط في

 ر مصاد حول بالبحث تتعلق ية للسعود ء زيارا ان وربقوله الد هذا تغطية حاول وقد

 الصلة العناصرالوعيقة بعض قبل من رت صد التي عوة الد ان كما ! ! المشتركة ٥الميا

 التحاد السابقة التجربة وتجنب الخليج امارات بين اتحاد القامة البريطانية باالستخبارات
 يأتي ن ا ون د د التحا ا تشكيل لى ا لرجعيين ا االمراء عوة بد لك وذ لعربي ا لجنوب ا

 ،انشا المستعمرين برغة مرتبطة شك وال عوة الد ٥هذ ان٠ ن لند من جاهزا المشروع

 االمريكية العسكرية القواعد ظل وفي ية السعود بوصاية الشعب طى وفرضه االتحاد

٠ نية لبريطا وا

 االستقرارفي تحقيق ان الحاضر فيالوقت النتيجة ولكن ايمزمقالها الفايننشيل وتختم

٠ ا كد مو ليس الجزيرة شبه

 المنطقة في مصالحهم صيانة تستطيع ال الرجعية بان سلقا يعترفون المستعمرين ان

 الشعب قوى ايدى على هزيمتهم بعد اال مضالحهم عن يتخلوا ان يمكن ال وانهم

٠ امرمحتم وهذا المناضلة

X X X X X X X X X X X X X X X
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د ابحر - التنرير.الوطني.
1١ ٦٨

 لحدوما= .جميعا والى والمالمي الجري العام والراى المةدة المم ا هيئتة الح ئئ٦' سبو رسالة
__________________________________________مخ٠س|س|الرب|ي

غيي ط م الضد ت! -وآبيI طم لب بم اله ما
يهط L. وص■ ال و ة ي. ٠ با٣ إل و ر بد*■ ;■,'ج !ال

 سلحخخغخنالسيسنجيص وج! هبض٠حجس٠طددبخع٠سرخي1ب«ا مب٠٠ا*ل>
4تذممخمهح ض ٨ ق. )،■ ليل من يحاضى تأ*'|٠ا' ش

 هيرجما والتجارالوطسييد،باسم والسلدبوالمثقفيد والكسية والفالحي ل جماهيرالمط باسم
 جياعي باس ٠ ة ف ح خ ل٢ص لم:«>1ا٦. اذ*ر! لرفءي1المتأر ا د ض ضاعا ،٠٦ ر Iو ووءع في طيةالفروالو و لجبنهةالت^ررالوطمني يدها ٤ طت الوامزوالتي لبجيني 'دهبن

 تدورحوله لذىا الجديد رلى الستعط ا المخطط ان لحعررالوطني 1 نبهة تعلن البحريني العمب
I بريطاسياوصاقع والحيت وايان السعودية في-سظم الملة لرجمية ا القوى المباحاتبيد الن 

 اسع في الستعارية1 الدع مثباريع تسلسغيذ منأجر و!بببوطبيوقطر ودبي البثرح في مناالصرء
 ر الستعا بمشاريح! دنا بال اللعاق االم رفضها ، الببريني ردةلشمبمنا ة ،اتب الجبهة نمنن

٠ الخليج في ألستعارية٠ا لم البط ية لبط عسرية قكنة بالدا وجحل الرجمية القوى 5

 والحلفاالسلمي خطططذااستوسبثقد انتصرحاتالسنيرالهاكنانيفيا^ن
 ايمزالبريطانية الصندى بريدة .في لبريظاني وزيرالدرلة! الذدعبرعنه التجلف القامة القتر
 تيهد انما البق ندورعا القيلم تبتمرني ان آلن ا انبريا^نيااليحنلها )) ٦٨/١/٩ باخ

 اسدم«( في االستعطرية والصال والنفوذ المسريكي الستعارا 1 ية غيط الرجعية تشرك ان
 السطم لتطعيم نشولة* ت ومزه مسعوق ونشاط!ت متناقضة تصرحات من ذلكه لى وما

 نحال والوقوئضد الهتياات^الغتعطرية وا السسال على الحافظة لسهدف المقوتة الرجميف
٠ التحررى العرنية !لشعوب

 يسة د لسعو ا نوال ير فليستا ٠ مصر تقرير و ه بالد فن ا عن ن لمسئو ا ه د و-ت لبحريسني ا لشحب ا ن ا
 تعارض اذ التعررالوطني وانجبهة .تقررمصرشعبنا تملكحق اخرى دولة ية ا ال بريطانياو ال و

 آلمة منا يتجزأ ال هوجز الذى الثمبالبحريني ان تملن٠ الستعارى المخططا هذا وتستنكر
 النجلير ا المتعمرد من الظمطة وحريقه الوطني له استقلذ انتل اجسل من الكفات على العرينة،مصمم

 انآلخليغة ٠ بابغنا تقررصيرنا اجلحريسة من سنناضل الشطقة. غي عثيلم يحاول ومن
 البحريني الشعب هممفروضونعلى وانط الشمبالبحريني اليمثلون!رادة البريطانيي لمنتعمرح صنائعا

 في فبته وانتظضة^دم ابئرمنمناسبة في بصراخة شصبنا اعلنن وقد البريطانية بالحراج
٠ بقائهم
 وجسيع!لقم-لحبةلددموادحكىجقةعي يصو!..!لرأع!لعامللميي!لسلدي التمبالبحريني اد
 عو. شعبنا اننضال ٠ البريطاني ن الحال ا والشريفضد العادل نسضاله في مساندته الى لعللم
 و اسن والعربضد بورالعدوان سن بسؤق على لقضاءوا المدي م السل صيانة اجل من نضال
٠ الثعوب مة سلز

والجلذ لديقراطية وا الوطني ل السعار ا ا.جل من شسعبنا اشذضال١
رية الستمط 1جيعالعوآمراع عليها بتتعطم التي الصلدة الصخة الوطنية عاشتالوحدة

٠ والرجعية االستعارية ت المخط-ا! الذريح-علين الفشل
األستعملرو وليسقط البطر البحريني عاشرالشعب

لرأ^هييريدسدي^ي ]

التوقيع
-البحبرح التحررالوطني جبهة





١٩٦٨ فبراير
ع مم٠ج والى والداش الدرري الدام والراى ة النصحي االم عبئت الوه جبة و٠ لة رظ

٠ المتحررة لعربية ا ت الحكوما

٠ االستعمارية الموامرات لتحطيم بحزم النضال

٠ وصاية وال تبعية روالاستعما ال

المستعمرين وجال الوطني باستقالله يطالب البحريني الشعب

٠ هم عل وا ونتخزق زجح ال ا

٠ تقريرمصيره في حقه اجل من يناضل شعبنا

 ،والتجارالوطنيين والمثقفين بلطالوا والكسبة والغالحين جاهيرالعمال باسم
 لوطني التحريرا لجبهة ها أيد اعطت والتي لواسعة ا البحريني لشعب هيرا جما باسم

 من العميلة والرجعية البريطاني الستعمار ا ضد وانغاضاتها توراتها في الوطنية والقوى

 لمخطط ا ن ا الوطني لتحرير ا جبهة تعلن البحريني لشعب ا هير جما باسم ٠ خليفة ال

 في الممشلة الرجعية القوى بين االنالمباحثات تدورحوله الذى يد الجد رى االستعما

 وابوظبي ودبي البحرين في االمراء من بريطانيا وصنائع والكويت وايران السعودية حكام
 من انبئاقا ، الجبهة تعلن المنطقة في الدفاعالستعمارية مشاريع تنغيذ اجل وقطرمن

 الرجعية والقوى ر الستعما ا ريع بمشا نا دبال ق اللحا م اال رفضها ء البحريني لشعب ا ة اراد

. النج في االمارة الهالح طرة'لحطة ئ يالدنا وجعل

 السنتو مخططحلق من حلقة تمثل ايران في ي السغيرلباكسان تصريحات ان
 في البريطانية وزيرالدولة عنهعبر الذى لتحلغا مةالقا المقترح االسالمي لحلفوا

 ان ان ال اليمكنلها بريطانيا ان ))٦٨/١/٩ اريخ البريطانيةلصندىيمزا جريدة

ر ستعمااال حماية في لرجعيةا تشرك ان تريد وانما السابق ورها بد القيام تستمرفي

١١٣ 



 تصريحات من ذلك لى وما ٠ ( ( المنطقة غي االستعمارية والمصالح والنفوذ االمريكي

 لهندف الممقوتة الرجعية النظم لتطعيم مكشوفة وتحركات مسعورة وتشاطات متناقضة

 العربية الشعوب النضال ضد والوقوف االستعمارية واالمتيازات المصالح على المحافظة

٠ التحررى
 ايران فليست ٠ وقريرمصيره دهبال امن عن المسئول وحده البحريني الشعب ان

 جبهة وان ٠ قريرمصيرشعبنا حق تملك اخرى ولة د اية وال بريطانيا وال ية السعود. وال

 الشعب ان تعلن ، االستعمارى المخطط ا وتستنكرهذ وخى تعا ذ ا لوطني التحريرا
 ع انتزا اجل من الكاح على مصمم ، العربية االمة من يتجزأ ال جز هو الذى البحريني

 ٠ المنطقة في تمثيلهم يحاول االنجليزومن المستعمرين من الكاملة وحريته الوطني استقالله

 المستعمرين صنائع نخليغة آل ن١ ٠ بانغسنا تقريرمصيرنا حرية اجل من سنناضل

 البحريني الشعب على هممغروضون وانما البحريني الشعب ارادة يمعلون ال البريطانيين

 في رغته م عذ وانغاضة مناسبة اكثرمن في بصراحة شعبنا علن ه وقد البريطانية بالحراب

٠ بقائهم
 المحبة القوى وجميع والعالمي العربي العام الرأى يدعوا البحريني الشعب ان

 الحتاللا ضد والشريف العادل نضاله في مسانده الى العالم في والحرية للسالم

 مل بوره على العالميوالقضان السالم صيانة اجل من نضال هو .شعبنا نضال ان ٠ لبريطاني

٠ الشعوب وسالمة امن ضد والحرب وان رالعد بو

٠ والجالء والديمقراطية الوطني االستقالل اجل من شهبنا نضال عاش

 الموامرات جميع طيها ستتحطم التي الصلبة الصخرة الوطنية الوحدة عاشت

٠ رية ستعما ال ا

٠ والرجعية االستعارية المخططات حليف ريع الذ الغشل

٠ االستعمار وليسقط لبطل ا البحريني الشعب ثر عا

التوقيع
 -البحرين التحريرالرطني جبهة

مكسوفة لعبة ية االند اتحاد مهزلة

 عقد الذى حضوراالجتماع الى البالد في النوادى ممثلي االندية اتحاد دعى

الحاكم موقف ) ولدعم البالد يهدد بالخطرالذى وصف فيما للبحث ٦٨/١ /١٨ مساء

 ١١لم



٠ الموضوع هذا حول ( !!! العميل.

 ، جهازاالستخبارات.البريطاني ورائها ومن العميلة السلطة ان المعروف لمن انه
 اإلونة هذه في ولونيحا ، العام للرأى وخداع تضليل محاولة لكل الرئيسي المخطط

 لى ا فعهم ود عليهم لوطنية ا. لغيرة ا بع طا واضغا ية الند ا د تحا ا خالل من ئهمعمال ز ابرا

 العدوان ابان٦٧ يونيو في فعلوا ما مثل الشرعية صفة واكسابها العميلة السلطة مساندة

 ليست االستعمارية االالعيب هذه ومثل ٠ العربية االمة على االستعمارى الصهيوني

٠ االستعمارية والسيطرة باالحالل شعبه ابتلى بلد اكثرمن في حدثت ولقد جديدة

 وخبرعمالتهم حقيقتهم على الشعب يعرفهم اناس ينبرى ان حقا الغريب لمن وانه

 يرفض ى الذ الشعب باسم ث للتحد يبرزوا ان ، المحلية روالرجعية لالستعما وتبعيتهم

 االستعما عمال خليفة ال يمارسه ى الجائرالذ الرجعي والتحكم ستعمارى اال الوجود بشدة

 كاندخان ما عند ٦ ٥مارس في المكيفة عليهمغرفهم القوا الذين المخادعون ا انهو

 الشرطة وخيول صدورالطلبة يمزق دمدم رصاص وعدماكان البالد يغطي السامة القنابل

 احداث السياطتمزقظهورال كانت وعدما والمدارس الشوارع في واالطفال النسا تدوس

 البحريني الشعب ان بسبب ذلك ٠ واالرهاب القتل عصابة ايدى على القلعة زنزانات في

 على المغتعلة والغيرة الوطنية لكم ت جا اين فمن ٠ ومشروعة لة د ا بحقوق ليطالب هب

 عم ٠ل تريدون حاكم او حكومة واية السادة؟؟ ايها تتحدثون من وباسم البالد سالمة

 وفي دائمة طوارى حالة يعيش اليزال البحريني الشعب اانجيد تعرفون وانتم ؟ موقغه

 ضد يمارس والتشريد والتعذيب والسجن مستمرة فالمالحقات ، مقيت وارهإبي بوليسي جو

؟؟ االقل على يحدث الستتكارما الفصاحة خانتكم هل ترى٠ يوم كل الشعب ابناء

 ٠ ابدا طيه تنطلي ولن االستعمارية عيب ااالالجيد يدرك البحريني الشعب ان

 لك وذ منهوا ه بالد سالمة يصون كيف ويعرف لحقيقيين ا ممشليه يعرف البحريني لشعب وا

 الوطني. واستقالله النتزاعحريته المتواصل والنضال وتعزيزها الوطنية ته وحد بتعميق

٠ مصيره وتقرير
 البالد كثيرمن في لسلفكم عده ! قد الستعمارالبريطاني ا له كم يعد ى ورالذ الد ان

 فالشعب معروف حدثلوالئك ما وان٠ عدن وآخرها فيها هزيمته اعالن رغمعلى ا التي

٠ يضا ا وعمالئه ئعه صنا يرفض االتعمارفانه يرفض ما عند

>************>*

١١٥





البحر
- لرضه أل^يرسدشاديةالشمع حسطإ

٠١٩٦٨ ل ب" r—ب■■■'ا

ل دغ االح حطأت سزم الدببرام ملئل٦ص
■هلم أا.يا JL ,مماؤ م„.ق|!لتاراترز; وم٢ئال>ضوابءصلح

 يقرلهمحق البعرينييح العمال لذسضال تتيجة الذىجة نمل نون تن
.بم„ يجث 5 يخععحكث إخيغكتييلحغ ن" ب ي

 العفر ل وا^عخال بطولي بعضراب ألمتسدة يم اضر:! الشاوسسلسلة ا !لكهراءدائرة -شل توج
 به حسققوا٦٨/٤/١ه واستمرحتى ٦٨/٤/٩ يوم ل وحددءا شم—أ ل سل I ي-ى ?ن .سه1 تس تم

 فممواماتودسائس لصادلة نيلبمن^طاليبهم واستطذعوا لعلموسة ت! لنذز ا عن يه !نما.
 ياسين وسف طل معروفون ٠لضريحعيثمعمال 1 العال وحدة وتمزيق االضراب -.ذت.نخطيم

 الكهراءوان ل لعط العطيمة المبادق حباط.9 بححاوالتيإئسة وغيرهم بوعنب ءعلي مارك اننسين ب
 يتأسدن تجؤن *وصان ب الئط ول لقتلI كك:بة حني ض لكنوى' يعطونعلى لسملزءضلوا !نك !و!
٠ ومرتبزقهما البطوليلحبطجميعخططاتالمبلح وصمودهم الضيص العال لبذنوحدة نخظء ج!

 بم وحدعمولككن تهف العالنبخية قلصتالسياواتمن ٦٨/٤/١البست يبوء فف
 ةبطالا يحيكتحال ال^وليد بحخطة وامتصروا نى بهيياسق٠ تضم تعتكفى ا٦كؤ T .دا

 الحطة وخاح داغل تركزتالرطة ولقد ٠٠لسل٠تالريب!تلوايلحشلىاحئأفلل’واجا
 الضرابوبعسفعله !رهابالعالمحاوالفك1و بتهديد الخفاربءجيرى ,؟لضابطالمدعو!عبد٠ر

 سعتيد خي وبعد المينا. مركرعرطة للتوقيففي رسده١ سد مهدى الخامل على لضرب با :حددى
 انهال الني العاملصال لع>٠كرا بله كل رغى! ى سع موقفهم ومع!ستمرارالعطلفي الحسادث ثلى

 دام* االستعطر فة مدقيلجال الوحشي ء المع ا هذا وا ٠ ايسضا بالضربجميعالشرطة بمليسه
 لتوقينفهفذهيالعطل المرجز الى اخذته الشرلة االان زميلهم لتخليمر بسالة ؛لسمال

 لم اذا وهددوه ول( ) ويدى ليرى النج ا السعطسة مدي لدى الشرطة نسسف على منتجسى
 ل المط وصمود اصرار اإ و* نوك عند ٠ م د ٠ باجر ن اسعا فسيقونم ال حس تفم زمال بن ج الغرا اً _م

.ض العشر من تسؤفيد لمو ا عن ج الفرا با لسرطسة ؛إمر! الن، ( ن بو ) اضطر
 ز جها بظهور االضراب لعطم تانية ءلة أتمحا بد لنرطسة با انحساتت!لهزمسة بعذ

 المرتزلة اععانمن بينهم ومن بممثليها بمئت التي دائة!لعنل ل إ٠س ’ بننبيعة هو أغر ذارى
 لكن٠ دال المأ يهم اأ من ال ال ٠أا و تمذاالضرب ،حاولوا ١١ الغبراء ن يمدعة -جدد

 اضطرت .ها عند ٠ يد لتهد !مرو والتة لدس جميععاوالت: فعلت وعكذا ٠ اب-ة ددوى ».ون.
 ارسال العطل وبللبمن رئيسألدائة وجسا ٠ الكرت.وزبة اجهزتها تدحاه-ل سنضاتاالعتنذل

٥ الماليسة رئيس للستخاوضمع تمنلهم لجننذه
 االستعارالبا,:الهممفيطبينهمحوالسباباالضرب تبادلكرانية ر^يسالعاليدة وامام

 طايد تشغيل و االجو زادة تتضن انتي ثجدالمنالتفاوضسع!لعطلحولمطاليبهم
 مرتزق ومنبينهممبميل ادلم ٠بضرولئ زاتدة لهرس صال الى اليوعينيد وتتببتالببمال

 النوية واستمراردفعالياة الكيفي الفصل للتعسفوايقاف وضعخد و ».يساى( ) مه*:»
 ٠ر1الدرلةالتا٠ اخذوا فبدا.بنالتفاءفحولدذهالنةطالتيط^هالمطل للممال.

 قلم لتي والعرهاتالتعسفينة ل االمط سن شهمالتصل و!حد التل -حاو ينهم سترزشقونالتهمغيا
 وطلحهم العطل ذبعلى6ال الظهارغرتهوحرصه الفرصة رير!لمابة ولميترن ل، العم بناضد

 لى يوصلهم لميجدواسبيال انهم المطل اجابه وهنا ستناغالعمل!و لضراب ا لغا، لمح طلمبمن!7
 لهم ذكر والمشزومة العادلة مطاليبهم امامه المال انطرت وبصد ب االضرا سوى ألدسئويي

 لعكط المهروع وقدرفخكيامطلبهم !!!! السيؤني-ةضميفة الن اجورهم زيا.ة يعكن ل باسه
 النبقية ١١١ مطلة النقابة نقطة في التحدع بمدم لبسم وض نسقابهتدافعنحقوقهم

 هادة اما العتومة بانعلى الجتاع 1 العال.في احد ولقدقال ٠ايض سيطالبوزبالزيادة العال
 دعا١٨ بلغسعرالكييعه الرزالذى شل النررية الغذائية اوتخفيضاسعارالمواد ابورئم

 الرز يأن ن ن قا طة رسر،اللم ولن نبا ٨٠٥ لوي هل أجرالط يغمدى لم الذى دوفت ا نم؛
يتبع/........ ٠ سعرع ارتفع ةد الرز جميعانواع معان بسشازر





١٩٦٨ ابريل

افزع.لطاتالالل الكهرباء عمال صمود

تأسيسبا ل العما حق من بات لنقا وا مشروع عمل ب الضرا ا

يقر البحرينيين العمال لنضال نتيجة جا الذى لعمل قانون
لحهم ومصا حقوقهم عن ع فا للد النقابات تأسيس حق لهم

 رائع بطولي ب اضرا دة لمتعد ا باتهم ضرا ا سلسلة وس الشا ا لكهربا ا ئرة ا د ل عما توج

 حتى واستمر ٦٨/٤/٩ يوم له وا د وحد ئفسهم ا ل لعما ا قبل من رسه ا تد تم لشهر ا خالل

 بعضمطاليبهم نيل واستطاعوا الملموسة االنتصارات من العديد به حققوا٦٨/٤/١٥

 ٠ حيث لمضرين ا ل العما ة وحد وتمزيق ب الضرا ا لتحطيم حبكت سائس ود مرات موا رغم لة د العا

 ة—ياطس- بمحاوالت وغيرهم بوشنب وعلى رك مبا لشيخ وا ياسين يوسف مشل معروفون عمال قام

 المكشوف على يعلون ضلوا ءلعمالا اوالئك وان الكهرباء لعمال العظيمة المبادرة. الحباط

 العمال وحدة لكن ٠ الخفا في يتامرون اخرون وعمال ب واالرها القتل بة ،عصا كان حين في

٠ وسرتزقتها المباحث مخططات جميع احبط البطولي هم وصمود المضربين

 ولكن تهم وحد تمزيق، بغية ل لعما ا عن ت را لسيا ا قطعت ٦٨/٤/١٣ لسبت ا يوم ففي

 محاطة كانت حين في التوليد بمحطة عتصموا وا لعمال ا حضرجميع التعسفي لعمل ا ا هذ رعم

 لشنطة ا ولقدتركزت ٠ لعمل ف ستئنا ا مهمعلى را وا ل لعما ا ب رها ال ءت لتيجا ا لشرطة با

 العمال رهاب وا بتهديد الغفاربوجيرى عبد عو المد الضابط وقام المحطة رج وخا داخل

 في للتوقيف وارسله محمد مهدى لعامل ا على بالضرب ى عتد ا فشله وبعد الضراب ا فك وال محا

 ى عتد ا موقفهم في ل لعما ا ر ستمرا ا ومع ث د لحا ا على عتين سا مضي وبعد لمينا ا شرطة مركز

 وازاء ٠ ايضا الشرطة بالضربجميع انهالعليه الذى العاملصالح بالضربعلى الضابط نفس

 زميلهم لتخلي بمحاولة العمال قام االستعمار، وزة جال قبل من الوحشي االعتدائ هذا

 لدى لشرطة ا تعسف على محتجين العمال هب فذ لتوفيقه المركز الى ته خذ ا لشرطة ا ان اال

 فسيقوم ا ئهمحالزمال عن االفراج لميتم اذا دوه (وهد )يول عى ويد االنجليزى مديرالمحطة

يامرالشرطة الن ( بول ) اضطر العمال روصمود اصرا وازا ذلك عند ٠ ضده باجرا العمال
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٠ المضربين من الموقوفين عن باالفراج
 ز جا بظبور ب الضرا ا لتحطيم عانية ولة اتمجا بد لشرطة با لبزيمة قتا انحا بعد

 من اشنان بينهم ومن بممثليها بعثت التي العمل دائرة الحال اخرهوبطبيعة استعمارى

 مطاليبهم عن العمال واشناء االضراب فك حاولوا ،١١ بالخبراء يدعون الجدد المرتزقة

 ،والتامروالتهديد الدس محاوالت جميع فشلت وهكذا ٠ ايضا جدوى دون لكن العادلة،

 من وطلب الدائرة رئيس وجاء ، الكرتونية اجهزتها تجاهل احتالل ال اضطرتسلطات عندها

٠ المالية رئيس مع للغاوض تمثلهم لجنة ارسال العمال

 اسباب بينهمحول فيما التهم االستعمارالكبار كرانية تبادل المالية رئيس وامام

 ،االجور زيادة تتضمن التي مطاليبهم حول العمال مع الغاوض من فبدال ، االضراب

 ومن االقسام سا بعضرؤ واقالة شهريين عمال الى اليوميين العمال وتثبيت نقابه وتشكيل

 واستمرار الكيقي الفصل وايقاف نلتعسف حد ووضع ( يساى د ) اسمه مرتزق عميل بينهم

 العمال رحها U التي النقاط هذه حول الغاوض من فبدال ٠ للعمال لسنويةدةاالزيا دفع

 من التنصل منها واحد كل محاوال بينهم فيما التيم يتراشقون الكبار الكرانية وا اخذ
 الغرصة لية الما رئيس يترك ولم . ل العما ضد ببا قام التي لتعسغية ا والتصرفات ل االعما

 ب الضرا ا فك لعمال ا من وطلب لحهم ومصا لعمال ا على ب ق لكا ا وحرصه عيرته ر الظها

 سوى المسئولين الى يوصلهم سبيال يجدوا لم بانهم العمال اجابه وهنا العمل واستئناف

 يمكن بانها ذكرلهم والمشروعة العادلة مطاليبهم امامه العمال طرح ان وبعد االضراب

 نقابه لتشكيل المشروع مطلبهم كليا رفض وقد !!! ! ضعيغة الميزانية ان اجورهم ريادة

 العمال بقية ان ! !! مطلقا النقابة نقطة فو، ث لتحد ! م بعد وطالبهم حقوقهم عن تدافع

 اما الحكومة على ان االجتماع في العمال احد قال ولقد ٠ ايضا ة بالزياة سيطالبون

 سعر بلغ ى الذ لرز ا مثل الضرورية ئية ا الغذ د الموا سعار ا تخفيض او جورهمدةازيا

 رئيس ولكن فلسا ٨٠٠ ليومي ا لعامل ا جر ا ى، يتعد لم ى الذ لوقت ا في ينار د ١٨ منه لكيس ا
٠ سعره ارغع لرزقد انواع انجميع رزبشاورمع يأكل لهبانا قال المالية

 المقيت البريطاني االحتالل عمالء سلطة بتحدى اول ال انتحارهم الكهرباء عمال، حقق لقد

 مع كهربائيين لىمساعدينا عامل٢ ٠٠ تحويل في بانتصارتمثل العمال ارادة وفرض

 لك وذ العمال من النيل محاولة االنالى االستعماريلجئون عمال ان اال جورهمدةازيا

٠ وغيره ل باالعتقا يد لتهد با

الجديد صناعتاريخنا يا االبطال العمال ايها
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 طريق عن اال يأتى االنتصارال ان ٠ البريطاني االحتالل عمالء بوعود تثقوا ال

 الواجب ان٠ العمال وخونة اعداء فضح الى العمال جميع يدعوا جبالوا ان * الننمال

 المشروغة حقوقكم عن وتدافع ارادتكم عن وتتبثق تمثلكم نقابات اجل من النضال الى يدعوكم

• خبزاطفالكم وعن

 السلطة وضعتها اداة اال هي ما العمل بدائرة المممى الجهازاالستعمارى ان

 تحمي واداة مصالحهموحقوقهم وضد العمال امامكفاح دائما لقف لعميلةالحاكمةا

٠ االجنبية والشركات العمل اصحاب مصالح

 حقوقهم عن لتدافع انفسهم العال من تتبثق التي نقاباتهم سوى التمثلهم العمال ان

 ع وائروخد الد را مه وتعسف جتكارية الا وجورالشركات استعالل ضد وثقف المشروعة

• االستعمارى العمل دائرة جهاز واباطيل

 ايجاد نحو السبل المستمرهي والنذال الراسخ والتضامن المتينة الوحدة ان

 اشنا بقوة تجسد الذى والتالحم الوحدة ن١ ٠ ومكاسبكم حقوقكم وتصون حقا تمشلكم تقابات

 نضالهم في االشاوس لسائرعمالنا قوى ومثل لهودليل الكهرباء عمال اضراب وبعد

 االستعمارمن كالب وال واالرهاب القتل عصابة فال ٠ لستغالواال الظلم ضد ل العاق

 بتحقيق انتصرت التي ٠الكهربا داءرة لةعماقهراراد االذناباستطاعوا وال الجواسيس

 سيستمروسيتعاظم العمالية وسائرالحقوق النقابات اجل من النضال ن١ ٠ المنطالب بعض

٠ تموت ال العاملة الطبقة آلن

 العمال جميع بتقديرواكبارنذال ويابعون تابعوا البحريني الشعب افراد جميع ان

٠ انتصاراتكم ويهنئون الكهرباء صمودكمياعمال ويحيون

٠ الراسخة المتينة العمال وحدة عاشت

٠ المجيد العمال ككاح وعاش

٠ رهوعمال لبريطاني ا ر الستعما ا وليسقط ٠ لوطنية ا ة الوحد وعاشت

لنا نضا سيهضى ر يا ا رب د على

 معاركها تخوض وهي البحرينية العاملة الطبقة على لمجيد 1ايار اول عيد يطل

 والديمقراطية النقاية الحقوق ابسط من والحرمان والظلم واالضطهاد االستغالل ضد

 مجسدا العاملة للطبقة االممي لتخامن يبرزيوم العالم لشغيلة النضال ايارعيه وفي

٠ العالمية مبريالية ا. ال االنتصارلواالنتصارفيدكصروح

الطبقة الذىتقدمه للعطا رمزا اصبح لنضال منخضم ولد ى ايارالذ ان
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 وهو مية التقد البشرية عيد هو ايار ان ٠ االمام الى البشرية المسيرة دفع في العاملة

• عيدنا

 الحكام من وعمالئهم البريطانيون المستعمرون يحرمهم الذين البحرينيين العمال ان

 مطالب لتحقيق قدما النضال على ليصرون ، ايارالعظيم بيوم االحغال من ، جميون ال

 رية الستعما ا ية لعبود ا ربقة من والتحرر ، لوطنية ا الشعب طبقات ئر وسا لعاملة ا الطبقة

٠ مية لتقد ا لبشرية ا بركب ق واللحا

 ارست قد طويل زمن منن أت بد التي البحرينية العاملة طبقتنا نضال مسيرة ان

• مسيرتنا يقاف ا والعمالئهم للمستعمرين يمكن وال الوطني لنضالنا ثابته ئم دعا

 البحرين عمال وتناشد ايارالعظيم عيد كرى ذ تحي الوطني التحرير جبهة ان

 اجورومن ال زيادة اجل ومن المعاشية مطاليبهم اجل من بخزم والنضال صفوفهم توحيد

٠ مصالخهم عن افع تد وطنية نقابات تكوين في حقهم اجل

البلدان عمال تحيي البحرينيين باسمجماهيرالعمال التخريرالوطني جبهة ان

٠ اعظم انتصارات اجل ومن ايارالمجيد بعيد اجمع العالم وعمال العربية

٠٠٠ العالمي العمال ايارعيد اول عاش
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٠ i ٠ فيم الزن
/٢ا٣٠ تيبلحفياليخل ارام ش٠١٩٦٧ يغععلخ فى سمبى س٠الجم للو

؟ ؟ ؟ اسلي ج اث في الزطدق من كحه ال وجماهصععبط عاصيالعال

 عى/١٠٢ قدرها ينادة ولحدوستونالفبرطوميا ١٩٦٦ فيطم البحردمذالسفط لغاسطج4
 اعلو دخلى خب أمدج ؤد فئد ١٩٦٧ دم ني ئ ٠ س(٩)ضكسسملي مدجع اللىو ع ببا االعب' ٥٠ قد عب ٠ اإرام وب لمال دوالر لمدب ٢٢ الكريه دعل وض بل الدالع

 منحعل برمط ٢٥٠٣١١٠٢٢٩ قياسيا رقا حيعيلخااللطج ١١ /عطم٢٢٠٣ه ،بنسبة االستعاريه
 االغيه للغ نسبه قياسياآخربال رقما والبعرح المكمد^تالسعوديه الننط وبلغمجموع كا لعىح.1

٠١١٦٦ صطم٠ثم٢١ يرسليهاة٨٧٠٧٥،ه٨٨بيلغ
 مدقيل باالسارالمعلنه الغلم السفط طج٠احسا اسطهيهي طهسابمواش اب

 ت<ه بسطعلى ضريبة ش المكرفقد النسفط اما ٠ الغلي عطقة في اللصو^يةسفسها الهركه
عيمنموائدالنفط.*وال f ل- أ العمط تذهبلجيمب!لحاكم السعودية

 طك يحتبران الطران الصوويسهحيفان مع!لعكومه السسنطالمبرمه ترفظلغراتة^قية بابكو عرة .ن
 مح للنفط المنبتجه للبلدان بالنسبه االتاقيه!لمجحفه للك مثل اليوجد السه !ل مرهه االتداسه

 الى وب دعورة ص الشه، تا تواسكوء المك بنىألوص ب ٠السدحطلتاهع ■٣ باب اسطم
 ز مدانامتيا لطابعالييالفم1 داتط سن التي هي ناالتفاقياتاللصصيه1 ٠ معماالطالععليها

٠ اقادى باكو هركة
 طاقة عح ٠ قدرها بهاة يوميا برمل ،٠٠٠٠٠ وبلغ لنفائه1لطرات1 وود ححج4 ؤد لع

 لحرب لى الطائرتالسائه وفود السبب^يالتركيرعلىدفعاساخ د ويعو االسطج!لسابقه.
 للطاعرات-الال بابكوالوقود عرة الطلحيءتلسم ععبفيتام ت^وىضد التي القذة االستعانه

.العيتامية والقي المدن عصف كفعن لم التي المركية ا
 دخاللحكومه^قجنى اد لمكرقدوا وبطيومةالعالدارتهاعا^طجالسفطالغام

 واخذو! والرواتباالضافيه السيارات!لجدينة!لفخمه الممالء مطاءالمتممرحمنآلعليفه
 بابكووجاهصغصيط ترذا:<نلصييعال وصردام. الععبملى^ذاءم اموال يبذرود

؟؟ الكدحه
ثةلالسضعلههببالبثمكب٠والط٠

 ال ععار تطبيق النعلى1 الى ١٩٦٧ مطلععام مذ قامت رية الستمط بابكو! مركة سياسة ان
 السيه آلالتوالوسا^ل لحدع! ادخال يعني وذك٠ السطية معلمعآتما ني اوتومي^بى( ر

 الرل ا وجني ممكه دجة ارص الى آلنناج ووفع! العاله اليد من الدفئه لغرنىا ذاتيا تعل التي
 م—ه وطاء بابكودطعمم الذح!ستسؤفتعركة جاهيرالعطل لذلكملى^حسابافةروحريد تهجا

٠ الوحعي ل االستغال عهرسنيح
 العلم عن ‘/٠٢؛ بنبة ٦٧ عام الكفي السفط ااج ؤد اآلالت مند شل أدعال تتيجة اره

 فمثال ٠ قص9ا العد بلغاطجها قد برها1 حق اصغروحة وحداتالتكررمن سعطم االنع.
 والتون ستة ٦٧عام ححبلخفي في يؤميا الفبرمط قالعود ٦٧ تيلعام ككميرالديل وحة ادي كاب’

 زاد و .اسنجارالوحة من خشيفها ال لو الوبة هنه في الطاخ رفعا الركة وسوى يوميا اللبرمط
 ٠٦٧ يوسياعام برعيل ١٠٠٠٠٠ r اى ٦٦ يوميافيعام الفبرمط ٩٨ مد رقم ككريرالنسفط!لخام نمة األج

 بطاريات مامالمن ٣ه نصل الى آلالتالجدية 1 وادخال اوتوميفى( )تطبيقععاراذ ادى حح ني
 جميعلك لغرضالمراقبهعل لحد ببوجودعال ذاتيا الوحداتتعط واصبحتهنه٦ و وه٤ رقم

 السفط وحة في ادخالالتمططه وفيياسيتم )آغراللط( اليوم من الى ال الدوؤ الوخداتغالل
 اخى اقلم الى كيرمنالصالوعحويلهم منعدد الستغنه ا الى حتط سيؤدى منا٤ رفم الجام

٠ لصهم تمهيد

اس. - بدي اس - سهي وفيرإليراا ل
يعيقتتثععذ_____________________________ئاًئ





١٩٦٨ يوليه
االفتتاحية؛-

 /٠٢٢ ،٣٠ بنسبة زاد النغط انتاج بان ١٩٦٧عام تقرير في تعترف بابكوالمجرمة *

X ؟؟؟ النفط انتاج في الزيادة من الكادحة وجماهيرشعبنا العمال نصيب ما

 قدرها يوميا برميل الغ وستون !واحد٩٦٦فيعام النغط من البحرين اناج بلغ

 االرقام ٥وهذ !! إ دوالر مليون ٢٣ الحكومة دخل وبلغ السابقة السنة عن ٠/٠١٠ ،٢

 ١٩٦٧عام في اما٠ ( سرفيس بريس بتروليم ) تصدرها ألتي الرسمية النشرة من معتمدة

 ٦٦ م ١ء عن /٠٢٢ ،٣٥ بنسبة ، استعمارية بابكول حسبتقريرشركة االنتاج زاد فقد

 كما ٠ البحرين برميلمنحقل٢٥ ،١١٣ ،٢٢٩قياسيا:- رقما ناجاال حيثبلغ

 للغنة بالنسبة اخر قياسيا رقما والبحرين ية السعود زيت من المكرر النغط مجموع وبلغ

٠ ١٩٦٦ عام عن ١بزيادة برميل٨٧ ،٧٥٥ ،٨٣٨ فبلغ الماضية

 لمعلنة سعاراباال م الخا النغط اناج اساس طى النغطهي احتسابعوائد طريقة ان

 ضيبة فنح المكررفقد النغط ما ١ ٠ الخليج منطقة في نغسبا اللصوصية الشركة قبل من

 عوائف من تحسب وال نغسه العميل الحاكم :لجيب هب تذ السعودية زيت على بسيطة

.٠ النغط

 حيث ، الصورية الحكومة مع المبرمة النغط نشراغاقية ترفض بابكو شركة ان

 المجحغة االغاقية للك مثيل يوجد !!ال سرية اغاقية ال الطرفانيعتبرانلك ان

 بين المعقودة النفط اتغاقيات جميع بان العلم مع للنغط المنتجة للبلدان بالنسبة

 االغاقيات ان ٠ االطالععليها شخص الى ويمكن منشورة هي اخرى ال الشركاتوالحكومات
٠ ى د اقتصا بابكو شركة ز متيا انا من بالرغم السرى الطابع ائما د أخذ التي هي اللصوصية

 رها قد ة بزياد يوميا برميل ٤٠ ،٠٠٠ وبلغ النغاثه ئرات الطا وقود اناج زاد لقد
 وقود دفعاناج التركيزعلى في السبب ويعود ٠ السابقة االنتج طاقة عن ٦٠

لبطل ا م فيتنا شعب ضد رس تما لتي ا القذرة رية ستعما ال ا لحرب الطائراتالنغاع^لىا
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 ن المد قصف .عن تكف لم التي االمريكية للطائرات الالوم الوقوى بكو با شركة تقدم حيث

٠ الفيتتامية والقرى

 فاقتنى ، الحكومة دخل زاد والمكررقد الخام النفظ انتاج ع ارغا فان الحال وبطبيعة

 الضافيه ا لرواتب وا لفخمه ا ة يد لجد ا ت را لسيا ا لعمال ا خلينه ل ا من لمستعمرين ا يا مطا

 عمال نصيب ن كا ا ماذ ترى ٠ اتهم وعربد اتهم ملذ على لشعب ا ل اموا رون يبذ وا واخذ

؟ ؟ دحة الكا وجماهيرشعبنا بابكو

: البحرينيين ل العما عن الستغنا ا عملية اوال

 تطبيق على الن ا الى ١٩٦٧عام مطلع منذ قامت رية االستعما بابكو شركة سياسة ان

 ات االل احدث ادخال يعني وذلك ، النغطية منشاتبا معظم في ( اوتوميشن ) رالشعا

 الى ورفعاالنتاج العاملة اليد عن ستغناءاال لغرض ذاتيا تعمل التي الفنيه والوسائل

 ل العما جماهير وتشريد ر افقا ب حسا على لك لذ تبعا الرباح ا وجني ممكته رجة د اقصى

٠ الوحشي الستغالل ا عبرسنين وطاقاتهم ماعهم د بابكو شركة ستنرفت ا ين الذ

 ٠/٠٢ ا بنسبة ٦٧ عام المكررفي النغط اذتاج االالتزاد هذه مثل ادخال نتيجة انه

 جها انا بلغ قد كبرها ا حتى ة وحد صغر ا من التكرير ت ا وحد فمعظم ٠ بق لسا ا م لعا ا عن

 يوميا برميل الف ثالثون ٦ ٧ عام قبل وحدةتكسيرالديزل انتاج كان فمشال ٠ االقصى الحد

 هذه في االنتاج رفع الشركة وتتوى يوميا برميل الف وثالثون ستة ٦ ٧ عام في بلغ حين في

 من ٤ رقم الخام لنفطوحدةتكريرا انتاج وزاد ٠ ة انفجارالوحد من خشيتها لوال لوحدة ١

 ادى فيحين٠ ٦٧ عاد. يوميا. برميل ١٠٠ ،٠٠٣ الى ٦٦ عام في يوميا برميل لف ا٩٨

 بطاريات من عامال٣ع فصل لى الجديدة االالت وادخال ( اوتوميشن ) تطبيقشعارال

 على المراقبة لغرض واحد. عامل بوجود ذاتيا الوحداتتعمل ٥ هذ واصبحت٦وهو٤ رقم

 االت ل خا د ا سيتم وقريبا ( لليل ا خر ا ) ليوم ا من الولى ا ورة لد ا خالل ات لوحد ا لك جميع

 كبيرمن عدد عن االستغنا الى حتما سيودى مما ٤ رقم الخام النفط ة وحد في مماثله

٠ لغصلهم تمهيد خرى ا م قسا ا لى ا وتحويلهم ل لعما ا

: لة لبطا ا وتفشى لمعيشة ا Cغال نيا ثا

 فاحش بشكل لضرورية ا اهية الغذ د لموا ا ر سعا ا رتفعت وا لمعيشة ا تكاليف ت د زا لقد

 الرز يتناول االسعارال الفاحشفي الغناء وهذا للسابق باب ٠/٠ ٦ ٠ وبلغتاكثرمن

 الضروريسة ية ا الغذ المواد كافة يشمل بل را دينا ١٨ منه بلغسعرالكيس ى لذ ا فقط
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 جدا اسرصغيرة ويعيلون معقوله شبه رواتب يتقاضون ين الذ الموظفين حتى واصبح

 العمال من الساحقة لالعلبية يمكن فكيف المعيشة تكاليف مواجهة على رين غيرقاه اصبحوا

 المستمرفي الغالء يواجهوا ان ، العمل عن العاطلون ومئات والجماهيرالكادحة

؟ ؟ العميلة السلطة ورءاية ظل في التصاعد

 بابكو لشركة االرباح من المزيد تكديس معناها وطننا في والدخل االنتاج زيادة ان

 لى لجنوني ا لصرف وا لوطني ا خل لد با وبطاناتهم لعمالء ا خليفة ل ا وتالعب رية الستعما ا

 معناها الوطني خل والد االنتاج وزيادة ٠ والتجسس واالرهابب القمع وعمليات وسائل

٠ ابنائه وتشريد الشعب روتجويع افقا ة زياد

 من بحزم والنضال والتالحم التكاغ الى عوين مد االشاوس البحرينيين العمال ان

 حقوقهم على بحصولهم يتماال ال وذلك رواتبرم زيادة اجل ومن المعاشية حقوقهم اجل
 بكو با لجان ) ب تسمى ما ن ا ٠ حقوقهم عن افع وتد حقا تمثلهم بة نقا وتأسيس النقابية

 البحرينيين ل العما ن حرما ورائها من بابكو ف د٠د ولعبة عة خد سوى ليست ( رية االستشا

 لجان نبذ الى مدعوين البحرينيين العمال ان٠ بانفسهم منحقهمفيتكويننقابه
٠ رية الستعما ا لشركة ا عمال وفضح رية الستشا ا بكو با

 كثر ا في ليبهم لمطا الرضوخ على لشركة ا ر جبا ا لمجيد ا لهم بنضا ل لعا ا ع اسنطا لقد

٠ الحقوق جميع تتأكد المستمرسوف لعمال ا ونضال وتصميم الحم فمع مناسبه من

: سطور في

 ومن الكهربا دائرة لدى سائق وهو الحبيش احمد شور عا لمدعو ا الشخص توفى ==

 في الم ا من يعاتيه كان ما عن لطبيب ليستشيرا هب ذ ان بعد لك ونذ ، النعيم سكنة

 له قال الطبيب لكن و الشخص فرفض له جراحية عملية اجراء قررالطبيب الفحص. وبعد بطنه

 واجريت العملية له تجرى ان وقبل لمريض ا فخاف حياتك د يهد بطذك في ى الذ الم ال بان

 بعد الثالشة حتى صباحا التاسعة الساعة من العملية واستمرت ٦٨/٦/٢٩ يوم بالفعل له

 الى ، الجنسيه هندى ( غازى ) الجراح يتوصل ان ون ود المريض بوفاة الظهروانتهت

 ! الم ال عنموضع بحثا بوصه ٢٤ الجراح الذىفتحه الجرح بلغطول وتد هذا الدا موضع

 على لتجارب ا مثات رس تما حيث لحكومة ا مستشفى ى لد لجراحين ا نوع على ليل د ا وهذ

 الجراح مع لينغاهموا هبوا الكبيرد الجرح المتوفي اهل تبين ما وعد شعبنا ابنا ارواح

 من فرد اى يعالج لن سوف بانه (بقولهلبم )هدى االخرويدعى فصدهمزميله
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 ترك لمتوفي ا ن ا كر لذ با ير والجد٠ جراح على احتجاجهم لسبب عاشور لمرحوم ا عائلة

٠ الشهرين يتجاوز لم رضيع وطفل العاشرة يتجاوز لم اكبرهم السته٥واوالد زوجته خلفه

 عمله جانب الى يشغل ى لذ ا جمال الله عبد المباحث ضابط لسان طى جا = =

 سوف الشركة بان قال حيث ء بابكو لشركة النقليات ائرة د رئيس عد مسا منصب ا هذ الرسمي
 وذلك احد يعلم ال حتى غيرمباشرة بطريقة ولكن /٠٢٥ بنسبة رات السيا نزين سعرب ترفع

 امريكي لون(الىجا امبريل ) انجليزى جالون من البنزين محطات في البيع بتغيرمقياسن
٠ االنجليرى الجالون ٤/٥ االخيريعادل وهذا

 بمبلغ الخليج طيران شركة في لطيارين ا رئيس يملكه لكليب حد وا سرين شرا تم = =

 لسنوية ا ة د الزيا ى تتعد لم بينما الشركة حساب على فلسا وخمسون وثمانمائه ينار د عشرون

! ! فقط ونصف ر ينا د البحرينيين لموظفين ا الظب

 ل ستعما ارادا نه ا بسبب الفريقية ا لشركة ا ى لد عمله من ر بد ميرزا مل لعا ا قيل ا ==

التيلغون!!

 ارها مقد تب روا ويتقاضون ابراهيم بن علي المقاول ى لد يشتغلون عمال ثالثة = =

 عمالا ال انعدام ربحجة دينا ٣٥ الى خفضها فقد رواتبهم يزيد ان من ا روبد دينا ٥٠

٠ لديه

 له يدفع ان ون د ه عند يعملون الذين العمال احد ناس الله عبد ول المقا فصل ==

! ! بالسجن ده هد وحقوقه حره با مل لعا ا طالبه ما وعند لشهرى ا اجره

٢٨



لع١■ ٠ ضال■٣لب I ب "٠' ١٠11 لى I *ادا س

هريفييحيعييستة^د لجرا 0

٠ جديدة ترهق^هاللعصببضاتي لبريطاي الحتلل سلطات!
 وكذلكاتي الجورالسغنضهوغالالمعيهوا والبطاله ري الستمط 1 اليطة

الضرب.
 الوبور لبل-تميذ مد. حن لصلوفو؟لنسضال1 توحيد سوى ليساباجا

٠ ور^تو البريطاي االستعاي
 موارد ايجاد السلطه ععي كا فنها ضرإئبجديدة!لهد سن البرطاي الحتلبل تا سلطا تسته

 كاحدء دد بأنهاستقومبتحقيقها مثاريحعمي تكنهام^صرفميالخعلى الحكومه جديةلخهة.
 وذلك طنين المو! ! .رفاذذذ ئ كو ب كك در ق خد■■_اله اللح ا هير الجا فيمدد نفححتالجبهه1 ح

 سدطون الى ر:اآلون االط ت!المريكيهماجملغ^الء لوئ اب الى ابدهه ابح عحبولى
 اكذوبة لحجه انهذه! ٠ توسيخالثواع حتسطر بعدانككافها السرقه يخطودبهملية

 )اساء والديل !لكيروسيد بلكذلك ارتفعسعر، لبنهمليىفتلوحده!لذع1 حيعان واهيه
 •الضوا 1 جهوم وكنك التغطي: لعملية الثيراوى وسف بادة و!ن ٠ بابكو تنتجها . الت االخي

 ٠• I الضو تبابكوو! رئيىاس^خباا ملوني .د من بلتوجيه ال ا البترول كب في يحبل ال و لفيرا ، يكخى^ا لم
المبلعث. دربرئيس1 مباشرمن بتوجيه اال التعل

 الهدف طبيعة يسدركجيدا شعبنا و ٠ الواهيه ■ 7 ل I و وب و. اليم ا ابدا حطليعليه ال انشصبط
 وزياة الحتكريه 1 لبترول 1كركت الطائله الرلع 1 من الهد -ى هي ددي و ه دترول =ب لمسعارمشتة نيادة مد
.دنا ال وافارب ابنة.شعبنا وتجوي الوطية ثوعا ةجح-

 ؟؟ني لدخل1 صية بو!سطة دة لجدي لضرائب! عرض! ي البريط! ل االححد سلطات تعترم الدا
 المواطن على تالعديده باالمتيا يتمتعون و بحريه دنا ال في يعملون الجاب وا الجنبيه نتة حدانجسيعالرك

 ابسط من محروا شعبنا وجعلو! لهجةسليحعديدة1 لعيثو!فمومعلى. 1 لقمة ويسرقوسه البحريي
 فيحيد ٠نحدا لوجبة تكعيه ا وميا غلسا٨ ٠ ٠ يتعدى لعال!لعادعااجرا بان عال الحيله ضهات

 االنهالي الواد وكافة الغذائيه معظمالضرإعبفيرالمبا^ة،كلضرئب!لجمركيهعلىالمو!د تجى
ائب. من.<هل الضروريه

 والمرانحق )لجارك عن النبه الرفضالسسوارد دو مليون الفقواشدومدط؟؟ ١٩٦٦ فيمام
 و )يوبنك!لبىطانيه( لشركة دك الطى ا الن الضخمه المطار ومو!ئد )لب موائد با-تعة )الخمي

البريطايه. المذي المطارملكلواؤلطران

 لعمالئهم علث النجبوااللي تقسمعلى النغط انعواقد البريطا^يه الحتالل !وسسيسلطات
 قت الو وفي ٠ مه لحكو 1 نية بأل خل يد م ا لثكث ا و ليا بريطا في كحتياطي بذه يحغط بل و خ لو ا من

 الضرائبعلى من منيد فرض تريد النفط تلثموائد سوى العكوميه الخننه الى تدفع ال الذى
 للصرف اكربند المرتقهحيثان لى1 ويدفعها اطغالنا افواه للقمهمن!لتسترع المواطيح

 و الغة من لمرترقة وعرقه فهليحعل!نيدفعشعبنادمه ٠هوبسدالشرطه الميؤيه ني
 بحقوفهم طالبوا كلما اكوارع في نانه بقالب نية بل لنقوموا والحليح االجاب كالبالباحث

 ٦ ٥ماو انتفاضة ابان النقابيكماحدث والتظيم العل ي وحقوقهم والمثرومه العادله
الغالة؟؟

 يحيلة الرفاه المامهواشلعة المرافق عسيح ملى يصرف الوطني الدخل بان اناالعتالكذبه
 تالعب ومدى شعبنا صرف!موال كيفية على دليل اكرمن ك فمنا الفعبيلهوامرمثيرللنخريهحا

 لعميل و ا ليخحقير اا خاصه منهة ليستسوى وموسه1 دائة انكل حيث العمالء و الجاب1
 مستفى لةرئيىصياد المدعورهر الالحصرهناك المعال سبيل فعلى أجبي. اولمرتق طاعفي
 انكثيزمن اذ البحريني حاب!لشعب على اثرى اله ذلك كبارالراسالييح من اصح الذى المنعم
ن !ن و كد ل٦ م درك ب سا • "ا ا ليبسو سريين " الى "لدد!تون ٣ آلد عا دمك لي و شد





١٩٦٨ اغطس
X ٠ جديدة بضرائب الشعب كاهل ترهق البريطاني االجتالل سلطات

X ومعذلك واالجورالسخفضة المعيشة والء لبطالةوا االستعمارية السيطرة

٠ عب لضرا ا
الوجود تصغية اجل من بحزم والنضال الصفوف توحيد سوى أمامنا ليس «

٠ وركائزه البريطاني االستعمارى

 .تدعى كما منها الهدف جديدة ضرائب سن البريطاني االحتالل سلطات تعتزم

 تدعى مشاريع على مبالغ صرف من تمكتها الحكومة لخزينة يدة جد رد موا ايجاد السلطة

 اخير، الجماهيرال د عد في الجبهة انفضحت بعد حدث كما إ بتحقيقها ستقوم بانبا
 مما االمريكية الجالونات الى البنزين بيع بتحويل وذلك المواطنين لسرقة بابكو شركة خطة

 انكشافا بعد السرقة عملية به يغطون قانون سن الى االستعماريسارعون ءعمال جعل
 فقط ليس البنزين ان حيث ، واهية وبة أكذ الحجة ه هذ ان ٠ الشوارع سنارتوسيع تحت

 تنتجها التي االخرى والمشتقات يزل والد الكيروسين لك كذ بل سعره ارنغع الذى ه وحد

 يكن لم ء الضوا ا ة جريد جهود لك كذ و لتغطية ا لعملية وى لشيرا ا يوسف رة ن هبا ن وا ٠ بكو با

 استخبارات رئيس ملونى ٠ د من بتوجيه اال البترول مكتب في يعمل وىالفالشيرا ، غريبا

٠ انمباحث رئيس رسن اند مباشرمن بتوجيه ال ا تعمل ال واالضواء بابكو
 يدركجيدا وشعبنا ، الواهية والحجج االكاذيب أبدا التنطلىطيه انشعبنا

 االرباح من المزيد تأمين هي والتي ، لبترول اسعارسشتقات زيادة من البدف طبيعة

 وافقار شعبنا أبنا وتجويع الوطنية شروتنا سرقة وزيادة االحتكارية البترول لشركات الطائلة

٠ نا بالد

 ضريبة بواسطة يدة الجد لضرائب ا فرض البريطاني لحتالال ا سلطات تعتزم ا لماذ
 بحرية بالدنا في يعملون الجانب وا االجنبية الشركات جميع أف حين في ؟ ؟ الدخل

 على وأرغموه العيش لقمة ويسرقونه البحريني المواطن على يدة العد باالمتيازات ويتمتعون

 أجر بأن علما الحياة ضروريات أبسط من محروما شعبنا وجعلوا ، ءديدة سنين الهجرة

معظم تجبى حين في غذاء لوجبة تكفيه ال يوميا فلسا ٨ ٠٠ يتعدى ال العادى العامل
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 االستهالكين دالموا وكافة الغذائية لمواد على الجمركية كالضرائب ، الضرائبغيرالمباشرة

٠ الشعب هل كا من الضرورية

 من. الخزينة رد موا عن فضال والر د مليون ٢٣ لنفط ا عوائد بلغت ١٩٦٦عام في

 االولى الن المطارالضخمة وعوائد الكهرباء عوائد باستثناء االخرى والمراق الجمارك

٠ لبريطاتية ا ني المد ن الطيرا رة لوزا ملك ر والمطا ( نية لبريطا ا يوبنك ) لشركة ملك

 علث : التالي النحو على تقسم النغظ عوائد بأن البريطانية لحتالاال سلطات عى وتد

 ميزاًنية االخريدخل والثلث بريطانيا في كاحتياطى به يحتغظ وشلث الشيوخ من ئهملعمال

 تريد النفط ئد عوا لث سوى لحكومية ا لخزينة ا الى فع تد ال ى الذ الوقت وفي ٠ الخكومة

 ا لى ا فعها وتد لنا أطفا أفواه من اللقمة لتنتزع المواطنين على ئب الضرا من مزيد فرض

 فع يد ن ا يعقل فهل ٠ لشرطة ا بند هو لميزانية ا في للصرف بند كبر ا ن ا حيث المرتزقة

 عانية ليقوموا والمحليين االجانب المباحث وكالب الشرطة من للمرتزقة وعرقه مه د شىبنا

 العمل في وحقوقهم لمشروعة وا لة د لعا ا بحقوقهم لبوا طا كلما رع لشوا ا في أبنائه بقتل

؟؟٠ الخالدة ٦ ٥ مارس حدثابانانغاضة كما النقابى والتنظيم

 العامة المرافق تحسين على يصرف لوطني ا خل الد بأن بة ذ الكا ات ءاء االد ان

 كيغية على ليل د من أكثر ك فهنا حقا للسخرية مثير أمر لهو لشعب ا حياة في الرفاه شاعة وا

 ليست سسة مو أو دائرة كل ان حيث لعمالوا االجانب عنبتال ومدى شعبنا أمؤال صرف

 المعال سبيل فعلى ٠ اجنبي لمرتزق او طائفي لعميل حقيرأو لشيخ اما خاصة مزرعة سوى

 ر كبا من أصبح ى لذ ا لحكومي ا لمستشفى ا وملة صيا رئيس زهور عو لمد ا ك هنا لحصر ا ال

 وبي مند من كثيرا ،اذأن لبحريني ا الشعب ب حسا على أشرى النه لك ذ ليين لرأسما ا

 بأن ون يوكد شركاتبم ب لحسا وية الد ا ليبيعوا لبحرين ا لى ا يأتون ين لذ ا وية االد ت شركا

 وبي مند أحد من طلب المرات أحد وفي ٠ قيمتها من /٠١♦ وية أد صفقة كل عن يستلم زهور

 ويوقعها عرضها يريد لتي ا وية االد صفقة سعر ويرفع /٠١♦ فع يد ن ا وهوعراقي ت الشركا
 ألف ١٥ ٠ بمبلغ وية أد سنويا يستهلك المستشغى ان ٠ تأخير ون ود ال حا نغسه زهور

 وان ٠ ر ينا د ألف ١٥ تبلغ لصغقات ا ٥ هذ من الباكستانى زهور سرقات فان وعليه ر ينا د

 مجاله في وكل ة عد بطرق لمخصصة ا نية لميزا ا من أيضا يسرقون لطبية ا ئرة ا لد ا موظغى كبار

 وعقارات بيوت امتالل الى التاجروجعغرزبروجعفرالمخرق رحمه محمد يصل فكيف واال

 من تمكتوا لما شرفا ظلوا لو فانهم رواتبهم بلغت فمهما ! موظفين سوى ليسوا وهم

 بيوت الخص وبا لطبية ا عرة ا الد على اته ذ لوقت ا في جرونها يو التي لضخمة ا لبيوت ا امتالك

 ٠ فاحشة مبالغ عنها يتقاضون التي االخرى م r ئأصدقا التاجروجعفرزبروبيوت رحمه محمد
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 الموكدة الغاصيل كثيرمن لدينا ان ؟ للدوائراالخرى بالنسبة هوالحال فكيف اذن

٠ واحدة مرة لنشرها المجال يسع ال اذ للشعب وستطرح الدوائراالخرى حول

 الثاني والسارق االستغاللية وشركاته رالبريطاني استعط هوا االول السارق ان

 الدوائروبقية مدرا الثالثة المرتبة وفي وحاشياتهم الشيوخ االستعمارمن ءعمال هم

 وفالحية له بعما الكادح شعبنا هو والنهب السرقات ه هذ وضحية ٠ ور والكمبراد لعمالءا

٠ الوطنيين ومثقفيه وحرفييه

 للحرس االجانب الضباظ من مجموعة البريطاني االحتالل سلطات استقدمت لقد
 الوقت في العسكرية للدراسة ومحاسيبهم الشيوخ من عمالئهم بأنا وبعثت الرجعي

 على بموجبه يحرم ٦٨ يوليو ٢٩ ريخ بتا بيانا لحتالال ا سلطة سكرتير ر أصد ى الذ

 الكثيرون اعتقل وأن سبق ولقد ، الشرطة أوحتىطوم العسكرية العلوم دراسة المواطنين

٠ لعسكرية ا راسة للد هبوا ذ النهم وسجنوا لطلبة ا من
 من المزيد يدفع أن شعبنا من الغاشمة البريطاني الحنالل ا ت سلطا تريد فهل

 الرجعى الحرس منهم سيشكل ين الذ من الشيوخ وأبنا وغيرهم منالبدو للمرتزقة الضرائب

 ، ر البستعما ا ركائز من وغيرهم خليفة ل ا من لعمال ا ية وحما رية الستعما ا لح لمصا ا ية لحما
 ى الذ الرجعي الحرس قائد للميجرجرين أم ؟ الوطنية وقواه البحريني بالشعب والبطش

؟؟٦٥ مارس في المحرق في بونوده الشهيد روح أزهق

 والجواسيس لعمالا قام الوطنية الشعب فئات جميع قبل من االستيا تعاظم وأمام

 وغيره السلوب ا ا وهذ االجانب على فقط سنفرض ئب الضرا ان ها مفاد دعايات بترويج

٠ عليه. تتطلى ولن شعبنا عرفها قد لمضللة ا االساليب من

 على واخوته عيسى العميل يصرفها الضرائب من مزيد دفع وقوة بعنف يرفض شعبنا ان

 ٠ المعروفة كن االما من وغيرها لزالق ا سواحل على لشقراوات ا النجليز ا من البغايا
 ة——خليف آل مباذل مقال جاعوا ما كثير وه أبنا يجوع أن االطالق على يقبل ال شعبنا ان

٠ العمل عن عاطلين الشوارع في شعبنا أبناء يهيم حين في االجانب شراءوا وقذارتهم

 والفالحين بالعمال االشاوس شعبنا أبنا بجميع تهيب التحريرالوطني جبهة ان

 والتصدى الوطنية تهم وحد نة وصيا صغوفهم رص ورجاال نسا والطلبة الوطنيين والمثقفين

٠ لرقات وا البوع قوانين ئب الضرا قوانين كافة لمجابهة وقوة بحزم
 صغوفها وتقوية تكتيل الى مضى وقت أى من أكثر عوة مد المخلصة الوطنية القوى ان

 ومن وركائزه وعمالئه االستعمارالبريطاني ضد والكاح النضال في واحدا صفا للوقوف
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٠ بالدنا واستقالل حرية أجل

 وجالء الكامل الوطني االستقالل أجل من بحزم والنضال الصغوف رص سوى أمامنا ليس

 شعبذا حقوق جميع دة واستعا العدوانية العسكرية القواعد وتصفية البريطانية القوات
 والتبعية السيطرة من بالدنا وتحريراقتماد وطننا أراضي شبرمن كل وصيانة وممتلكاسه

• ر لالستعما

 وركائزهم وعمالئهم المستعمرون حاول مهما سوفيتعاظم البحريني شعبنا نضال ان

٠ لعراقيل !ووضع الوقائع تمويه

٠ المذى ا شعبنا سالح الوطنية الوحدة عاشت
٠ أكيد والنصرلشعبنا ، والديمقراطية واالستقالل الحرية أجل من شعبنا كفاح ءاش

؟؟؟ ية السعود الرجعية وصاية شعبنا يرفض ا لماذ

 أواخر في عتقلت ا فلقد ٠ رة وقذ وحشية انتقام بعملية ا السود ية السعود الرجعية قامت

 احتجز وقد الشرقية المنطقة مواطنى كثيرمن الى باالضافة بحرينيا شابا عشرين يوليوالماضي

 السعودية الموءامرة فشل بعد وذلك ، تهمة مبرراو اى ون د السجون في المعتقلون

٠ الشعبية اليمن جمهورية على رة القذ

 بعسد ، نخليفةخلفا البحريني الشاب المركزى الدمام فيسجن يرزح يزال وال

 حق حتى فيها يتيسرله لم محاكمةصورية في سنة ١٥ لفاسدة ية السعود لرجعية ا حكمته ان

٠ ين السعودي الجالدين قبل من وحشيا با تعذي ب انعذ بعد النفس الدفاععن

يطاق ال جحيم في جدة معتقلوا

 جدة جزيرة سجن في عديدة شهورا اعتقالهم على مضت والذين المعتقلين يعامل

 السيئة والتغذية التعذيب نتيجة حطيرة بامراض معظمهم اصيب وقد للغاية وحشية معاملة

 في واصبحوا بهم شيا تمزقت لقد ٠ يسجنون حيث ية النغراد ا الزنزانات في ة يد الشد والحرارة

 من لمعتقلين ا وى ذ يرسله ما كل يحتجز ل طفا ال ا د جال يت را لمجرم ا ز جها ان رثة حالة

٠ لهم شخصيه ض غرا وا مالبس

 مع ث لتحد وا لقرائه كا السياسي لمعتقل ا حقوق ابسط من ن الحرما لى ا وباالضافة

 في المباحث كالب من لمرتزقه ا بواسطة لالهانات يوميا يتعرضون المعتقلين فان زمالئه
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٠ يوما ١٥ الكثرمن دوليا المحرم االنغرادى االعتقال
 الدولية العفو منظمة لى الخصوص بهذا عديدة احتجاج رسائل ارسلت لقد

 االحمر الصليب والى االنسان حقوق لجنة من كل والى السياسسن ٥السجنا عن للدفاع

 يعانيهها التي والقاسية السيئة االوضاع في للتحقيق طبية بعثة بارسال مطالبة الدولي

٠ االنسانية ى لمباد ا والبسط االنسان حقوق لشريعة فيهوالمنا المعتقلين

ه ١ م ■ 9ر -و لمل 3كر—!1 ا,ش أن » ي مم
 للجان ه ١ رقم بيانها بنشر بابكو قامت هير الجما من الماضي د العد ور صد اعقاب في

 لجان مشروع ون يد يو بانهم بقا سا للوا د لعمالقد ا بان فيه عت د ا ى الذ المباحثات

 على ليل د البيان ن ا على بعضهم ل لبيانود ا ا هذ من ل لعما ا سخر وقد المباحثات!!

 العمل ئرة ا تسمىبد ما وعلىموقف لهم، نقابة بتشكيل العمال امعانبابكوبرفضمطالبة

 يحكم ى لذ ا لوقت ا وفي ٠ ل للعما لذقابي ا التنظيم حق وهو العل قانون اقره حق رفض في

 لعمال شرعي رفضحق البريطانيفي احتالل ال تمضيسلطات ، بريطانيا العمال فيهحزب

! ! ! التتظيمالنقاي في البحرين

لسلطة ا مهزلة

 قرب اشخاص ٤ شند سم المعروفجا الجميل بن ا صدم٦٨/٧/٢٣ مساء في

 قتل بق وقتسا وفي ٠ سبغة لة حا في خران ال ا وبقى لنهم ن شا ا ت وها حبشي جبلة قرية

 المتنفذين العماله من نه ا وبما *شد حالة وفي سيارة دث حا في شخصين نفسه، سند جاسم

٠ ئه برا بعد فيما بنه ا خرج وا عوى د اية ٥ فلمتقامضد الشرطة رئيس لحاج ا امالك ووكيل

٠ قصر ام النمان بطال العقا من يفلتوا لن المواطنين واح با المستهترين ان

؟ لسكنيه ا المدينة رهن بعد ا ن ما

 ميزانيتها تعتبر لتي ا الحكومة يون د لك وكذ لعميل ا الحاكم يون د ت د زا ن ا بعد

 مبالغ فع د عن لبنك ا توقف ، لشرقي ا لبنك ا في نفسه كم لحا ا سم با !! شخصي ب كحسا

حمد ا بن يوسف ئه شركا ويستوفي مرهونه اته ذ العميل لحاكم ا مالك ا الن ضمان ون بد كبيرة
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 رهن ال ا عيسى لعميل ا يجد لم لك ولذ ٠ عليه لمستحقه ا يونه د يد لتسد رات االيجا نو

 على البيوت بدق الجباة االن ويقوم ٠ الشرقي البنك لد ، باسمه المسماة السكيية المدينة

 الماضي لشهر ا في ينة المد عائلة ١٢ تركت وقد اليجار با مطالبينهم يوميا المواطنين

٠ الباهض ر اليجا ا نتيجة

!!الطريق. في القصابون

 النتاج ا تكاليف تخغيض عن مسئوله لجنة ، االمريكية ة المتحد ياتلوال ا من قريبا ستصل

 من اللجنة وهدف القصابون اى ( ب)البجرز العمال لدى معروفه اللجنة ٥وهذ بابكو في

٠ التكاليف تخفيض عملية في اساسي كجز البحرينيين العمال فصل هو بابكو زيارة

: سطور في

١٣٦

XX الى تضاهرة في وتوجهوا ٦٨/٧/١٧ يوم في السفن قةزال شركة عمال اضرب 

 االنجليز سا الرو قبل من لها يتعرضون التي السيئة المعاملة على احتجاجا العمل ائرة د

 ائرة يرالد مد الطفل ليهم ا خرج العمل ائرة د وفي ٠ رواتبهم تخفيض على جا حتجا وا

 يريد لليوا ، الشركة في المسئول تخص مسئلتكم ان قائع قةوصفا وقاحة بكل واجابهم

إإ1 بيتهم يروح يريد ما لليوا يشتغل

* X الخدمة من عشرسنوات بعد السلمانية مستشفى من على زهرة العاملة فصلت 
 ث د حا في زوجبا وفاة نتيجة سبوءا ا زتها جا ا في تأخرت نها ا فصلها وسبب صلة لمتوا ا

 اطغالها وتربى تعيش لكي العمل للرجوعالى العديدة محاوالتها من وبالرعم ٠ اصطدهام

 اعادتها رفضوا الصحة في المسئولين ان اال ، الوجيد معيلهم فقدوا ان بعد االيام

٠ الطويله خدمتبا حقوق اعطائها رفضوا لك وكذ

X  * ** بعد سترة فسي فالح ارض ، الشرطة رئيس سبلمان بن محمد الحاج انترح 

 ك عند هل : له وقال الغالح عى استد ان بعد وذلك جيدا بصال تنتج االرض وجد ان

 اهالي وجميع ودى وجد بي ا عن ورشتها لقد : فاجابه ؟ مزرعك ٥ هذ ان على ورقة

 وانت ! انشيوخ االرضىمالت٥هذ ان الحاج له فقال للورقة والحاجة ذلك يعرفون القرية

على ادفعضمان : قائال الفالح فرد ! فيها اشتغلت اللي للسنين فعضمانها انتد عليك



 اهلك وشيل هالسنين الضمان عن يسامحونك والشيوخ الشيوخ ملك هذه : فاجابه ! ملكي
 التي مزارعة الى المزرعة واضاف الفالح شرد وهكذا ب!! سجنتك ا وال الزراعة من واخرج

٠ سترة حيفال من لك كذ نتزعها ا

 المزارع ويسرقون القرصنه يمارسون زالوا ال خليفه ال االستعمارمن مطايا ان

 ٠ اصحابها باسماء تسمى تزال ال والتي الشرعيين اصحابها الفالحين من النخيل وبساتين

 زال وال ٠ محاسيهم الى لعمالا خليفه ال يمنحبا لمسروقة ا االراضي ٥ هذ بعض ن وا

 التي البسيطة ونهبامالكهم الشيوخ يومياالعتداءات يتعرضون القرى واهالي الغالحون

٠ عليها الحفاظ منهم لقليل ا استطاع

 الطويله علي العامل كلمن٦٨/٧/٤ بتاريخ رية بكواالستعا با *فصلتشركة

 قسم من داركليب سكته من علي حجي والعامل مة الخد من سنة ٢ ٨ بعد النجاره قسم من

 من سنة ٢٥ بعد سترة سكتة من محمد والعامل مة الخد من سنة ٢٧ بعد االدوات

! ية الرو ضعف بحجة فصلوا وكلهم مة الخد

XX المستشفى زمة مال ارغمه مرضا حفص جد سكتة من طي محمد عباس العامل مرض 

 لك عمل يوجد الشتربانها له يةقال البلد في العمل الى عودته وعند طويلة مدة

 ! حقوق اية لك ليس الشتربان اجابه بحقوقه طالب ما وعند ٠ آخر لشخص عملكسلم الن

٠ ا جد طويلة مدة ية البلد في المذكورعمل بان علما

* X رمسان راس سكنة من عمال عالثة ٦٨/٨/١ بتاريخ سي سي شركة فصلت 

٠ اجانب ثةثال االلي اليوم في محلهم واحل انذاراوسبب دون

XX بحجة عشرونعامال٦٨/٧/٢٥ بتاريخ العزيزالعالي عبد المقاول فصل 

٠ العمل نغس يتولى خر ا مقاوال وضع حين في عمله توقغ

، X من الدنماركية، االلبان شركة لدى ويعط المحرق سكة من عاس العامل سقط 

 تعويضه او معالجته الشركة تتولى ولم المستشفى الى ينقل لم ولكته جدا عال سلم طى

٠ اعصا وال الظهر فى شديد لم به لحق لقد اذ القانون وفق
X بتاريخ عامال٢ ١ ( االفريقيه الشركة ) والتجارية الغنيه البحرين شركة فصلت ئ 

حبيبعليحسبن ، لله ا عبد طي ، مكي علي احمد ، احمد وهمحسين ٦٨/٧/٢٧
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 اللهء عبد علي ، مكي حجي الله عبد ، مطر علي ، احمد علي يوسف ، يوسع النبي عبد

 شيد ر، بد جاسم محمد ، احمد حجي الكريم عبد ء حمد ا حسن عباس ، المقابي محسن

 حميد ، الزاهد عبد جبدالله ، حسن عباس ، عيسى حمد عيسى ، مكي لله عبدا هاشم

٠ نفسها الشركة في الجانب ا كثيرمن يعمل ى الذ لوقت ا في ٠ عيسى وعاس. طي

X * الرجال مستشفى في ويعمل المحرق سكنة من كمال احمد عبدالله العامل اعتقل 

٠ سغره ز جوا منه وسحب ٦٨/٧/٧ في لك وذ لنعيم با

XX الصيف خالل للعمل التالميذ من عددا الكرربا شرفمديردائرة السيد اخذ 

 جد. والزهيد االدنى الحد ان حين في الواحد لليوم فلسا ٥٠٠ منهم لكل ودفع

٠ لليوم فلسا ٨٠٠ هو لالجور

١٣٨



سليخإ االوهام تجوبى زهى ورض بوارج يثتم يإ اتألطاس ج جدا تمرق ببءلا سمب
لخيصسإ كبإ صفوى عمد الحالجم تيو الرطنم اتلنخيا ر *الغدا نحن *واسال معنيثتع تيعن لت

العظيم غعبنا ياجماهير
 اجل من الناضل الشمب ا مذ اسكات مكانباال ليس انه صهاحثه وجهاز االستمعار لجالوزة اثبتم لقد

 لصارئة الجماهس تنكت ان يطفها كن مهما قوع ألى ليس وأنه واالستقالل الحرسة في المنرعة حقوقه تل
 التحلية الرجعمة وركائزه البرطاني اإلبسبتعمار .مع بطولية تجارب الجماهير خاضت لقد . حريتها سالي وجه في

 والخليح البحرهن في ومالته االنجلوامسركن المدو وصئاريع مخلطات وكثف مشولياتها تحط على قادرة انها واثبتت
 - االمنالبن جماهيرنا فضحت لقد العرسة. الدول ضد تحاك التي االنجلواسيركية بالمخططات وارتباطها العسي

 على ؟لواسرة في نهم كل ،وروم العني الخليج في والسصلحة النضود تفاسم على تفاعمهم - واالمركان االنجليز
 ة االحتكاع المخططاس الظمار الصور وغنى مختلفاالقنمة تحت عفالئهم كل حندوا وانهم الشطقة مذه شموب

 -توم على وانحا وحسب العسي والعليح البجرسن في ليس النعوب وتضلبل بذلكخداع محاولين عقيقتها غير على
العالمي العام والراى كله المرسي. الولن

 صهانة مو الذات٢ البحسن وفي الشطقة مذه في جي ما منكل الهدف ان جيدا تعرف الجمافير ان
 طاسهم* نخاع الصيرتمض الغليي ونطقة النن اسر: يكرسى ان . البتولية االسنممارة االحتكرات مالح

 مو وما خلخة كل عم هن جرت النها الجمامبر على نفوت لن واصالحيين ولنين كزعماء واظهارمم سالستعم
 صنمه يتم الشطقة في واالستقرار االنن توفير حول المضضو االدعاء ان . العمالء هم ومن الهسطاني االسبتممار

. كثبعن الطرار’و االمن ابطال وان الكواليس خلف جيد بخكل
 اسد محادثات ض' تعلمق في ١٩٦٨/٤/٢٦ عم الصادر عددما في اللندنية النار حريدة تقول

 الحاجة غدطى ع السنتو سحادئات ان • النهر نغى ٢٤و٢٣ ومي لندن في جرن التي السنتو( ) السركرع
 الثءة .الى المعد لحماية ترتييات على اسران مع واالتفاق الخليج في المرية االمارات بين للخالفات سيح لحل

٠ بالسنطقة البترولمة
 تحافط ان* تعهدت للعتحدة الواليات بان ذكرت ببا موثىى صارر بان البيروتية النهار جريدة لنا وتتل

 اتالمتح*لوال1 ان المصادر. واضافت ٠ بالخليج مطالبتها في ايران عس واال الخليج في الراهنة االوضاع على
 النغرالندي -يكن. الطرفين بين سيقوم نزاع أى ،هان الخليي دإت المنعة العرية والدط ايران ابلغت

شصتد١ب١اغب ة 8دجر ال ن^والا النطفة ن (٣)
 وطمران وندن. واشفطن ي اسئولبن ثسصحاح ل الغبارواء ننيع ألى الواضح ض ألبس

 ٥ الشطقة في واالستقرار االصن ضمان وو واحد وتر على يضريعن الجميع ان واالمارات والكوت والرهاص
 واالحقللع لكيفي لنطة؟عي٩ تغريد.غبهصنمه هو نظرهم في النطقة في واالستقرار االمن ضان ان

 الدي^راطوة أبسطالحقيف من الخليي وشموب غمبنا وحرمان غموها بابنه السجون في والنح الكيغية التوالية
 ج- اهساا ة ٦ I فيت القمع ٠٠٠ والمتكررة لبوليية1 والتحقيقات ٠٠٠ الطالب غصل ٠٠٠ طردالممال

 ٠ : االجنهية. االوال عب استثمار ٠٠٠ الخطبرة االسنتععارة لمناريمهم الوطني الشباب من الثورية وطالئمها
... عسععوبها وافقار الخنطقة خيرات نهب

 للصالح على يخافىن انمم وضوح بكل يعلنونها وواغذلن لندن في االستععاريين السئولين ان
 ٠٠٠ والغيعية٠ ٠ ٠ والتضب الفوضى بمناصر يسمونها التي الوطنية الحركة خطر تحت تقع ان من البترولية

 النطقة سحذه جماع نهضة يخغون وانهم . المسببيات من ذلك ،وغير المتطرفين أو ... الران والتبصية
 .االستقرار فعال لسها تومن والتي تريدما. للحياةالتي وخلى وافقارحا لنهبها ووضعحد اوطانهم لتحرس

 االستععاسة للسالح. والخادمة عالتها على المتخلفة االوضاع قبول ترفضعرض الجعاحير ان ٠ واالزدهار
 بسنما لتخسة1 الرغيدة البحنة غقدب حياة تبستنكر الجعانير ان . العسيل الرجعي القبلي للحكم والخاصة

حاتمم من الخطر تدوا جد بسسيطة ٠ا*اش بتوفير طالبوا النهم الكهرا، داثرة عال من كبير عدد يطرد





١٩٦٩ هايو
قبول عرض وترفض والرجعية االستعمارية المخططات حقيقة ا جيد تعرف جماهيرالشعب

 A طئب:تدغظخإلح علوه القفا ض ٠هال ل»وا ■مرون ت، ل ١ بعش لف ٠ خلةةت٦لما ع االوضا
٠ لعحليم ' لبحريني ا لشعب ا صفوف بيق ألتالحم وثفتنبت

، ، ، العظيم جماهيرشعبنا يا

 الشعب اسكاتهذا باالمكان ليس انه مباحثه وجهاز االستعمار لجالوة اثبتم لقه

 مهما قوى الى ليس وانه الستقالل وا الحرية في المشروعة حقوقه نيل اجل من المناضل

 الجماهير خاضت لقد ٠ حريتها سالبي وجه في. الصارخة هير الجما تسكت ان بطشها كان

 على قادرة انها واثبتت المحلية الرجعية وركائر لبريطاني ا ر الستعما ا مع بطولية تجارب

 لبحرين ا في ئهوعمال ميركي ا - النجلو ا و العد ومشارع مخططات وكشف ولياتها مسو تحمل

 ٠ العربية ول الد تحاكضد لتي ميركية النجلو-ا ا بالمخططات وارتباطها العربي والخليج

 النفوذ تقاسم على نغاهمهم - المريكان وا ا.النجليز - ليين المبربا ا جماهيرنا فضحت لقد

 وانهم لمنطقة ا ه هذ شعوب على الموامرة في منهم وركل ود العربي لخليج ا في والمصلحة

 على الحتكارية ا المخطظات ر الصورالظها وشتى االقنعة مختلف تحت ئهمعمال كل حشدوا

 وحسب العربي لخليج وا البحرين في، ليس الشعوب وتضليل ع خدا لك بذ محاولين حقيقتها غير
٠ لعالمي لعام ىوالرأ كله العربي الوطن علىمستوى وانما

 البحرين وفي المنطقة ه هذ في يجرى ما كل من الهدف اان جيد الجهاهيرتعرف ان

 البحرين مرا ا تكريس ان ٠ لبترولية ا رية الستعما ا رات الحتكا ا مصالح صيانة هو ت ا بالذ

 واصالحيين وطنيين كزعما رواظهارهم لالستعما مهم عظا ع نخا حتى العربي الخليج ومنطقة

 المفضوح عا اد ا ان ٠ طما ا هم وض خليفة آل هم جربتمن النها هير لجما لنغوتعلى

 المن ا ابطال وان الكواليس خلف جيد بشكل صنعه يتم المنطقة الستقرارفي وا االمن توفير حول

٠ كثيرون ر ستقرا ال وا

 فيتعليق ١٩٦٨/٤/٢٦ الصادريوم عددها في نية التايمزاللند جريدة تقول
، الشهر نفس ٢٤ ، ٢٣ يومي ن لند في جرت التي السنتو( ) المركزى الحلف محادثات طى

١٤١



 العربية ر بين ت للخالفا سريع لحل لحاجة ا على ت د شد قد لسنتو ا ت ثا د محا ن ا

٠ بالمنطقة؟ البتوولية الثروة المرورالى لحماية ترتيبات على ايران مع واالتغاق الخليج في
 ياتلوال ا بات فكرت بها رموثوق مصاد بان رالبيروتية النبا ة جريد لنا وتنقل

 في ايران يد تو واال الخليج في الراهنة االوضاع طى تحافظ بان تعهدت المتحدة

 والسدول ايران ابلغت المتحدة ياتلوالالمصاورانا واضافت ٠ بالخليج مطالبتها

 النغوذ سيمكن الطرفين بين سيقوم نزاع اى ،بان الخليج ون بشو المهتمة .العزبية

٠ اضطرابات منطقة الى وتحويلها المنطقة في ( )؟ الشيوعي
 واشنطن في لين المسؤ لتصريحات مضطلع وأى لالخبار متتبع الى لواضح ا من اًليس

 وهوضمان وترواحد على يضبون الجميع ان ماراتواال والكويت والرياض وطهران ن ولنع

 هو نظرهم في المنطقة الستقرارفي وا من ال ا ضمان ان٠ المنطقة رفي الستقرا وا من ال ا

 فسي والزج الكيفية المتوالية واالعقاالت الكيفى بالنغي المنطقة ه شعوبهذ تشريد

 ، يمقراطية الد الحقوق ابسط من الخليج وشتوب شعبنا وحرمان شعوبها يابنا السجون

 وكبت لقمع ١٠٠٠ المتكررة البوليسية والتحقيقات ٠٠٠ الطالب فصل ٠٠٥ العمال طرت

 رية الستعما ا ريعهم لمشا الوطني لشباب ا من الثورية وطالئعها الجماهير رضة معا

 وافقار المنطقة خيرات نبب ٠٠٠ االجنبية االموال ستثمارروءوس ١٠٠٠ الخطيرة

٠٠٠ شعوبها

الرسوم من راتها وصاد وارداتها تعفى انه كما زواستعماله الغا عن التتقيب امتياز
وس رو اختارت ا ولهذ إ خل الد ضريبة من الشركة تعغى وايضا سنة ٢٠ ة لمد الجمركية

 والضمانات تلتسهيالا ن١ ٠ االلومينيوم لصناعة منتج كبلد البجرين جنبيةاا االموال

 الشركات تلك حملت لتي ا هي الرباح ا من ممكة نسبة اكبر وتحقيق ل الموا ا وس لرو لكافية ا

 رددته لما اخرخالفا بلد اى من ا يندلالبحر في موالها ا ررووس استثما االجنبية

 من المزيد ا ل الغغيرة هيرنا مصلحةجما من وما ٠ والرجعية ر العالمواالستعما ا اجهزة

 البرق وشركة ،٠ وكريمكنزى بابكو امثال االخرى لشركات ا فعلت مثلما والتجويع الدتغالل ا

الحتكارية. ا الشركات من غيرها الى ٠ ٠٠ ويمبى وشركة والالسلكي

 التي والمهرجانات احنغاالت ل باقامة لب وف للحكام الشمبية الصبفة اضفاه ( ٣

 اسبوع ومهرجان عيسى مدينة ب تنسمى ما افتتاح كمهرجان الشعبي بالطابع تتسم

 مشروغ استغلت الشركات ان يشاهد الكل للتعليم هبي لذ ا اليوبيل ومهرجان الصحة

 ابريل ١ ٧ ريغ بنا ر د لصا ا ها د عد في نية يمزاللند التا نشرت لقد ٠ استغالل ابشع ينة المد



 من االول الجز بتنغيذ قامت كانع احمد يوسف مع بالتعاون ويمبى شركة ان ١٩٦٩

 استرلينيا جنيها يينمال ٦ ذلك مقابل الشركة اسلمت ولقد ، ينة المد بناء مشروع

 تصميماتها في الفنية اخطا وال البناء مستوى على نعلق ان نريد وال ؟ اولى فعة كك

 عب تحملوا الذين هم المدينة وسكان المباني جدران في التشققات يشاهه فالكل

 نغسما كلف لم العميلة السلطة ان٠٠٠ منازلبم غزت االطارالتي مياه من التخلى

 وهي االعمال تتفيذ على المشرفة فهي ويمبي شركة االمورالى اولتكل فقد العناء

 اسشزاف طى خر ا لدليل المشروع ان٠ ( حراميها حاميرا ) وله المقا وهي المحكمة

 بطسرق والجماهيرالكادحة الشعب لخيرات والمحلية االجنبية الراسمالية الشركات

• ملتوية

ما تحت مباشرة اميركي -- النجلو الستعمارا با مرتبط سياسي كيان ايجاد ( ٤

 في الرجعية السلطات تحادامرا ال وهيفيحقيقة الخليج امارات باتحاد ٠ يسمى

 حركاتها واخماد المنطقة ٥هذ ثروات على للتكالب االمتعمارالعالمي مع العربي الخليج

 بنبا في والشروع ء الستعمار وا الرجعية على القضا الى الرامية الوطنية التحرررية

٠ االمرا الرغة شعوبها رغبة من تنبع روسة مد علمية اسس على بينها فيما سليمة وحدة

 حزب زعيم هيث وارد درةا زيا من الهدف تعرفتماما لمنطقة ا ٥ هذ شعوب ان

 وبقية والبحرين والكويت والسعودية ايران الى انزيارته ٠ البريطاني المحافظين

 ، العمانية ( )مصيرة فيجزيرة العسكرية للقواعد زيارته وخاصة المربي الخليج امارات

 مايو٢٣ في المريكية ا ة المتحد ياتلوالا رئيس لزيارة ونيته يران ا لى ا الرجوع ثم رقة والشا

 ١٩٦٩ أبريل ١٧ والصادرةبتاريخ لندنيةيمزاللتا لجريدة به أدلى الحاليحسبما

 ٠ لمنطقة ا تجاه ومشبوهه خطيرة يا نوا لنا توضح قضة لمتنا ا ته تصريحا لى ا باالضافة لك ذ كل

 الخليج من النسحاب ا سياسة بان فيبا قال بتصريحات أبريل ٥ في هيث لى أد لقد

 ك هنا تكون ان بمجرد سةالسيا ه سنغيرهذ باننا وقلنا ، كانتخاطئة ١٩٧١ يه نبا في

ءاية اليجادد المتناقضة المخافظين حزب قف ويبررموا ٠ -- المحافظين حزب من حكومة
 أبريل ١٧ في رة د لصا ا نية للند ا لتايمز ا ة لجريد تصريحه في كد يو بينما ٠ ٠ بية انتخا

 لصيانة( ! ؟ البديلة القوة وجدت اتا ا ال البريطانية القوات لنتنسحب بانه ١٩٦٩

 المستقبل للجماهيرفي يلة البد لقوة ا ٥ هذ وسنوضح ٠ المنطقة في البريطانية المصالح

 المستعمريز، ائنا اعد مخططات تغضح لتي ا والكثيرة الكافية ات لمستتد ا الجبهة ى فلد

٠ لعمالء وا

 على البحرين في وباالخص العربي الخليج في التحررالوطنية حركات على القضاء ( ٥

• معارضة اية بدون ، يحلمون كما لتمريرمشاريعهم الجو لهم ليصفى عليها القضاء امل

٤٣



 منذ ظبي وابو والسعودية والكويت البحرين في وساق قدم تسيرعلى العملية ه وهذ

٠ االن حتى واحدا يوما (ولمتقف: ! ؟ البديلة )القوة لخلق تحركاتهم بدوا ان

، ء، هيرالبطلة لجما ا يتها ا
والمبيم أوال بنعم تتميز امريكية -- النجلو االستعمارا سياسة ان كله لك ذ من يتضح

 والصمود النذال استمرارية وان٠ وافقارشعبنا استعمارية ال مصالحهم على المحافظة هو

 االستعمار : اعدائنا امرات مو ضد والوقوف الوطني الواجب تجاه لية والشعوربالمسو

 البطش قوى رغم ونتخطاها نمربها ومرحلية موضوعية ظروف هي ، المحلية والرجعية

 دمنا ما يرهبنا لن والويد والتخويف الوحشي والقمع البوليسية اناالجهزة ٠ ٠٠ واالرهاب

 وصالح لصالحها القوى موازين جميع قلب بامكانها التي العريضة القاعدة نملك ين الذ نحن

٠ ٠ • لعربية ا ان والبلد لعربي ا خليجنا ومنطقة وطننا

٠ والرجعية االستعمار قوى ضد المناضلة هيرشعبنا جما شت عا

٠ والمعتقالت السجون هب غيا في، لشعب ا ابنا عاش

• واالستقالل الحرية الجل من المشروع قعاحنا ٠عاش

٠ لوطني ا لتحرير ا جبهة - جبهتنا شت عا

٠ لعمالوا البريطاني الستعمار ا وليسقط

-البحرين التحريرالوطني جبهة

****ر**********^
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١٤٤



حكي
■'نن سا ٠٠ اى طرادر—ي..ر ل|نتلجبم ترر

١٩٧٠ ابريل

, ل ,.,.-ش.|«ااآلل لث.١ اسما

 ة المتحد لالم العام لالمن المهعوئالشخصى وينسبير المسترفيتورمو لى المرفوعة نصالمذكرة يلى فما

• المهتريوئانمت

٠ مهموخخانخالشخصى الى مرفحة السهاسى لبعرش ا ستتهل حول التحرالطنى جمة مذكرة

 تحديد على القادرة دي النما لكعوب النمة تقريرالسصير عوحق التحدة المم ا ممثات نو٧ اعم من
 من الثعب الصغةصورةتمكن مذه تطرح ان المتحدة االمم لذاكانعلى ٠ الباى رؤسنمتتهلها

٠ الساسى فيتقزيرمستقهله حقبقبة ماصة المارسة ض خادلها

 ٠ وابممما المراحل ادت ميمن بزا بر لتى الساسة المرحلة عذ، شعران المظم الثعبالبحرينى ان

 اراخب اخرى العبل^ىلسصحة صلحة طى ناء٧ بنغه الساسى مستقهله محدل ان علسه لزاما لذاكان
. رجمة أوخا

لتغيل الوتهمة الهررة شى ستطح،ن ى مرالذ ، الفظعة ،المتمئلفيقاه العبالبحرنى ان

 ضد ضاها خا.خقومازالتتخوككاحا -التى التحرسرالطنى -جبمة المنظمة القوىا أمم وس ٠ الساسى

 مصخن تف مل اتخنت ند الجبهة ،ان كذا ٠ الرجعة العمال" المتمئلفي ووجو االستعمارالمرهطانى

٠ الحاكمة والعادلة واسران لمريطاتا مالنسمة

 الرأى تمثل وي - جمحتطاءاتالثعب سن عريضة لماقادة جمامسرهة منظة التحررالطني جبمة ان

 في اب*ا ةستنكر ،لصطاش االستعمار وجو االساس من ترفن ولذلك ٠ الهحرن ني العام الجما:ميرى
 الحقرقي الماى مو النه عله لقضاء لطسةقكانحاالرا أنطأسذه منذ ثوراتالثعب موجهة

 يفرغى وذك الهالد خمرات يتر وسوالذى ال كرن ٠ واستقرار أمنه لتتدمشعبالبحىن

 ١٨٤٧ ،١٨٢٠ ،١٨١٦ : ات معامد وخاصة العمالء الشيرخ مع لتىقع^ا ا مداتاالسترقاقية المعا

 ،وءر^امنالمعاعداتالجالرةوالتغاقاتالريةالصعتويةنلطرفن١٨٩٢ ،١٨٨٠ ،١٨٦٨ ،١٨٦١
 او رعن ني .امرف حق الحكام مؤا. من ى٠فلي٠ ٠ عسرمى أجل الى المغعول سارة مي ولتي

 حق*وال ٠ الدلةالمرطانمةأو^وانتتوا دا دولة انة اراضما جزمن استنمارأى س-عاوتأجيرأوالساح

 ٠ اويموغفتما الصظانهة للحكوة اال أوتبارى تحل.ماسي اى أناة* لد٧ الى االح لمم

 ننأسجاءتالشجاسة٠ مذا يونا متى المعادا^لىمرالزمن لنصوممذه الهحرننغذمن وظلحكام

 المعامدا سذه من مواقفه ععنا أطن لقد II ؟ ؟ الحكم كرسى على نصمم من مثيسة رم التصرن في *لنزال

 ١٩٥٤٠١٩٣٦ ،١٩١٩ fL ني ٠للء لج رايات—وض وئوات .>«ةداد٠مألتجعظ..ا-ة ■ ب ض طاسهات ة /.ل ي

٠ ١٩٦٨٠١٩٦٥٠١٩٥٦

 ٠ االسرانمة الرجعمة مع ياالتئاق الستعمارالهرطاني1 العهةخلقما تهي ياسرن اسران مطالهة أما
 الثعب ودت—ت اخماد نى أنتتمادى أرادت ،كلما الهحربن على قهنتما من انتشدد بريطانها آرادت فكلما

 ء ب- ٠ ولنسار الحده وتقومذصالممدد السرح لتظمرطى االيرانية الرجعة الهحرينىحركتر^يبتما
الع^ي الخالج ونطقة الهحرس نى صالحه ليضن هد جد ملك لى االستعمار لجأ المخططاتلذلك تلك غعهنا أدرك





١٩٧٠ ابريل

: البطل: الشعب ايا
لالمين الشخصي وينسبيرالمبعوث المسترفيتوريو الى المرفوعة المذكرة نص يلي فيما

٠ نت ثا يو لمستر ا لمتحدة ا مم لال م لعا ا

 مبعوث الى مرفوعة السياسي البحرين مستقبل حول التحريرالوطني جبهة كرة مذ

٠ لشخصي ا نت روح

 هي النها للشعوب تقريرالمصيربالنسبة حق هو ة لمتحد ا المم ا ق ميشا بنود هم ا من

 تطرح ان ة المتحد المم ا كانعلى ولذا ٠ السياسي مستقبلها ية رو يد تحد على رة القاد

 تقريرمستقبله في حقيقية المساهمة من خاللها من الشعب يتمكن بصورة الصيغة هذه
٠ سي لسيا ا

 هي يمربها التي السياسية المرحلة ٥ هذ ن يشعرا العظيم البحريني الشعب ان

 بنا بنفسه السياسي مستقبله د يحد ان عليه لزاما كان ا ولذ • همها وا ادقالمراحل من

٠ خارجية او دلخلية اخرى لمصلحة وليس الشعب مصلحة على

 يعطى ان يست^ليع هوالذى ، المنظمة قواه في المتمثل ، البحريني الشعب ان
 - التحريرالوطني جبهة - المنظمة القوى أهم ومن ٠ السياسي لمستقبله الواقعية الصورة

 في المتمثل ووجوده الستعمارالبريطاني ا ضد ضاريا ككاحا تخوض زالت وما خاضت التي

 وايران لبريطانيا بالنسبة معينة مواقف اتخذت قد الجبهة فان ، ولذا ٠ والرجعية لعمالءا

٠ كمة الحا والعائلة

 لشعب ا ت قطاعا جميع بين عريضة ة عد قا لها جماهيرية عنظمة لوطني ا لتحرير ا جبهة ن ا

 وجود االساس من ترفض ولذلك ٠ البحرين في العام الجماهيرى الرأى تمثل وهي -

 الرض ا ٥ هذ وطأ أن منذ الشعب شورات مواجهة في وتستنكراساليبه البريطاني ر الستعما ا

 وأمنه البحرين شعب لتقدم الحقيقي ئق العا هو النه عليه للقضاء وتكافح الطيبة

 السترقاقية ا ات المعاهد بفرض لك وذ البالد خيرات يستتزف ى لذ ا وهو ال كيف ٠ واستقراره
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 ١٨٦١ ،١٨٤٧ ء 1٨٢٠ ، ١٨١٦ معاهدات: وخاصة العمالء معالشيوخ وقعها التي

 بين المعقودة العرية واالغاقات المعاهدات من وغيرها ،١٨٩٢ ،١٨٨٠ ،١٨٦٨
 الحكام هوءالء من الءى فليس ٠ غيرمسمى أجلى الى المفعول سارية هي والتي الطرفين

 الأية اراضيها من جز الستثارأى جيرأوالسماح٤أو اوبيع رهن في التصرف حق

 باقامة بلد الى لساح لهم يحق وال ، أوبموافقتها البريطانية الدولة عد. دولة

٠ بموافقتها أو البريطانية للحكومة اال رى أوتجا سياسي تمثيل أى

 هذا يومنا وحتى مرالزمن على المعاهدات ٥ هق لنصوص منغذين البحرين حكام وظل
 ! ؟؟ الحكم كرسى على نصبهم من مشيئة رغم التصرف في ال لهو الشجاءة ت جا أين فمن

 مظاهرات هيئة مناسباتطى عدة في المعاهدات ٠ هذ من مواقفه شعبنا أعلن لقه

:١٩٦٥ ،١٩٥1 ،١٩٥٤ ،١٩٣٦ ء١٩١٩ عام في لك واضراباتوذ جماهيريةوثورات

٠١٩٦٨
 مع باالغاق االستعمارالبريطاني خلقها العوبة فبي بالبحرين ايران مطالبة ما1

 وكلما ، البحرين على قبضتها من تشدد ان بريطايا أراوبت فكلما ٠ االيرانية الرجعية

 االيرانية الرجعية ربيبتها حركت البحريني الشعب ثورة اخماد في تتمادى أن أراذت

 تلك شعبنا رك أد ولقد ٠ ر والنا يد بالحد د لمبد ورا بد وتقوم المسرح لتظهرعلى

 ومنطقة البحرين في مصالحه ليضمن جديد شعلك االستعمارالى لجأ ولذلك المخططات

 والرجعية وايران جهة من وأمريكا بريطانيا بين المصالح تقاسم وهي العري الخليج

اثبات:- على جميعا ,وافقوا اخرى جهة من المنطقة في المحلية

 الذيسن وانما ( البحرين ومنها ) الخليج بلدان تقررسياسة ال بريطانيا ان - ١

٠ حكامها هم يقررونها

 قرار طى ( العربية االمارات ) اتحاد تشكيل في ترغب الخليج امارات ان - ٢

٠ المنهار العربي الجنوب اتحاد

٠ االمر هذا فيوالزورالطور اصحاي الحكامهم -ان ٣

 فما ا وال ، الداخلية البحرين سياسة ترسم المتي هي البريطانية القنصلية ان حين في
 ٠ وائرالحكومية الد أظب االنجليزفي الموظفين من لضخم ا الحشد ا هذ وجود معنى

 واالمن الشرطة ميزانية ينارمن د ١٢٣١٠٠ مبلغ وحدهم االنجليز للضباط خصصت ولقد

٠١٩٧٠ ملسنة العا

 الحارس وايران لبريطانيا ، الكبرى الحليغة ، امريكا جعل على اتفقوا كذلك و — ٤

 الكبرى االجنبية والشركات البترولية االحتكارات في المتمثلة المصالح لك على االمين
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 قاعذة ) العالمي والسلم المنطقة أمن تهدد التي العدوانية العسكرية والقواعد والبنوك

 ٠ ( وغيرها ٠ ٠٠ الجفيرالبحرية -قاعدة والجوية البرية الهملة -قاعدة الجوية المخرق

 وتزويدها القواعد لك توسيع في وساق قدم على قائم العمل ان على يشهد الواقع ان

 من انسحابها عن بريطانيا يناقضاعالن مما ، الحديثة الحربية واالجبزة بالمعدات
٠١٩٧١ ءام أقصاه أمد في الخليج

 من أصبح ، لخليح منطقة وملوك النظربينحكام وجبات المهمتقارب ولماكانمن
 هذا في زج وهكذا ٠ دبلعماسية بطريقة االيراني ه ط االد النها مبررشكلي وضع الضرورى

٠ لشخصي ا نت يوعا مبعوث ور لد ا
 بمقدرات استهترت همجي بشكل الحكم طى استولت أن منذ الحاكمة العائلة ان

 نصعليها التي انسانية ال والشرائع الدوليه القوانين أبسط من وحرمته البحريني الشعب

 والنهب والسطو المجازرالرهيبة ارتكاب في ت تماد العائلة ه هذ ٠ المتحدة االمم ق ميثا

 ه هذ في اميركي االستعاراالنجلو وجد وقد ، االنجليز هم اسياد لك ذ الى دفعهم وقد

 واعطا الخليج ومنطقة البحرين في تمريرمخططاتهاالستعمارية يضمن الجسرالذى العاعلة

٠ ما حد الى ه لوجود لقانونية ا الصفة نفسه

 واجهها المستويات مخلف على شعبنا ثورات االستعمارالبريطاني واجه لقد

 ١٩٦٨عام فمنذ مغلوطة ونشرمغاهيم وتشويه ودس االعتقال وحمالت واالرهاب بالرصاص

 المثال سبيل وعلى الوظنية القوى تصغية لغرض وذلك دةبصورةحا االجراءات تلك اتخذ

 العمل من والغصل الجنسية وسحب الصورية والمحاكمات التعسغى والنفى الكيغية االعتقاالت

 قتي الطوارى حالة نعالا منذ بغريب االمرليس هذا وان ٠ البربريه االيماليب من وغيرها

 المنظمات لجميع بالنسبة المغعول الخطرسارى ان ٠ االن والى ١٩٥٦ عام البالد

 الجماهيير عت العظمى الغالبية وان السرى التتظيم طريق اختطت فقد لذا ٠ الوطنية
 العميلة العائلة رحكم استمرا يرفض البحرين شعب وان ، السياسبية منظماتها حول تلغ

 في سخراالستعارعمالئه لقد ٠ الحقيقيين ممثليه الى الغعلية السلطة ويطالبتسليم
 رجال وقام ، الشخصي مبعوثيوعانت وصول قبل العام الرأى لتضليل والخارج الداخل
 مهمتكم الجماهيران بين وأشاعوا تهم تحرك ورصد مستمرة بصورة المواطنين بمطاردة مباحثه

 فسان ولذلك رسمى طريق عن اال اليمكن بكم اتصال اى وان البحرين حكومة قبل من مسيرة
 الرأى تمعل ال رسمية سسات مؤ يمثلون بانهم علما بكم لالتصال يبا يد مؤ دفعت قد الحكومة

٠ لبحرين ا لشعب م لعا ا

 الشخصي يوعانت مبعوث بها قام التي الحالية الصيغة ترفض التحريرالوطني جبهة ان
٠ العربي الوطن من جز البحرين ان بديبية ليثبتحقيقة اتى الذى

١٤٩



 لتقريرمستقبل لية اال النقاط حظةمال ة المتحد االمم يطالب البحرين شعب ان

- : السياسي البحرين
٠ اليراني ا عا االد وادانة الرجعي والحكم رالبريطاني االستعما دفض - ١

٠ الحقيقي االسقالل يككل تقريرالمصيربحيث بحق المطالبة - ٢

٠ سترقاقيةاالالمعاهدات -الغاء٣
٠ ماروالحرب الد وأجهزة العسكرية القواعد ابعاد - ٤

٠ الديمقراطية لحريات ا اطالق - ٥

 في ٠ السياسية حقوقه جميع ممارسة من الشعب يتمكن لكي الطوارى حالة ازالة - ٦
٠ لطائفة أو الجنس أو العنصر لونأو ال على يستند ال جوديمقراطي

٠ أوالطائفة والسجناء سراحالمعتقلين -اطالق ٧

٠ لوطن أرضى الى بالرجوع للمنغيين -السماح٨

٠ أجلها من وجدت التي بالمهام المتحدة االمم تقوم ان كبيرفي أملنا وان

- اليحرين - التحريرالوطني جبهة

ه



 ٠ -البحرن الوطنىير التحسر حالحبهسسة لسسانم ياًنجه
١٩٧ دممسبر

اام —ا!» واالمسن إة١ا.ر٠*٠جا ا..اه)>ا; جول وارقام جقاوق
العظيم غعبنا

 وزعتهذه وقد . ١٩٧٠ لسنة وذلك دينار٢ر٢٠٠ر٠٠٠ المام واالمن الشرطة صزانبه بلغت لقد
 مختلف على المرتزقة من كبسرة لمعدادا ضم الذى البوليسى الجهاز ذا فى االختصاصات مختلذ على الميزانية

 برئأسة النرطة قيادة لمي شغلة بريطانية اسنعمارية قيادة تحت متباينه جنسيات ومن والرتب الستويات
 البلد عذا على الهيمنة يتولون الذين البريطانيبن الضباط تبار من لنحولهما وصن ( وعندرسون )بل

 القلعة فى واالرهاب البطس عصابة جيدا تمرى الجمابير ان ر؟ ر ر واستقراره أنه على المحافظة ودعون
 قاصت التى االرعابية االعمال ان ٠ الكيفية ات واالعتقال الصورية والمحاكمات النار وابلالق الجرائم تماما تتذكر ومازالت

 الحقيقى واالستقالل للحرية وتعلشه شعبنا ونضال الجماهبرى الوعى نتيجة اليوم ذا حتى والزالت كتيرة بها
 والعسكرين المدنيبن من الولنى الغباب من خيرة ضحيتها كان التى - االخيرة الصورية الصحاكمات ان كما

 الغاسد استسرارالوهع على دليل خير - انفسهم عن للدفاع لهم الصجال فسع دون ( البحرن دفاع قوة )من
٠ الجهاز سذا يمارسها التى البررية واالعمال
 فى لها خصصت وقد . لها لوكلن التى المة بهذه لقيامها خيالية رواتب تتقاضى العصابة زذه ان

 السزانية على طلع* من ان ٠ فقط االنجليز للضباط دنار ١٢٣ر١.. مبلغ نها دينار ١ر٣٣٠ر٨٠٠ مبلخ السزانية
 دنار ١٠ر٠٠٠ الحيوانات علف مزانية بينعا دينار ١ر٠.٠ والذخيرة االسلتة ميزانية فشال ، مضحكة ارقاما يشامد
 المباحث لجهاز صخصصة العام واالمن الغرطة ميزانية من /٥٠ ان وتضح ٠ دينار ٧ر٦ ٠ ٠ للسجناء والبسه واطعمة

 سيطة٢ االحصة ل؛ا ظيس البالد اليها تحتاج التى االساسية المنارع اما ٠ الطلب تحن المفتوحة للبالغ اضافة
 المبالغ ذه لرصد العميلة السلطة دعت التى االسباب مى فما ٠ المباحث بميزانية قورنت لو التنكر تكاد جدا

أممها اسبابكتيرة الى سرجع ذلك ان ؟؟ المام واالمن النرطة لميزانية الكبيرة
 ٠ الحقيقى واالستقالل بالحرة تطالب التى الجماحير من السلطة خوذا ا-

 ٠ الكبرى المالمية الراسمالية لالستثمارات رئيسسيا مركزاالبالد جعل -٢
 االسوال ئدى التجارية سات٠والمو ت للشرة السلطة مها تق التى التسهيالن عن جز االرناب ان -٣

 وال٠شساال الصحاب السالة تثبت لكى وذلك االخرى االقتصادية التسهيالت الى اضاغة والبنوك االجنبية
 البلد ذا في اوالها توظين يمكن ولذا تماما متقر الداخلى الوضع بان االجنبية
. ادئرو( كبار ولصصلحة لمصلحتها

 وظروفعلها معيختها احوال بتحسبن لها السماح الماطةعدم الطبقة لمحتىت —٤
. الستمرة ومطالبتهم الممال الحاح من بالرغم بها خاصة نقابات باقامة التصريح أو

 اتمه د نغوذ ضطقة البلد ذا وجعلى العدوانية واالالت االستمارية المناريع تمرر ه-
٠ العالمى السلم وتهديد التحررة والقوى النقدمية االنضمة لضرب اصريكى االنجلوا- لالستعمار

 ٠ ١٩٥٦ عام نذ الطوارئ: حالة استمرار من الرغم* المشروع نناله واصل العظيم شمبنا ان
 الوطذي غبابنا منها يصاى االنفاس وحصر ة المطارد وعمليات قط تتوقن لم والجمعية الكيفية فاالعتقاالت

 لوطنه الحب لولنى1 الشباب عنرات لها تمرضر، الولن صن والتشريد النغى وعمليات م* كل
 الوطننى التحرر جبهة وان .. ن آخرو عنرات سجن صورية وبمحكمات ، ونعبه
 صلمالبته عبنافى جانب الى يقن بان والعالمى العرى المام الرائ: تستعرخ

٠ وطنهم الى المنفيين وعودة السياسيين والمعتقلين السجنا جميع سراح باطالق

 ولننية وحدة غىظل شعبنا نضال عان
 ية ر الثو التقدمية القوى عاشت

والرجعية االستعمار قوى جميع ولتسقط

-البحرين لولنى التحرر جبهة





ا
١٩٧.ديسمبر

العام واالمن الشرطة ميزانية وارقامحول حقائق

٠ : العظيم شعبنا

 ٠١٩٧١ لسنة ديناروذلك٢ ،٢٠٠ ،٠٠٠ العام واالمن الشرطة ميزانية بلغت لقد

 يضم الذى الجهازالبوليسي هذا في االختصاصات مختلف على الميزانية هذه وزعت وقد

 قيادة تحت متباينه جنسيات ومن والرتب المستويات مخلف على المرتزقة من كبيرة ادا اعد

 من حولهما لغ ومن ( رسون وهند بل ) براسة لشرطةدةاقيا قي متمشلة بريطانية استعمارية

 على المحافظة ويدعون البلد ا هذ على اليمنة يتولون ين الذ البريطانيين كبارالضباط
 القلعة في واالرهاب البطش. عصابة ا جيد الجماهيرتعرف ان ؟١١١ واستقراره أمنه

 واالعتقاالتالكيفية. الناروالمحاكماتالصورية الجرائمواطالق زالتتتذكرتماما وما

 الوعى اليومنتيجة هذا زالتحتى وال كثيرة بها قامت التي االرهابية االعمال ان

 المحاكمات ان كما ٠ الحقيقي واالستقالل للحرية وتعطشه شعبنا ونضال الجماهيرى

 والعسكريين المدنيين من الوطني الشباب من خيرة ضحيتها كان التي - اآلخيرة الصورية

 على خيردليل — انغسهم للذفاععن لهم المجال فسح دون ( دفاعالبحرين قوة من )

٠ الجهاز ا هذ يمارسها التي البربرية واالعمال الغاسد استمرارالوضع
 قد ٠ لبا أوكلت التي المبمة ه ببذ لقيامبا خيالية رواتب تتقاضى بة لعحها. ا ه هذ . ان

 دينار١٢٣ ، ١٠٠ مبلغ دينارمنها١ ،٣٣٠ ،٨٠ مبلغ الميزانية في خصصتلها

 ميزانية فمثال ، مضحكة ارقاما يشاهد الميزانية على يطلع من ان٠ االنجليزفقط للضباط

 دينارواطعمة ١ ٠ ،٠٠٠ الحيوانات علف ميزانية ديناربينما ١ ،٠٠٠ خيرة والذ االسلحة

 العام واالمن الشرطة ميزانية من /٠ ه ٠ ان ويتضح ٠ دينار ٧ ، ٦ ٠٠ للسجنا والبسه

 التي االساسية الجشاريع ما ١ ٠ الطلب تحت المغتوحة للمبالغ اضافة لجهازالمباحث مخصصة

 بميزانية قورنت كرلو تذ ال د تكا ا جد بسيطة الحصة ا لها فليس البالد اليها تحتاج

 الكبيرة لغ لمبا ا ٥ هذ لرصد لعميلة ا لسلطة ا عت د التي بب االسبا هي فما ٠ لمباحث ا
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- : أهمها كثيرة اسباب الى يرجع ذلك ان العام؟؟ واالمن الشرطة لميزانية

٠ الحقيقي واالستقالل بالحرية تطالب الجماهيرالتي من السلطة خوف _ ١

٠ لكبرى ا لمية لعا ا لية الراسما ت را لالستثما رئيسيا مركزا لبالد ا جعل - ٢

 سسات والمو للشركات السلطة مها تقد التي تلتسهيال ا من جز؟ ب ارها ا ان - ٣

 الخرى ا ية القتصاد ا التسهيالت لى ا اضافة والبنوك الجنبية ا ل الموا ا وس. ورو رية التجا

 ما تما مستقر خلي ا لد ا الوضع بان اجنبية ال ل الموا ا وس. رو ب الصحا السلطة تثبت لكي لك وذ

٠ كبارالمسئولين ولمصلحة لمصلحتبا البلد ا هذ في لها اموا توظيف يمكن ا ولذ

 وظروف معيشتها ل احوا بتحسين لها ح لسما ا م وعد ملة العا لطبقة ا حقوق طمس - ٤
٠ المستمرة ومطالبتهم العمال الحاح من بالرغم بها خاصة نقابات باقامة التصريح أو عملها

 منطقة لبلد ا ا هذ وجعل نية وا لعد ا فحالال وا رية الستعما ا ريع المشا تمرير - ه

 التحررية والقوى مية التقد النظمة ا لضرب مريكي ا - النجلوا ا ر لالستعما اوهق د نغوذ

٠ السلمالعالمي يد وتهد

 عام منذ رى لطوا ا حالة ر ستمرا ا من بالرغم لمشروع ا له نضا يواصل لعظيم ا شعبنا ن ا

 انفاس وحص^ال المطاردة وعمليات قط تتوقف لم والجماعية الكيفية فاالعتقاالت٠ ١٩٥٦

 عشرات لها تعرض لوطن ا من لتشريد وا النفى ت وعمليا يوم كل الوطني بنا شبا منها ني يعا

 ن وا ٠ خرون ا ت عشرا سجن صورية ت كما وبمحا ، وشعبه لوطنه لمحب ا لوطني ا ب لشبا ا
 شعبنا جانب لى ا يقف ن با لمى لعا وا لعربي ا م لعا ا لرأى ا تستصرخ الوطني لتحرير ا جبهة

 لسى ا لمنغيين ا ة وعود. سيين السيا لمعتقلين وا لسجنا ا جميع ح سرا قطالبا لبته مطا في

٠ وطنهم

٠ وطنية ة وحد ظل في شعبنا نضال عاش

٠ لثورية ا عية لتقد ا لقوى ا شت عا

٠ لرجعية وا ر ستعما ال ا قوى جميع ولتسقط

٠ البحرين — التحريرالوطني جبهة
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ي البحر - الوطنى ير التحر جبهة حال لسان

١٩٧١ مونير

 المشبوهة التحركات وتستنكر االستالل بغالف المغلغ الجديد االستعار ترضض الجاهبر

٠ ة به لي I■■■■■■ -I » جس. وردج ’1■,،,11ح الهدئب لج.لا مدتي وترا، ام٠ص•اال>س بما ارم ة اكى

= العطم تعسا

 تهلل واخذت والرجعية االستعمارة االعالم اجهزة االخبرة االولة فى نغطت لقد

 حن'—س المديد بها قام منسبوهة تحركات البالد تسجدت »ولقد المزعوم لالستقالل ونطبل

 السحلية والدمى البرهطانى الخارجية نسر لومبعون ولبم اشال ٠ والرجعسن االستعماسن
 الزيارة واخرما ٥ وايران والسعودية لكلت من القارسن اولئك ،وخاصة يحركها التى والخارجية

 المرتهط االستقالل نسبغة البعرسن ليعطى جاء لذى1 االسرانى الخارجسية ونير بها قام التى
 ( لسنتو ا ) المركنهة لمعامدة ا حلع بمعاهدة البحرن وليرسط ٠ االنجلوامرك الستعمار ا٧

 الحلغ هذا تماما يعرف وخسعبنا - السنتو ( د. ٠ س٠)ر داقرة مدير االيرانى الوفد تضمن وقد -

 العالى السلم تهدد عسكرية منطقة لنطقة ا النعوبوجعل عغرات لضرب سخططات من وماله
 بمعامدة ببريطانيا ترتبط سيارة ذأت مستطة دولة البحرن ان دائما تكرر برطانيا كنت لق

 *اما ا فى االمن مجل قرار نص نم ٠ ! ؟؟ الصتداقة هذة امعنى يعرف وكلنا٠ صداقة

 فى بهعسنهم لمعتراف على ل الحصو فى ترغب الساحقة الهحرسن غعب. للهية ان ) ١٩٧٠

 من نوعان هذان ٠ ( االخرى بالدعل مالقاتها تقرسر نى وحرة ، سيادة ذات متنقلة دولة

 االستقالل هو فا ٠ االسام )ذه االستعمارولصوانه سدده الذى الثالث والنوع ، االستقالل

 ،يمعامداتجديدة االنجلواسكى االستعار بعجلة البحس رط يعنى انه ؟؟؟ غهومهم فى

 هينة تحت الحيوية الب-الد قدرات جميع وعضع ععاتنا وتستغل عقيلة بتغد شعبنا . تقيد

 البحرن وجمل. ، الركالة والبنوك ت للغرك صركيه على الباب وفتح االجنبية االوال رعفى

.. االستعارسة العسكرية بالقولد صرتهطة سيطرتهم تحت عسكرية لدة5
 متقلة حهة دطة البحسس تكىن ان سو »خسب. يده* الذنى الحقيقى االستقالل ان

 لوطن’ بناء فى االساسى تالدور وله اللطة صدر مو التعب، كىن حيع سيادة ذات

 توصله التى العلسية الطرق اتهاع فى له المجال هج ،وان سليعة اسسديقراطية ى
 والععامدات االحالف عن بعيدا والتكنولوجيا العلم على تعنمد التى العصرية الدولة لبناء

 قديم استعمار من يخرح ان اليريد غعهنا ان ٠ البالى القبلى والحكم االستعماسة

 اليحسن ان اليعنى جديدة معاهدة وتوقيع هيمة معاعدة انهاء وان جديد أخر استممار الى

 والصلحة النفود وصاحب الرئيسى المحرك مو االستعمار مادام استقاللها على حصلت قد

 ( ؟؟ االستعماية ) اقة الصد ان مماعذ من نوع أى ترفض الجمامير ان . الشطقة فى

 السعادية التقدمية قواه جيع فى الستشل التمب مو الوحيد المشل وان . كانت جهة اية مع

- يتبع - ٠ والحديث القديم واالستعمار للرجمية





١٩٧١ يونيه
 لتحركات ا وتستنكر الستقالل ا بغالف لمغلف ا يد لجد ا ر الستعما ا هيرترفض الجما

٠ ة يد جد بقيود شعبنا تكبيل جل ا من عوانه وا ر الستعما ا بها يقوم لتي ا لمشبوهة ا

، ، ، لعظيم ا شعبنا

 تهلل ت خذ وا لرجعية وا ربة الستعما ا معالال ا جهزة ا الخيرة ا الونة ا في نشطت لقد

 من يد لعد ا بها م قا مشبوهة ت تحركا لبالو ا ت شهد لقد و ، لمزعوم ا لالستقالل وتطبل

 والدمى البريطاني وزيرالخارجية مبعوث لوس وليم امثال ، والرجعيين االستعماريين
 ،ن يرا وا ية لسعود وا لكويت ا من مين د القا اولئك. وخاصة ، يحركها لتي ا والخارجية لمحلية ا

 صبغة البحرين ليعطى جاء الذى االيراني وزيرالخارجية بها قام التي الزيارة واخرها

 حلف ة هد بمعا لبحرين ا وليربط ، مريكي ا - راالنجلوا الستعما با لمرتبط ا الستقالل ا

 (السنتو د٠ س٠ر ) مديردائرة ني االيرا الوفد تضمن وقد. - ( السنتو ) المركزية ة هد المعا

 وجعل الشعوب ثورات لضرب مخططات من له وما الحلف ا هذ ما تما يعرف وشعبنا -

٠ العالمي لسلم ا ه مد عسكرية منطقة

 نيا ببريطا ترتبط دت سيا ات ذ مستقلة ولة د البحرين ان تكرردائما بريطانيا كانت لقد

 في امن ال مجلس ر قرا شمنص ٠ ؟؟ قة لصدا ا هذه معنى ما يعرف وكلنا . ، قة ةصدا بمعاهد

 اعتراف على الحصول في ترغيب الساحقة البحرين شعب البية ان )١٩٧٠ مايو ١ ا

 ن هذا٠( االخرى ول لد با تها تقريرعالقا في وحرة ، ة د سيا ذات مستقلة ولة ن في بهويتهم

 فما ، اام ال ٥واعوانههذ ب استعما ال ٥ د يرد لذى ا الثالث لنوع وا ، الستقالل ا من نوعان

 راالنجلوامريكي الستعما ا بعجلة البحرين ربط يعنى انه ؟؟؟ مفهومهم في االستقالل هو

 دلبال ا ت را مقد جميع ووخع تنا ثروا وتستغل ثقيلة بقيود شعبنا تقيت ة يد جد ات هد وبمعا

 والبنوك للشركات مصراعيه على الباب وفتح االجنبية اموال ا رووس. هيمنة الحيويةتحت
 لعسكرية ا لقواعد با مرتبطة سيطرتهم تحت عسكرية ة عد قا لبحرين ا وجمل ، لية الرأسما

٠ رية ستعما ال ا
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 مستقلة حرة ولة د البجرين تكون ان هو الشعب ه يريد ى الذ الحقيقي اناالستقالل

 لوطن ا بنا في الساسي ا ور لد ا وله لسلطة ا ر مصد هو لشعب ا يكون حيث ة د سيا ات ذ

 توهله التي العلمية الطرق اتباع في له المجال يفسح وان ، سليمة ديمقراطية اسس على

 حالفاال عن بعيدا والتكولوجيا العلم على تعتمد التي العصرية الدولة لبناء

 من يخرج ان يريد ال شعبنا ن١٠ البالي القبلى والحكم االستعمارية ات والمعاهد

 جديدة معاهدة وتوقيع يمة قد معاهدة انها وان يد رآخرجد استعما الى يم قد اسعمار

 لرئيسي ا المحرك هو استعمار ال م مادا استقاللها على حصلت قد البحرين ان يعنى ال
 الصداقة معاهدات من نوع أى الجماهيرترفض ن١ ٠ المنطقة في والمصلحة النفوذ وصاحب

 فيجميع لمتمثل الشعب هو الوحيد الممثل وان ٠ كانت ايةجهة (مع ؟؟ االستعمارية )

٠ يث لحد وا يم رالقد الستعما وا للرجعية ية د لمعا ا مية لتقد ا قواه

 لسلطة ا زالت وما ، له مثيل ا وتعسف ب رها ا ظروف في مازالتتعيش البحرين ان

 لتمريرجميع لك وذ سيطرتها هيرتحت الجما ع خضا ا بها تريد التي الساليب ا جميع تتبع

 يب لتعذ ا ع نوا ا شتى المعتقلون يالقى حيث ستمرة الت فااعتقا٠ رية الستعما ا ريعها مشا

 اعرة د برئيس يسمى ما تصريح من الرغم على البالد عن الوطنيين د وابعا ، الوحشي

 ٠ المنغيين رجوع في مانع وانهليسهناك البالد في اىمعتقل يوجد ا بانه الخارجية

 على بالقوة ارغموا بل بالدخول لهم يسمح لم ولكن الوطن الى بعضهم رجع قد وبالغعل
 ركة لمشا ا ين بوا ؟ لبحرين ا تعيشه لتي ا يمقراطي الد الجو فأين ٠ فورا لوطن ا رة ٥ مغا

 في تعيش التزال العاملة الطبقة ان كما تصريحاته؟! في بها زعم التي الشعبية

 ، ق وسا قدم على ئمة قا لت زا ما الكيفية لتسريحات فا ، ق تطا ال وسياسية قتصادية ا ظروف

 افع وتد حقيقيا تمثيال ل لعما ا تمثل لية عما ت با نقا وجود م لعد وخاصة ، بحقوقها لتالعه وا

 مطالبتهم رغم المشروع البحق بهذا لهم تسمح لم العميلة فالسلطة ، حقوقهم عن

 لمعيشي ا هم مستوا رفع في بحقهم لب تطا لية عما ت با ضرا ا ة عد قامت ولقد ، لمستمرة ا

 ،ريب لتد با لهم لغرصة ا حة ا ظروفمموا وتحسين لعمل ا ساءات. ودخفمض جورهم ا وزيادة

. الحليبن والمغذاوليين الجنبية ا ث لشركا تعف لويف التره الطاب

= الحديث الثورى تاريخنا ياصانع - العظيم شعبنا

 عن قويا مدافعا دائما عهدتموها التي — التحزيرالوطني جبهة — جببتكم ان

 على لكم لتوكد العصيبة الظروف ٥هذ في تتقدم البوادة وال الكلل تعرف ال حقوقكم

 تصبون لذى المجتمع يتحقق حتى الحقيقي االستقالل نيل رك لمعا ا خوض في استمرارها

 القيود جميع عن بعيدا نغسه سيد الشعب، يصبح وحيث ر، استشما وال استغالل ا حيث اليه

. وغيرها ٠٠٠٠٠٠ والعسكرية واالقتصادية السياسية
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والحرية الحقيقي االستقالل نيل اجل من الظيم عاششعبنا

٠ لالستعماروالرجعية ية ت المعا )يق التقد لقوى ا جميع شت عا

— لبحرين ا — لوطني ا لتحرير ا جبهة

 ن ارا »٣ط ويق رفا I صتد ظربرلم /٠١٠ ل د؛هع بق kd ا ت جأخ١لح ا جمع ة ل زرا تقرر بكو با

٠ /٠٤ بنسبة ة الزياد طى

 لنفطية ا ت لمنتوجا ا جميع ة د زبا ( بابكو ) ة ود المحد البحرين نفط اعلنتشركة لقد

 الى٦٠ من والديزل فلسا ١١٠ الى ١٠٠ من سعرالبترول زاد فقد /٠١٠ بمعدل

 وتشمل لواحد المريكي للجالون وذلك فلسا ٦٠ الى ٥٥ من الكيروسين فلسا ٧٠

 لحشبرات ا ومبيد السفلت وا الوقود ز كغا الخرى ا لنفطية ا ت لمنتوجا ا جميع ة د الزيا ه هذ

 فقط /٠٤ بنسبة ة زياد نصتعلى التي باغاقيةط^ران بابكو رعت تذ وقد ٠ وغيرها

 ١٠ وهي بها خاصة ة زياد وفرضت النسبة ٥ هذ هلت تجا بكو با غيران م لخا ا للبترول

 ا بكومعروفةجيد وبا ٠ البترولية اتغاقيةطهران قررتها الي الشبة على /٠٦ ة د بزيا اى

 اكثر منذ شعبنا متصاصخيراتالنفطيةوا احتكاراتها على المحافظة الجماهيرفي لدى

 من ئها شركا وبالتعاونمع االستغاللية سنياستها تستمرفي وهي عاما، ربعين ا من

 البحرين حكومة تعلن قريبا الزيادة ه هذ وستنفد تعلن بابكو وبينما ٠ والعمال الشيوخ
 وتحاول ، وقتآخر في وستبحثه امر، ال لمتبحث وانبا ذلك عن تدرى ال بانها لعميلة ا

 من والمقصود الزيادة ٥ هذ في راغبة غير الجماهيربانها ع تخد ان اللعبة ٥بهذ الحكومة

 النغطية االحتكارات يضربمصالح لن وهذا ايام القرارلعدة هذا تأخيرتنفيذ هو ذلك

 حكومة وما البالد في الحقيقة لحكومة ابكوهي! بان جيدا الجماهيرتعرف ان٠ مطلقا
 بابكو ن ا ٠ لكبرى ا لية لرأسما ا ت لشركا ا من وغيرها بابكو يد في مية د ال ا العميلة البحرين

 في منبم تبقى لمن المجال فسح وعدم البحرنيين العمال تسريح في مستمرة زالت ما

 المعيشي مستواهم ورفع عملهم ظروف بتحسين لهم السماح م وعد فني ريب تد على الحصول

 االحتكاريون يتتعم ا جد عيئة ع اوضا في البحرينيون العمال فيه يعيش ى الذ الوقت ففي

٠ وثرواتها البالد ت بخيرا والجواسيس النفط وخبرا
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البجرنالوننى ير التحر جبهة حال لسان
نوضبر

٥

العظيم ميدا—لخ نةسة إلتاص، مدس مخال
 ض دلم ارساء فى الجج ظاهرقغية، للعيعمصنع الغلي مذلقق: تهلمراتامتفه المعع.ح انبجلهجرعم

 دستورعة تطم خلق ى يبهدون ومم غماراتهم توحدت :كي العجيب و . العدل و الديقرالية من قومة اسس
 يتسابقعن وم ، و!السذمى العرى وتراثبا البلدان ٥؟ن ظرون م تتغق الشورى بحكم مايسونه تولمد برلمانية
 والمشكية٠ جمة صماب و وصتالم جبد بتد ت٠.جا منلعيبم ان الناس يتنعقن الحسحندة .م نوايا عن باالعالن
 ١١ أنضل حياة خلف ممو١ الحسيدة -عيهم من الهدع ان الندى يقعوا كين٠ الناتة حكاء تواجه الثى العويصة

 اصعسب نى النضان انواع بغتى درعا ٠ء عن وتعرب ااستغالل انواع. ابخع مير الجمان ٠ تعانى الذ;ى الوقت فى
 ٥ الكيفى والننى ، الجملعى والسجن والتتريد االرساب ،واساليب النوليسية المالتتات. تشتد ءحيث الظروف

 د الجد نجلواميكى اال االستصمار مخ!ل نمن واتع فأنه الذاتة ه عذ غسوب كماثر ضمار أ بوبا. ابتلى سمبناً وكن
٠ المدود البعد راسنغاله ثرواته المتسا سييارته نصن شعبنا ابتاء صالئسةتستبد. روح لخلك

 وخاصة المالى و العرى الصسيدين على الممروفة وباداريقة ؛المزين البحرين دتذدل عن لعلن أن وسنذ
 مخلالت بوض السنحمار تحربال بدأن ، للكواليس وراء المتحدة أروتةاالسم فى يدير دملكاًن المالسية لالحدات التنتبع
 االحتكارية والغركات < العرى ال:لي الدون على الة الم والدول إالردن فى الرجقية االجهزة نحا تنفذ مشبونه
. المنلئة ٥ ثذ غى العاطة

 للعاعمة االوضاع على السولية السرعية الصبغة ولعطائها V ١ الحميدة لملى8 بذند االستقالل هع ان.عطة
 خيرات نتكون لبننتة1 سى وصنتعب — االنجلوام^يةية - منرياليةاال تنغه الدى' اميرا المخا:ل. ضن اال ماهى

 وجونهم ١٩٧٢ عليو. ٢ غى االمريكية الخاربية فذير رو-بذ ومانيارة - االمرياية لالمبريالية بائزه ونيعة النلقة
 رالمعا:ندات.االسترقاتية الصخالان ذه من االجزا! االوسا. اض كئدن االمريكية الخارجية وزير مسلعا. سيسكو

 السياسى التخليط ى يلرن امريكيا دبلوصاسيا رارون وضته-خمسة .جاء. - والسياسينة والعسكرية االفتصادية -
 المالقات تجاء المريكى صجلسرالشيعي من السرية والتوصيات الترارات متتم يحطون ٠ االهردية الخارنية وزارة فى

 وخاصة اية النذ االمريكية بالمال ومايتعلق ، بالجغير االصريدية العكرية ة القاعد ام واسنخد البحرين بين الخاسة
 روجس زيارة اذا غبرونيه. من االون في العران سركهنذا تأميم تانون العراتية الشورة تيادة. صبلى سر١ عندما
 السماح ام .يايصياه والتزود لتمرن ا١ البحرين رى وسوا -محد االمريكية للبوانر الخدمات تتديم ضمان اجل من ليست
. بالوهالة االعا: وونز الغارجيه ززير زسم د :لى البلد ذا غ، بو، بالت وحاوتبا با لم لسها

 د ،ب٦آلخا اليخلي صنذلتة لتمعويل وناك .اً وزيارات سريعة وثحركت االيانتا.التص:^ومة .ذه د نشا اننا
 اال.تاء يرى نبن ولتحتين :ندية والنبه والناعاتالتكيلية اية.زالضسرنية النش التالمية لال.تتارات مردز الى اليحرين
 سييلرتهم تمنت ليذال. ، العنى بينهتباهلخلي نيما المحذم التنسير ى االنبلوامريى الستسمار تبل من المتزايد
 انواح تبتى يمارسعن وجميحبم ، اال.جنبية رالسرات رالسمال المحلية الربعية اة السل على اتابا ، :بييراتنا ينبب.
 وذ - زالنقاي. السيابى التمثي، غياب نى البالة الب^مالية ود!بتتنا المنانلة بونا لبما الكينى اوالتس الضف
 د مدب٦ يلجب ابرابام بعدة ولسي : ادلمزمة ■ وايخرات الشرسات :،ؤ أ برارا ابا ■١٠ جالبة الب ادرقه هننن

 ، النتاى العم رب منبا رمن عادلة' ,'ائت الحجان .لندماللب 'بر- .يلناً .. الربجتية النانمة ة السد! نمد
 زيادة من المصاية يال^يات تتتد، الت، الببي!ة المااليب ^وبميم للب.رينين تدريب رااز نت ، ا اد الوذم بحزنة

 الحركة نتزعسبم -بنوا بن الذ بن المو للعما.، الما، لندتاد التأسيسية الدبنة ادا، سرا، ادى ■ذا حغدوات الزاب
٠ العمالية

 وحالة التوى ١ الدخ ونببوتبذير انية الر ثرزاتنا وسرتة االدارن ور زالتد الرنة ال؟رر.: ذ فى•
 تزحد ومناولة ارد رال والسبن بالنوة الحاطة البت اننا وكتم ، وتستببم الراشيين ة زم!ارد الصرءنة *اوارى ال

المرأة تش ، حر، ابسا ي االنسان حتو. لمبادو. والتنكر رالديرزاية النثابية الشياة زاندم نضالهم اساليب





١٩٧٣ نوفمير

العظيم شعبنا نقمة المتصاص روس مد مخطط

 رغبة ظاهرة من العربي الخليج منطقة في تطوراتهامة من اليوم يجرى ما ان

 توحدت كيف والعجيب٠ والعدل لديمقراطية من قوية اسس الحكمعلى ارساء في الحكومات

 الشورى بحكم يسمونه ما توطد برلمانية ستورية د نظم خلق في ون يجهد وهم راتهم شعا

 عن نعالباال يتسابقون وهم ، واالسالمي العربي وتراثها ان البلد ه هذ ظروف مع تتغق
 جمة، وصعاب ومشاكل جهد بعد ت جا مساعيهم ان الناسر يقنعون الحسنة نواياهم

 مساعيهم من الهدف ان الناس يقنعوا كيف ، المنطقة حكام تواجه التي العويصة والمشكلة

 انواع الجماهيرابشع تعاني الذى الوقت في ! ! أفضل حياة هوخلق الحميدة

 تشتد حيث ، الظروف اصعب في ل النضا ع انوا بشتى مرها تت عن وتعرب لستغالال ا

 ٠ الكيفى والنغى ، الجماعي والسجن والتشريد الرهاب ا واساليب ، البوليسية حقاتلمالا
 مخطط ضمن واقع فأنه المنطقة ٥هذ ركسائرشعوب الستعما ا بوبا ابتلى شعبنا وكون

 سيطرته ضمن شعبنا بقا ! تستهدذ مالئمة ظروف. لخلق الجديد ستعماراالنجلواميريكي اال

٠ الحدود البعد واستفادله ثرواته المتصاص

 الصعيدين لى المعروفة وبالطريقة المزيف البحرين استقالل عن اعلن أن ومنذ

 المتحدة االمم أروقة يدورفي كان وما العالمية المتتبعلالحداث وخاصة والعالمي العربي

 الجبزة ا ها تنغذ مشبوهه مخططات بوضع ر الستعما ا ت تحركا بدأت ، الكواليس ورا

 االحتكارية والشركات ، العربي الخليج على العطلة والدول االردن في الرجعية

٠ المنطقة هذه في العاملة

 الشرعية الصبغة واعطائها ؟؟ الحميدة المساعي بعد االستقالل منح انعملية

 — االمبريالية تنغذه الكبيرالذى المخطط ضمن اال هي ما القائمة االوضاع على الدولية

 لالمبريالية جاهزة وليمة المنطقة خيرات لتكون المنطقة في وصنائعها - االنجلوامريكية

االميركية روجزوزيرالخارجية زيارة وما ١٩٧٢ يوليو٢ ض االسية
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 لشرق لشئون االمريكية وزيرالخارجية مساعد وجوزيفسيسكو

 والعسكرية االقتصادية — االسترقاقية والمعاهدات المخططات هذه من االجزا االوسط

 السياسي التخطيط في يعملون امريكيا دبلوماسيا واربعون خمسة ومعه -جاء والسياسية

 مجلس من سرية والتوصياتال القرارات معهم يحملون ، االمريكية الخارجية وزارة في

 لعسكريةامالقاعدةاواستخد البحرين بين الخاصة قاتلعالا ٥تجا االمريكي الشيوخ

 مجلس اصدر ما وعند ٠ وخاصة النفطية االمريكية بالمصالح يتعلق وما بالجفير، االمريكية

 زيارة اذا ٠ شهريونيه من االول في العراق نفط شركة التأميم قانون العراقية الثورة ة قياد

 البحرين في رسوها عند المريكية خرا للبوا مات الخد يم تقد ضمان اجل من ليست روجرز
 حد على البلد ا هذ في بالتجول وبحارتبا لضباطبا اوالسماح ٥بالميا والتزود كالتموين

بالوكالة. الماع لووزيرا رجية لخا ا زعموزير

 وهناك هنا رات وزيا سريعة وتحركات محمومة نشاطات م اليا ا٥ هذ هد نشا اننا

 والمصرفية النغطية العالمية مركزلالحتكارات الى البحرين وخاصة الخليج منطقة لتحويل

 قبل من المتزايد م االهتما نرى لك ف لتحقيق عية صنا والشبه لتكميلية ا والصناعات

 ليظل . ، العربي الخليج تجاه بينه فيما المحكم التنسيق في النجلوامريكي الستعمارا ا

 آل • III ب ° Iوا المحلية الرجعية السلطة على ا د امتما ، خيراتتا فينهب سيطرتهم تحت

 لجماهيرنا الكيفي والتعسف الضغط ع انوا شتى يمارسون وجميعهم ، االجنيية والشركات

 وقد ٠ ي والنقاب لسياسي التمثيل فيغياب البطلة العمالية المناضلةولطبقتتا

 وقامت ، لحكومية ا سسات لمو وا الشركات جميع في مرارا سخطها لية العما لطبقة ا اعلنت

 لوطنية ا ة الوحد عر قا د صا تعبيرا كان ى لذ ا ضي لما ا رس ما ب باضرا كللت ضرابات ا ة بعد

 ٠ الرحعية الحاكمة السلطة ضد الوطنية والقوى الشعب فئات وجميع العاملة الطبقة بين

 بحرنة ، النقابي العمل ومنضمنهاحرية عادلة نتلعمالكاا انمطاليب يعرف وكلنا

 تتعلق التي البسيطة المطاليب وجميع ، للبحرينيين ريب تد مراكز فتح ، الوظائف
 لتأسيسية ا للحنة ا عضا ا سراح قطالوا وعالوات الرواتب دة زيا من شية المعا بالحياة

٠ لية لعما ا لحركة ا لتزعمبم سجنوا ين لذ ا ظنيين لمو وا ل للعما م لعا ا و لالتحا

 ونهب الوطنية عروانا وسرقة والتدهوراالقتصادى الحرجة الظروف هذه في

 وكتم ،وتعقبهم لوطنيين ا ة رد ومطا لمغروضة ا رىء لطوا ا لة وحا لقومي ا خل لد ا ير وتبذ

 م ا نعد وا لهم نضا ليب سا ا تزييف ولة ومحا الرد وا لسجن وا لقوة با ملة لعا ا لطبقة انفاسا

 ،كمنع هلورة ابسال في الغسان ا حقوق ى، د ب ككر ا ظبة يب لد ا النقابي الحياة
 لميادين شتى في بالرجل ومشاركتهاومساواتها الطبيعية رسةحقوقبامما المرأةمن

ترتغع الخانق والجو يه مترد الظروف ه فيهذ٠ ٠٠ لسياسية- وا عية اجتما وال دية القتصا ا -

٦٤



 واساليب مفقغلة حماسية الدستوربصورة لمناقشة التأسيسية اللجنة انتخابات نغمة

 المنطقة في الرجعية االوساط حناجركافة وتشقق ، للسخرية تدعو معوجة
 شعبنا ان ٠ ولى االستعمارقد زمان وان بزغ، قد جديدا فجرا الجماهيرأن ليقنعوا

٠ مستعصية عملية بالزيت الء خلط عملية وان أبريل كذة يصدق ال

 تتبعها وان البد الجماهير التيتعانيها السيئة االوضاع على االبقاء محاولة ان

 المزيف، االستقالل اعالن بعد غاقمت التي االزمة من العمالء ليخرج شكلية خطوات

 تنسف العمالية طبقتتا وعي الكبيرفي النهوض. وخاصة الثورية الحركة نهوض وان

 رية الستعما ا المخططات ٥ لهذ هيرنا جما اكتراث م عد ان ٠ رية الستعما ا ت المخططا

 بالنسبة كموقغها لالغتخابات بالنسبة وموقغجماهيرنا ذلك، على اكبروليل الشكلية

٠ ١٩٥٦ - ١٩٥٤ اثناءحركة الذىتشكل للمجلساالفارى
- : التالي النحو على التأسيسي المجلس انتخابات تناقش جماهيرنا ان

 اعتبارالنظام اجرارعلى ا ٩٧٢ لسنة ( ١٢ )رقم القانون مقدمة في = اوال *

 المجلس مهمة جعل الى هادفين ( الشورى حكم ) يسمونه ما يوطد البرلماني الدستورى

 الذين ( الشورى حكم ) نطاق في استشارية اقرارالدستورمهمة سيبرزبعد الذى النيابي

٠ االن قائم أنه عون يد

 عضوا ٢ ٢ من يتالف ( االولى المادة ) التأسيسي المجلس ؛انشا ان = *عانيا

 المجلس في أعضا الوزرا ا زائد بمرسوم يعينون اعضا عشرة عن يزيع ال عدو ومن منتخبا

 ان ٠ المنتخبين على عنصرالمعينين تغليب السلطة ثمة أن على دليل مناصبهم بحكم

 الشعب وعي بأن اقتناعها على ودليل السلطة تريذه ما فرضى سياسة هو التعيين مبدأ

 العناصرالوطنية اال المجلس الى يوصل ان يمكن ال الحريات، توفر ديمقراطي مناخ في

 ا)ى ٠ انتخبها التي جماهيرالشعب لمصلحة والعاملة ،ر لالستعما ية والمعاد والمخلصة

 لالستعمار لة العما رسياسة استمرا في امعان عنصرالمعينين تغليب سياسة فرض
 للديمقراطية تماما مناقض التعيين ومبدأ ٠ الحقيقية شعبنا لمصالح والعهاء االنجلوامريكي

 مقدمة في جا كما ( والعدل الديمقراطية من القويمة االسس اصول ) البسط ومنافى

٠ القانون
X (ترك النالثة المادة ) ية انتخاب مناطق لىثمانا البحرين انتوزيع ح ثالثا 
 ووضع والتحرك للمناورة كبيرا مجاال السلطة أعطى الوزرا مجلس الى ها ود حد تعيين

 وتوفير لشعب وحدة الخبيثة^اضعاف بمايتالموأهدافبا االنتخابية المناطق حدود

 وبالتالي التأسيسي لمجلسا واخضاع لمجلسا الى ممئليها اليصال المناسبة الظروف
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طق للمنا نية لسكا ا فة لكثا ا ء لوزرا ا هل تجا لقد ٠ كمة لحا ا لسلطة ا لسيطرة بي لنيا ا لمجلس ا

٠ لجنوبية ا لمنطقة كا ئية حصا ال ا لمجموعة ا في ة رد وا غير طفى منا لحكومة ا خترعت وا بية نتخا ال ا

X لمادة يقا تنفيذ السلطة لقانونخاصغرضه ات اتخاب ل انتركطريقة = رابعا 

 السلطة أمامعمالء المجال غسح تي لتاصفاوالموا الشروطوالمقاييس يتضمن ( العانية

٠ نوابها اليصال الوطنية لقوى مامأ االمكانيات من وتحد المجلس الى للوصول

 ٠ فيه لمرغوب ا غير ئب لنا ا من لتخلص ا يتم كيف مسة لخا ا ة د الما من ويتبين = مسا خا *
 يوما ١ ه مهلة تعطى فهي أعضائه أحد الخقال المجلس من االذن طلب تنصعلى فحين

 نه ا لمعلوم وا ٠ ذن ا بة بمثا لك ذ عتبر رها رقرا يصد ن أ ون د نقضت ا ذا وا للمجلس فقط

٠ يوما ١٥ الكثرمن المجلس انعقادلبساطةأخيرمنا

أنيضعالئحته لتأسيسيالمجلس فتغرفىلى السابعة المادة وأما ت *سادسا

 السلطة ؟ القوانين وسن وضع سلطة يملك فمن ٠ القانون احكام مع يتعارض ال بما اخلية الد

. بي لنيا ا لمجلس ا في ممثلة نها ا لمغروض ا لتشريعية ا لسلطة أما ية لتنغيذ ا

 الرجعية االغلبية مع منسجما سيأتي مواصفاته ٥ هذ مجلسا ان = سابعا *

 الوطن لمصلحة عمل ينجزأى أن يستطيع وال شعبنا الرادة ممثال يكون أن يمكن وال

٠ والمواطنين
؟٠٠٠ فرضحالةالطوارى، االستعمارية الهيمنة انتخابفيظل أى

؟ السياسية الحياة ممارسة عن مبعدة والمرأة يمقراطيةد أى

؟ الخارج في منفيين الوطن وأبنه عدالة أى

 واحدا صغا تقف والتقدمية الوطنية القوى كافة ومعها التحريرالوطني جبهة ان
 تدعو وهي ، استعمارجديد لى لوطنيجرا رجعي مخظط أى الحباط لىجنبا جنبا

٠ ضلةهيرالمنالجما لةحليفلحذروالنصرالمحامناليقظةوا المزيد الى

٠ والتقدمية الوطنيبة القوى وحدة عاشت

٠ لمزيغة ا ت با نتخا ال ا ولتسقط

- -البخرين التحريرالوطني جبهة
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،داهني
البحرين - الوطسني التحرير جيهبه حال لسان

البحراني الشسحب مع المالي التضامن وم ديسمبر ٧
غمبنا^لعطيم ياجماهير

 العضوى وارتباطها جذورها وقوة البحرانية الوطنيه الحركة عمق وكدت لماضي لغصلس ابرزخأذودداث
 نضالهامراحل خالل هذه.الحركة اتطاعت ظقد حولها. الجماهير حذه والتغاف الكادحة الشمب ببجماهير
 وقادت الفناتالنعبية اوسع واستقطبت الشعب صفون في صلبه ارضية لها تنني. ان وواب واك ٠ وضل
 في النسي .االنفراج بفررحالة انتصاراتها وكللت والبعيده. االنية مطالبها اجل من اليومي نضالها
 بلررقوتنويع في خاصه امية لها تنازالت لعطاء على الرجعية السلطة واجبرت البالد في السياسيه االوضاع
 اول في والوطنيه التقدميه الهناصر من د العدي الول^ني المجلس الى توصل ان ،فاستطاعت النضال امكال

 -به ' ت بضورة تطرح وان مباعرة، السواطنين: حيبة تهم التي المكاسب بعز. تحقق وان برلضانيه انتخاباث
 .المنرا للننان فن السواطنين االس تجند النصئ،وان االساسيه سالب‘ شاد نطان وعلى علنيه

 وعاشت مصياسيه. والعوات السسرات ار لساليه. االضرابات او ، األحتجاج ائ يريق عن ٠وا٠٠
 ، والخارن اخل الع في الحركهالوطنيه صوت وارتفع العماليه النشاات من عدد غتاسس مدنورى البالدحاله

٠ للجمابير جديرة ة وقائب حقيقيه كقوة ورزت
 واالستخبارات وااليرانية السمودية وخاصة الرجعية ورائها ومن الحكمة الدوائر اخدت االوضاع هذه وامام

 المد. وق غعهنا حققها التى السكسبات ر. واجها الولنية الحركه لقهر العده تعد واالمريكية البريطانية
 والى الدستور الى االولى ووجهت.ضرتها المانمي غسلس ني المعروغه بحماتها غقاصت البالد. في التقدي
 انت٨ا واذ رخيصه. واستغزازات ارهاب من ومارانقها والنغتيخن االعنقال حمالت ودأت الولني السجلس

 المشبوه السدطة عخطط وتسرر ب من استئصالها السسب من غانه ليعب على عزيزه الديمقرالية
 جل صبت مئيل لها يحدث لم وبصورة الحكمة، الدوائر غان لذا . واضعوه تسورعا التي بالسهولة
 حملة بر غي عنه وتبررات ومغالطات اكاذيب من جعبنها مافي كل -ها،واغرغت صالم لتحقيى اعكانيائها

 واصرت^ااالخسره لتسرر السلطة لخطة االساسيه االنجامات لخصنا ولو تاريخها. ني البالد تشهدعا لمالمية
__ التالية بالصورة لخرجنا

 للجماعس الفعيتيه االحولل بتحسين الدلمالب من االدنى الحه تحقين ني السلطة ننل ثي اللوم التا -١
فترة:زفنية في واالجتملعية االقتصادية المغضالت بحل الفارغه الوعود ٠ونح'زا . الو:'ي المجلى على

 عاى العط عمدغها بان توحي بعور، وتوسيعه لندولن االدارئ الجهاز على شكليه ترصيمات اجراء -٢
.الملله وعود تحثيت

٠ الصورية المحكمات لرق عن القمعيه السللة اجراءات على الترعية اضفاء -٣
 الهيعنه للشصبحو المعينية اإلوضاع لدالتور الرئيسي السب بان نقول ان ا ليسجديد — اوال

 مارستوا التي النهب ،وسياسة والمسكريه والسياسيه تتصاديةاال البالد شدرات على لالستحعار اللمويله
 االسقالل ماتبل التاريخيه الحقبة نلموال البترول. سبا وا البالد لنروات االحتكارية السركات وتمارسها

المتحده للواليات الحري المخلحل في استراتيجيا ومركزا النضضية. التروة مصادر سن مصدرا البحرين كانت





١٩٧٥ يسمبر د
ني لبحرا ا لشعب ا مع لمي لعا ا من لنفا ا يوم يسمبر د ٧

٠ ٠٠ العظيم شعبنا جماهير يا

 جذورها وقوة البحرانية الوطنية الحركة عمق واكدت الماضي اغسطس اث احد ابرزت

 فلقد ٠ الجماهيرحولها ه هذ والفاف حة الكال الشعب بجماهير العضوى رتباطها وا

 رضيةصلبةا لها تنشي ان والدووب الطويل نضالها مراحل الحركةخالل استطاعتهذه
 مطالبها اجل من اليومي نضالها وقادت الشعبية الفئات اوسع واستقطبت الشعب صغوف في

 السياسية االوضاع في النسبي االنغراج حالة بفرض انتصاراتها وكللت ٠ والبعيدة االنية

 وتنويع بلورة في خاصة اهمية ال تنازالت اعطاء على الرجعية السلطة واجبرت البالد في

 العناصر من العديد الوطني المجلس الى توصل ان فاستطاعت النضال اشكال

 حياة تهم التي المكاسب بعض تحقق وان برلمانية انتخابات اول في والوطنية مية التقد

 الساسية ا المطالب شامل ق نطا وعلى علنية شبه بصورة تطرح ن وا ، مباشرة المواطنين

 عرائنض طريق عن سوا ٠ المشترك النضال في المواطنين الف ا تجند وان ، للشعب

 لبالد ا شت وا ٠ لسياسية ا ت وا لند وا ت لمسيرا ا و ا لية لعما ا ت با اواالضرا ، الحتجاج ا

 اخل الد في الوطنية الحركة صوت وارغع العمالية النقابات من د عد فتاسس شورى مد حالة

٠ للجماهير يرة جد وقائدة حقيقية كقوة وبرزت ، رج والخا

 ية السعود وخاصة الرجعية ورائها ومن لحاكمة ا وائر لد ا ت خذ ا ع الوضا ا ص هذ م ما وا

 ضا - ٠ بوا الوطنية لقبرالحركة 6 العد تعد واالمريكية لبريطانية ا رات واالستخبا وااليرانية
 بحمالتهاالمعروفة فقامت ٠ البالد في مي التقد المد ووقف شعبنا حققها التي المكتسبات

 وبدأت لوطني المجلس ىوالالدستور الى االولى ووجبتضربتها الماضي اغطس في

 نت كا واذا ٠ رخيصة ت زا ستفزا وا ب رها ا من رافقها وما لتفتيش وا ل العتقا ا حمالت

 لسلطة ا مخطط وتمرير قلبه من لها ستئصا ا لصعب ا من نه فا لشعب ا على عزيزة يمقراطية لد ا

ث يحد لم وبصورة ، كمة لحا ا وائر لد ا ن فا ا لذ ٠ واضعوة تصورها التي بالسهولة المشبوه
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 يبي اكاف هن فيجعبتها ما كل وافرغت ، مطامعها لتحقيق امكانياتها مثيلصبتجل لها

 ولو ٠ تاريخها في لبالد ا ها تشهد ميةعالا اكبرحملة في هزيله وتبريرات ومغالطات

 بالصورة لخرجنا االخيرة لتمريرموءامراتها السلطة لخطة اساسية ال االتجاهات لخصنا

التالية:-

 بتحسسين لمطالب ا من نى االد لحد ا تحقيق في لسلطة ا فشل في للوم ا لقا ا - ١

بحل الفارغة الوعود واعطا ٠ الوطني المجلس للجماهيرعلى المعيشية االحوال

٠ قصيرة زمنية فترة في عية الجتما وا ية د القتصا ا تلمعضال ا

 بان توحي بصورة وتوسيعه للدولة االدارى الجهاز على شكلية ترميمات اجرا — ٢

٠ السلطة وعود تحقيق على العمل هدفها

٠ الصورية المحاكمات عنطريق لقمعية السلطة اجراءات لشرعيةعلىا اضفاء ٣

لمعيشية ا ع الوضا هورا لتد لرئيسي ا لسبب ا ن با نقول ان ا يد جد ليس --- وال ا

 والسياسية ية القتصاد ا لبالد ا رات مقد على ر لالستعما الطويلة الهيمنة هو للشعب

 دلبالا لثروات رية الحتكا ا ت الشركا وتمارسها مارستها التي لنهب ١ وسياسة ، لعسكرية وا

 من را مصد البحرين كانت الستقالل ا قبل ما التاريخية لحقبة ا ل فطو! ٠ لبترول ا همها وا

 الميريكية ا ة المتحد ت ياللوال الحربي المخطط في استراتيجيا ومركزا لنفطية ا لثروة ا ر د مصا

 التي الشعوب جميع شان لك ف في شانه البحراني الشعب فان لحال ا وبطبيعة ٠ وبريطانيا

 والتخلغ البوس اال االمبريالي التواجد هذا من يصبه لم االستعمارية السيطرة رزحتتحت

 لى ا لسطلة ا لتسلم مستقلة ولة د لبحرين ا علنت ا ثم ٠ ٥د بال ت خيرا تنهب كيف يرى وهو

 ٥تجا والتجويع التنكيل سياسة الماضية السنوات طوال مارست التي الحاكمة العائلة

 طبيعيا نت وكا ٠ ليةستغالال ا تها وشركا زية الستعما ا ر وا للد مة لتا ا لة لعما وا لشعب ا

 يتغيرفاجهزة لم شيئا ن ا لحقيقة وا ٠ عليه كانت ما على ل الحوا ا تستمر ن ا ا جد

 معظمهم في عليها والقائمون ، وتخطيطها االستعمارية السلطات وضع من الحالية ولة الد

 قبل من مباشرة تسير خلية ا لد ا رة ووزا ٠ ٠ ومخابراتهم لمستعمرين ا ى يد ا على تربوا

٠ وغيرهما وشور رسون هند مثال ا لها ورجا نية لبريطا ا ت برا لمخا ا

 مة وخد لشعب ا ب حسا على حش لغا ا الثرا ا هو ليين لحا ا م للحكا لوحيد ا لهم ا ن ا

 الوضع ا هذ وازا ٠ المحليين ريين الحتكا را كبا ومطامح الجنبية ا رية الحتكا ا المصالح

 مشكلة راسها وعلى ة د حا بصورة لمشاكل ا برزت للمواطنين لمعيشية ا ل الحوا ا قم غا من

 طرح من والوطنيون التقدميون النواي استطاع ولقد ٠ االجورواالسكان وتدنى لغالا

 من لحد با طالبوا بان لك ذ من اكثر الى هبوا وذ لوطني ا المجلس على المشكالت ه هذ
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 للقوى المتواصل لنضالا ومع ٠ الدولة الى بعضها ملكية ونقل اجنبية ال الشركات سيطرة

 هذه حل في الخطوات بعض اتخاذ على واجبرت المطالب بهذه السلطة ووجهت الوطنية

 يكن لم ذلك ولكن ، الضرورية المواد وتسعيربعض الدولة موظغي رواتب كتنظيم المشكالت

 فكانالرد٠ المحليين روالمقاولينالتجا واال الشركاتاالحتكارية السلطةوال ليرضي

 كبل بانه المجلس واتهام الحقائق قلب على تجروء السلطة فان ذلك ومع المجلس بحل

 في اسكان ال مشكلة سيحل الوزراءبانه رئيس االتجاهوتبجح العملفيهذا عن ايديها

 عيسى ينة مد في كن لمسا ا على للحصول ت لطلبا ا ن با علما ،شهر ا عشرة و ا ثالثة غضون

 بيتا ١٢٠ ستوزع االسكان وزارة أن والمعروف ٠ ٠ طلب االف السبعة تقارب اريخه حتى

 المجلس ابانحل تصريحاته في وعد الوزراءقد رئيس ان حين في ، ٧٦ فيبداية

٠٧٥ نهاية بيتحتى ٢ ٠ ٠٠ بتنفيذ حكومتهستقوم بان الوطني

 استعمارية ال هواستمرارلالدارة البحرين في الحالي -انالجهازاادارى ثانيا

 الشكلي االستقالل واعالن االجنبية القوات رحيل الجهازقبيل هذا تمتوسيع ، القديمة

 ويسخراالن ٠ وتطعاته الشعب لمصالح المعادية االستعمارية العقلية وفق كوادره وربيت

 قائم وهوجهازفاسد٠ وحلفاءوها الحاكمة العائلة اجلها من التيتعمل الغايات لنفس

 عاجز وهوبذلك ٠ العلمي التخطيط واالفتقارالى الروتين ويكبله والرشوة المحسوبية طى
 وعلى ٠ لبالد في اجتماعية اوال قتصاديةاال المشكالت ابسط ورفيحلباىد القيام عن

 وتعقيد مصالحه لضياع ومكانا المواطن كاهل على شقيال عبئا اصبح فلقد ذلك من العكس

 الجهازسيديرعملية هذا ان المواطنين انتقنع ذلك بعد السلطة وتريد ٠ معامالته

 بانشا بنوسيعه ةتنظيمهتقوممنتطهيرهواعاد وبدا٠ امراضه وعالج الوطن ( )بناء

 - له بالنسبة ستكون- باننتيجةذلك تماما يدرك شعبنا ان ٠ داراتجديدة وا وزارات

 ااجهازوانشا ا هذ تحطيم مسالة اصبحت ولقد االستقالل من ا ومزيد الشقاء من ا مزيد

 عن تحقيقهابعيدا ويسهرعلى للشعب الحقيقية المصالح يرعى وطني جهازإدارى

 جماهيرشعبنا ملحا ذلكمطلبا لقداضبح عمالئه، و المخابراترىوتحكمجهازاالستعما النغوذ

 لمجلس ا في لة لمسا ا ٥ هذ اشارة وان ٠ لتحقيقها جبهتنا ضل تنا لتي ا لريسية ا م لمبا ا ومن

 وطنية سس ا على ولة للد رى الدا ا ز لجها ا تنظيم باءادة لشعب لبةنوابا ومطا لوطني ا

 ا هذ تنظيم فاعادة٠ لمجلس ا حل لى ا لسلطة با ت حد لتي ا ب سبا ال ا من نت كا علمية

 لمطلق ا ء ا لعد ا على ئم مالقا لنظا ا سس ا خلخلة تعني كر لق ا لفة لسا ا سس ال ا لى ز لجبا ا

 ين لذ ولة الد موظفي ر وكبا ء لوزرا منا لمنغعين اماما لطريق ا وقطع ،لشعب ا ني الما

 تعجز حين في رات لعما وا لقصور ا فخم ا ء قتتا وا تهم شروا ة زياد جل ا من صبم منا يستغلون

٠ لمتخمين للمالك كن المسا رات يجا ا فع لشعبعنف ا لبية٤
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 االدعاء الدوائرالحاكمةدونكلل، تروجها -مناكبراأل؟كاتيبالتي ناال

 ور صد بعد خاصة مركزه بصورة محاليا لمسالة ا ه هذ ر وتثا ٠ ئية لقضا ا لسلطة ا باستقالل

٠١٩٧٤لعام الدولة تدابيرامن بقانون المرسوم

 وانقسام لالنسان االنسان استغالل على القائمة. االنظمة ظل في انه البديهي من

 ولة كد لبحرين وا ٠ ة يد محا تقف ن ا سلطة الى يمكن ال حرة متنا طبقات لى ا المجتمع

 عن الجهازالقضائي ورثت التطورالراسمالي طريق وتسيرفي الستقالل ا يثة حد

 ٠ االستقالل بعد ما مرحلة جهة لموا تنظيمه ة ص الكا سبيل في جراءات ا باية تقم ولم ر االستعما

 ٠ رى الستعما ا ابانالحكم معظمها وضع التي والمتخلغة الرجعية بالقوانين محكوم فالقضا

 وال ٠ وتوجيهها الشرافها ما تما يخضع فهو ية التتغيذ لسلطة ا قبل من معين لكونه وهو

 لعاعلة ا مصالح عن غ فا الجماهيروالد لقمع غيراداة الموءسشة ه هذ نتصور ان يمكن

 يث الحد فان دا٠ امال وكبارادحارورجال االجنبية والشركاتال&رة كة الحا

 لقانون تطبيق القاضي يحاول التي القليلة الت الحا وفي٠ هراء ا ل ليس القضاء عننزاهة

 القسم وباالخص التنغيذية السلطة قبل من بحزم يواجه وضميره قناعته بايعازمن والعمل

 الثانية رجة الد محكمتي ر لقرا القسم ا هذ جانب من لسافر ا ى التصد لك ذ ل ومثا ٠ لخاص ا

 حيث ، المنصرم العام في البا شركة احداث في المتهمين قذية في واالستئناف

 رهن بقاهم وا مالية بكفالة المتهمين سراح قطالبا رالمحكمتين قرا الخاص القسم تحدى

 عهم، باالفراج وامرت ساحتهم المحكمة ت برا الذين للكثيرين حصل شمما ٠ االعتقال
 صالحية تصبح االموربحيث وتتكررهذه ٠ جديد من المعتقل الى وا اعيد انهم اال

٠ المطلقة وصالحياتها ية التتغيذ السلطة جبروت امام صفرا مهم حكا وا القضاة

 ظل وفي ٠ لجائرة ا نين لقوا ا تطبيق عن لمسئول ا فهو قمع اداة القذا وبوصف

 صوريه كونها عن السياسين للمتهمين تجرى التي المحاكمات التخرج لحالية ا ع االوضا

 وحرية االنسان لحقوق ية والمعاد بية الرها ا ة السلط اساليب على الشرعيه اضفا يتها ا

 فان العقوبات قانون او الدوله لقانونتدابيرامن وفقا المحاكمات تمت وسوا ٠ المواطن

 من يرتئيه ما يم وتقد نفسه عن ع فا الد في حقه من   الحيان ا غلب ا في   محروم المتهم

 يدلي مواطن كل على وانما فحسب المتهم على ليس مسلط االرهاب وسيف ٠ ادله

 حين زى را الد طه لمتهم ا لشاهد حصل، كما ، العام عا االد ولفيقات تغق ا ة ن بشها

 من صربه وجرى المتهم صالح في بشهادة لى النهاد المحكمة ساحة في عليه القبض القي

٠ هناك المخابرات رجال قبل

 ضد المغضوح تمريرتآمرها في السلطة لمخطط الرئيسية التجاهات ا هي ٥هذ

 طريق عن االعالمية يب االكاف بحرمن في االتجاهات وتسيرهذه ٠ الديمقراطية
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 وعلى المنقذ انها على تصويرها ويجرى ٠٠ الماجورة والصحافة والغزيون االذاعة

 مع شديد ترابط في االعالمي الصخب هذا ويتم ٠٠ والعدالة الرفاهية الى الطريق انوا

 الغكير كحرية مظاهرالحرية ابسط وقمع المواطنين حركة رصد في الخام القسم تمادى

 رقاب على لمسلط القسمكالسيف يبرزهذا االوضاعاالرهابية وفيظل ٠ والكالم

 المعتقالت الى وجرالمواطنين امنه ال البيوت اقتحام في الصالحية مطلق وله المواطنين

٠ هم ضد بة الكاف ت واالدعا التهم مختلف وتلغيق

 اليوم هذا في تقف اجمع العالم في والتقدمية الوطنية والمنظمات الشعوب جميع ان

 والتقدم الوطني االستقالل واستكمال الحرية اجل من شعبنا مع تضامنا ( ديسمبر ٧)

 والجوية البحرية االمريكية والقاعدة امبريالية ال االحتكارات على القضاء اجل ومن والسلم

 الذى الرجعي االمبريالي والنفوذ اشكاله بكل واالستعمارالجديد النغطية واالمتيازات

 لخليج ا امن مشروع وخاصة وانية العد والمخططات والمشاريع شعبنا انغاس يخنق

 العقوبات وقانون ولة الد امن كقانون االرهابية القوانين اسقاط سبيل وفي ، االمبريالي

 ات واالجرا رية االستعما المشاريع ٥ هذ كل ضد بحزم وقف قد شعبنا ان ٠ يد الجد

 ة وحد ان ٠ لنبيلة ا افه هد ا تحقيق جل ا من لتضحيات ا يقدم ل يزا وما م وقد التعسغية

 شعبنا هير جما تحققه ر نتصا ا كل في الساس ا حجز هي مية لتقده وا لوطنية ا لقوى ا كل

٠ المناضلة

٠ البحراني شعبنا نضال عاش

٠ مية والتقد لوطنية ا القوى ة وحد عاشت

٠ العميلة والسلطة االمبريالية ولتسقطمخططات
ر:- خبا ا

 في يعيشون حيث المخابرات وسجون معتقالت فبي سياسيا معتقال ٣٤ مازال *-

 البعض وتعبرض ١٩٧٤ يونيو منذ انغرادية زنزانات في مازال بعضهم ان كما ، مزرية اوضاع

 المعتقلين معظم وحرم ، وخليغة رسون هند جالوزة ى يد ا على يب التعذ صنوف الى االخر

 سيين السيا السجنا اولئك وحتى ، ن االنسا بسطحقوق ا يتنافىمغ مما ويهم ذ مقابلة من

٠ هم اهل لمقابلة سنويا ساعة ١ ١ على اال يحصلون ال السجنا من وتيرهم

X — بعقد موخرا البحرين االىهويد اميرعباس وزراءايران رئيس زيارة توجت 

 لجنة وتشكيل ٠ القتصادية وا واالمنية العسكرية النواحي يشمل ين البلد بين حلف

 ية تنفيذ ن لجا وتشكيل سنويا - والبحرانية اليرانية ا - راتين لوزا ا رئيسي يراسها طيا
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 لي را لغيد ا د التحا ا يشبه مل كا تنسيق هو لك ف من ف لهد وا ٠ ادنى ت مستويا طى

 االمنية فيها بما المجاالت جميع في الصغيرة واالمارة الكبيرة الدولة بين

 ككيل رتين لوزا ا لريسي لسنوى ا ع الجتما لفانا شكا ا ى ا حل ر تعذ ذا وا - برات لمخا ا —

 لبحرين ا في لمطبقة ا سيم لمرا وا ا رات لقرا ءاتاوا جرا ا ل الى لنظر ا ون د لكامل با يحله

 ربع ا ل ول لد ا ى حد ا فهي لبحرين ا في ص خا وضع اليران ن كرا لذ ربا يجد ومما
 ستقالل ا ل ن عال ال دات الستعدا ا ء اثنا ١٩٧١ منق ا اعطى الذى القوى النفوذ ات ذ

 وبريطانيا االمريكية المتحدة يات الوال فهي االخرى الالث الدول اما ٠ الشكلي

 يتجزا ال جز ماهوال والبحرين ايران بين عقد التى السرى وانالحلف٠والسعودية

• االستعارى الخليج امن مشروع من

 قصر في صح مزخرا البحرين الى بريطانيا كاالهانوزيرخارجية زيارة -اثناء يا

 ا هذ ن ا ٠ لجغير ا في لبحرية ا تها عد قا ترك تنوى مريكية ال ا ة لمتحد ا ت يا لوال عبانا لرفا ا

 مصيرة دة اع استخدام قدحصلتعلىحق امريكا ان الخبراليثيراىجديدحيث

 ون د مها نفتخد الجي يالحرق يم القد ر المطا في الجوة ة بالغاعد حفاظ ال ا مع العمانية

 ون اتذ لمعد وا لجنود بانزاال تقوم مريكية ال ا لعسكرية ا ت ئرا لطا ا ان اذ محلية قبة مرا ية ا

 لبحرين ا في المريكي ورا نبالد تقوما ن يرا يةوا لسعود ا ن ا لمعلوم ا ومن ٠ حسيب و ا رقيب

 فيهكبار ىيلتقيالذ الوقت في ٠ امريكية لالحتكاراتال ومالي ميعالا كمركزثقافي ابقاءالبحرين مع

 مستمرمع بشكل البحرين في امريكي للسفيراا راسهم وعلى االمريكيين الديلوماسيين

 ورغم ٠ لمشبوهة ا ت ا للقا ا ٥ هذ من ضح وا لودف وا ٠ ت برا لمخا ا ير مد رسون هند

 مر ا ةد رك مبا بن محمد رجية لخا ا وزير ن ا اال ن الها كا تصريح قلت تنا ء النبا ا الت وكا ن ا

 القاعدة ببقا متشبثة العميلة الحكومة ان يوضح مما ٠ البحرين، الخبرفي ا هذ تعميم بمنع

! ! انفسهم االمريكيين من اكثر االمريكية
 م لخيا ا بنصنب وذلك جديدة، قمعية اجراءات اليام ا هذه لتعب ا فرق تستعد - ٨

 فى الشرطة وضعت ان بعد القلعة ساحة في قدم ١٢١٠ مساحتها لتيتبلغ لحديديةا
 ارسلت لمخابرات ان! اتايضا،االجرا لك ضمن ومن ٠ اسابيع ٣ منذ قصوى هبحالةأ

 هم حد ا - لبوليسية ا ب لكال ا م ا ستخد ا على ريب للتد ن ارد ا لى ا ها فراد ا من خمسة

 تدريب بعد ٧٥/١١ /٢٦في الفعل عادوا وقد ٠ اود سلمانف علي عبد يدعى

 ارسل ايضا التدريب نطاق وفي ٠ مدربة كالب ه معهم مصطحبين استمرشهرونصف

 هناك المتبعة ب الرها وا القمع وسائل خبرة من ة لالستغاد لك وز االردن الى ضابطا ٣ ٠

 تصليح على للتدريب ايضا االردن الى الشرطة من اثنين انبمارسلوا الى باالضافة هذا
٠ االسدة

****<<<



١٩٧٦ سنايولبحرين ا — لبوطتى ا تحريسر ل ا جبهة ل حا ن لسا

ة—الماصل ة—ف ;تال١تئار١ عبب ٠٠ ,ال٦ال عبب

تجل

: العظيم تعبنا ير جا يا
 تحت^ماي وانتصاراتها نضالها عيد ، والمجيد ماب- أول بميد الجالم *١٠ءحبعاب ۶,٠٠ العاملة الطبقة تحنفل

 أللبحةال^ساسبجلة مصه٦٦١ةأذيتربد١١م لعير٢واًي االتبمةالخال^:يابااللمألمآنتدرعا!
 بلدانبالمنجحوتة العا^لقفي االبجة بي الى. ارات االت تب دح غزي ببالجياًعييالةرن^ة: باالمإبيييون *بان

 سن هنبأ الجالة جة١لراطقاذتزءت١الدهولك ئيذوب،م،لى;غ با٣فآلش۴غبأل.
 ذخاب٠انبح ٩ذ نح١الدوب دده كاكطائت ٠زات،٢االت لمترضر١ ب١ءز الكائيلل^ل

 با؛جياً'ىلخس^ةاجةسجب٠٠جةي٠٢٠>كب:٠
 بائ<اليدذة.١ااًلب تغف ثمث البن ني ه-١المب ير ب١٠تغال نج' أالئنانلال^انال

 وحلفائها العاملة الطبتة تبرزامام ومن.عديد٠ وعمقا ارات ان: السحنلقوتزداد العربية االراغي ي النعبية وتستمراالنتغانة
 ايمركائها ص وعزبا المخيضكعذر٦ ببرك الن2 البا: الرجسية االترالح اليحدق جديي^تمنيبة بباينغادية
 االجوروتهسين زيارة غقخرزفى التى المادلة يبهاً ١ يت أجلتحقيق من مريرا غار,دنوك |تائ|ذر|س '١طبئ ان ئدمغةئغد،لج.نا و ئشم;هد na دع

٠ ن نتك يا ء ت ين ٠ بمص 7 تثباننؤاية وايجااًلر^اشياًءإنيننألاللةاًالسمانجقاء البمل ظروف
 تكبنك ان لنا خطا ع عاكابدرين كنةي^اسية خل ي يالر^يي فيسياًسةبلتكالماااليبراًل يالزأ ق ان ،واليك

 ولي^ادلعلى . األتطه- نحآ تونجدنحربالرن^االألجني،وزلكبأالثيتنا^ةمنمياسة:ابالب^نوحالتى

 اشءآل:فب-الجذ،٠ةجبغ٢٦سئةتجز'كاليىلئ5٢د
 ت دمد والسام اديرخ علنية نمار.ة اة وقهع ، ،اجآللصجلسالو:، جدث-خم دها والصانيه ة وهلحنبب ٢إكتتكيبه

 مب لبة ايختط النقابأت وين دق١كر و جقوقبا هن ع ٤ يم ب:ا وببل واغهانها ال^ابتةالماطة وارتاج اإلعتقاآلخألينية
 نننبتهنانن))برعومبقا و٠ارق دن و . كر ألبنا ٠ ف النكت^ية ادا٠اجرا سرير انونية طر١ العجله ٠طصوضقند

 حبتيا٠ئةااقةاليهضئثتئئئئ%تج؛;(4ثج٦بخ
 يتسار:وسياًسةالنظاع،وفىظال.جراًءتيحسرم 'را: قديحط النخه نذا فيآن سنواحلمجردالنك ٣اىنبخمرريدة ئ؛ئإل١اساك اذاسابه ذاًوحىوشمبن دكمر• 7د تووبن كتبدرخب

 كهنوخ كجمية ايالبصرة نمبأكزدول إال له دالو ح ن ناي له ألبوبات اتون ه :دخ اك ابهل اللطنيذا كي^كيبو ولم .لتالكخ٣او لةأر ب آالهنل ؛ jبد التيم وتوايه ر سهرة نصه لل^اععنيفيال حة فيبااإلنانمن

 غى حكتيلكألسك ذوادلنححةو١ ءن٦ثق;ا ومى لذىد١ ))اكجرد ح ج لنمئ ذ٠ايو الل^يإا

ي ي م هم ٠ عاب ١٠ لى٠ا وترتفع مبوات٠٣ ال;ئءن را٦اسوألحكب
 ض الماطة االبقة يحرم الجديد المال أخن غحرب ،ن^للك النيابآليأبليمن ئ-اًةذطلبإم١٦ولكح

 التى آال^طرالجنونية العتوبا^وغمكلعذه انون لينطس البام واالدعاً. وزارةآلداخنية الق ب- لتر۴الغاجان حل
 حنتتغطوى بنفليا وتمنحا التى توانينهل ءل،٠م٠ تثنغز البتإة ذ'ه مياحيا؛ان هالرجمبه برا ل«ا ضبا تنفذ

 فى التدرين لبصال ممذ كا الفربين على٠المماليةواالء:^ االضرابات لتفريق لتغابآ فلول وترسل القضاء .صالحيات
ر .رابات االص ذه غمشرعية(آن غندق.)ولداي تتوءببناء التى اللبنانية الجافولع^االلنركة البو:ر:

 لكدحة.عيرناا وجا العاطة رلبقنا تخو:ه الذر. آلبطولي النضال د :ننسها تحصن ان بهذهاالجراءاتتحاول آنالسلطة
 وديدي ايباف ايحوح. ي آجراباتبم ننايم االغاو^من التوانينواالجراءا^جلميمتعاعكرتصييعالنا ذه من اى ؛ان
قيس برخدا؛ ألل^ة خاج.ظن د .بت٠اكو س ا٢ش وزرما٨الما وظ نبيرابوببرىوظحر٠نوصركم٦

' وخاوجها السعاية ز أبخ اال^ريالبين V معأسياذ أل^رون ،ورتباطبا ضل١ذ٠بال٦. ا،
٠ لمظيم ا شعبنا عمر جا يا

ة—لخط ا ود خبر تذاًة ا تظرسهاً اتالتتئجاش٠اال-جرا وانيذه ،الن^سوبآلمربية زر ألهر ا ت حج ى حد١ وعو ثمرالخطيب يحص داى 1 دلن؟ اب-ئ ذهحارحئ٠ال خواالجر ا سما نحمى بجريدى ها ان

يتبسع





١٩٧٦ هايو
العاملة الطبقة انسصارات عيد ٠٠ العمال عيد

: العظيم جماهيرشعبنا يا

 نضالوا عيد ، المجيد مايو اول بعيد العالم انحا جميع في العاملة الطبقة تحغل

 هذا العيد وياتي اتحدوا العالم عمال يا : الخالد شعاراالممية تحت وانتصاراتبا

 الجماهير من الطبيعيون وحلغاوها العاملة الطبقة حققتها عظيمة بانتصارات متوجا العام

 المنظومة بلدان في العاملة الطبقة حققتها التي االنتصارات فالىجانب٠ الكاهحة

 بيسناو وغينيا والوس يا وكمبود فيتتام السوفيتيتمكتتشعوب ل انحا ا وطليقها كية اشترا ا
 النحدة الواات مبرالبة ١ رأسها وعلى لالمبرياية اكبرالبزائم توجيه من نجوالوا وموزمبيق

 لبا نضا بغضل سب لمكا ا من ا مزيد ملة لعا ا لطبقة ا نتزعت ا لية سما الرأ الدول وفي ٠ مريكية ال ا

 بغضل المكاسب تحرزهذه ان الشعوب استطاعتهذه لقد ٠ االحتكارات المستمر.ضد

 والسلم واالشتراكية التقدم قوى مع المتين وتالحمها الواعية وقياءاتها الشاق نضالها

 المستقلة حياتها لبنا ول الد ٥ هف كادحى امام رحبة الطريق انفتحت ا وبذ ، العالم في

 االنسان استغالل االبد والى فيها ينغى التي مجتمعاتها والقامة المشرق وغدها

 الديمقراطية المكاسب لتحقيق العربي الوطن في الجماهيرالكادحة نضال ويشتد لالنسان

 راوعمقا انتشا د ا المحبلةوتزد العربية االراضي في الشعبية وتستمراالنغاضة ٠ ية واالقتصا

 الهجمة لمواجهة جديدة نضالية مهمات وحلغائها العاملة تبرزامامالطبقة د جه ومن

 قاعهال اصد عن وعزلها لعربية التحررا حركة اجهاض الى فة الهاى الرجعية االمبريالية

 الطبيعى الحليف - اليمين مواقع ولتوطيد العالم والتحررفي االشتراكية قوى - الحقيقيين

 اجل من مريرا ا نضال تخوض نيةالعاملةالبحرا انطبقتتا •كما االمبريالية لالحتكارات

 وايجاد العمل ظروف الجوروتحسين ا زيادة في تتلخص لتي ا لة العاد مطاليبها تحقيق

٠ حقيقية نقابية تتظيمات بقيام والسماح ءادلة عمل وقوانين تشريعات

 ٠ صةمكانةخا يحل الرجعي االمبريالي التكالب سياسة في دنابال موقع ان شك وال
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 لك .وفن ، االجنبي الراسمالي وتحرك مركزتواجد انتكون لها خطط قد فاليبحرين

 قلك على دل ا وليس ٠ السلطة تنتهجها التي المغتوح الباب سياسة من باالسغاهة

٠ البحرين في حاليا يعمل بنكا ا ٨ جانب الى اجنبيا بنكا ٢٧ل تصريحات ،اعطا من

 رباحهادةاوزيا والبنوك والشركات سسات المو ه هذ حرية لتأمين السلطة اتبعت وقد

 حل ما عنه ث حد كما والقضائتة ية والتتفيذ التشريعية ت للسلطا رها احتكا اسلوب الخيالية

 الكيفية االعتقاالت بحمالت والقيام سرية او علنية معارضة اية وقمع ٠ الوطني المجلس

 النقابات تكوين وهوحق حقوقها من حق اهم وسلب واضعافها العاملة الطبقة وارهاب
 ضد التعسغية لتبريراجراءانها قانونية أطر العميلة السلطة وضعت وقد ٠ العمالية

 واجوته الذى ( الدولة تدابيرأمن بشان بقانون مرسوم ) اصدر وهكذا ٠ الجماهير

 واالستتكار االحتجاج من عارمة بموجة مكان كل في ها واصدقاو المناضلة جماهيرنا

 السلطات وضعتها التي الجائرة للقوانين امتدادا تقاومهباعتباره زالت وال وقاومته

 منافى - نصوصه من واضح هو كما القانون ا هذ ن١ ٠ الوطنية حركتتا لقمع رية االستعما

 شخص اى اعتقال حرية لوزيرالداخلية يعطى حين ، االنسانية والقوانين الحقوق البسط

 ءوفي النظام وسياسة يتعارض فكرا يحمل قد الشخص ا هق في الشك لمجرد سنوات ٣ مدة

 التهم وتوجيه ، بحرية نفسه الدفاععن في حقه من االنسان فيها يحرم ات اجرا ظل

 اكملته بل المرسوم بهذا السلطة تكف ولم ٠ مستمسكات او ادلة على االستتاد بدون

 ورجعبية مصرية العالم ول اكثرد في اال نظيرله ال الذى يد الجد العقوبات بقانون

 السائدة العقوبة كون جانب فالى يدة جد عقوبات فيه ضافت وا ، يسيا وروه افريقيا كجنوب

 التجريد )) يسمى ما هناك بد المو والسجن ام العد ا هي التعسفى القانون ا هذ في

 الدولة في العمل ذلك في بعا حقوقه كامل المواطن عن تسقط عقوبة وهي ( ( المدنى

٠ عاما١٥ الى وترغع سنوات ٣ عن تقل ال ا مدد

 الجديد العمل قانون فمشروع ، ذلك من بعد ا الى الذهاب على مصممة السلطة ولكن

 انه لك ذ من اكثر وال٠ النقابات تشكيل حرية وهو حقوقها هم ا من العاملة الطبقة يحرم

 العمالية المنازعات حل صالحية ينقل حين يد جد ارهابي قانون الى ليتحول يمسح

 االطر هذه كل ورغم ٠ العقوبات قانون ليشملها العام عاءواالد الداخلية وزارة الى

 ,على تقفزحتى لسلطة ا ه هذ فان ، سياستها لرجعية ا السلطة فيها تتفذ التي القانونية

 لغريق الشغب فلول وترسل القضا صالحيات تتخطى حين بنفسها وضعتها قوانينراالتي

 الجاف الحوض في المتدربين للعمال حصل كما المضربين على ٠واالعتدا العمالية االضرابات

االضرابات. هذه رغمشرعية ان( اى هوليد ) ق فند بنا تقوم التي اللبنانية الشركة ولعمال
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 الذى البطولي النضال ضد نغسها تحصن ان لتحاول اآلجراءات ه بهذ السلطة ان

 لم ات الجرا وا القوانين ٥ هذ من اى وان الكادحة هيرنا وجما العاملة طبقتنا تخوضه
 وهولديداىان للجاف الحوض في اضراباتهم تظيم من شاوس اال عمالنا كسرتصميم يستطع

 خاب لقد ٠ الموسسات من وغيرها وغيرها العام والنقل الخييج وطيران بوجيرى وشركة

 الوطني المجلس حل بعد همومهم جميع ستخل بأنها الناس خداع في السلطة ظن

وجهها تبقى ان يمكن ال فهي ٠ المعهود اسلوبها الى - فاعقة وبسرعة -- ت فلجا

 والكراهية الحقد هو السلطة والمميزلوجه العام فالطابع ٠ ومضات الكثرمن ضاحكا القبيح

 االمبرياليين اسيادها مع العضوى وارتباطها ، للمناضل الشعب لهذا المطلقة

٠ وخارجها المنطقة الرجعيينفي

: العظيم جماهيرشعبنا يا
 االمبريالي المخطط من يتجزأ ال جز هوال اليوما البحرين في يجرى ما ان

 ، العربية الشعوب االمرضد حلقات احدى وهو المنطقة في تطبيقه يراه الذى الرجعي

 المرسومة الخطة وفق تسيرفي السلطة تمارسها التي التعسفية اجراءات ال ٥ هذ وان
 اجهزة وتنغذه الدوائراالستعمارية تباركه ى الة الخليج أمن بمشروع يسمى ما في المتمشلة

٠ ئر وا لد ا بلك لمرتبطة ا ( رسون هند - خليفه ت با عصا ) لمحلية ا ت برا لمخا ا

 واكثر رجعية اكثرالقوانين يخطم بان كفيل الكادحة وجماهيرنا عمالنا نضال ان

 والوحدة والتخحيات بالنضاالنالصمود الحافل تاريخنا علمنا لقد ٠ وحشية االساليب

٠ ورائها هم ومن لعميلة ا لسلطة ا اساليب كل عليها ر تتها التي الصخرة هي الوطنية

 ة وحد اداة العيد هذا وليكن م جديدة انتصارات نحو نطالقةا العيد هذا ليكن

’٠ ٠٠• العالم والتحررفي واالشتراكية السلم بقوى بالجماهيرالكادحة العاملة الطبقة وتآلحم

م االممى التضامن عيد مايو اول عاش

٠ البحرانية ملة العا الطبقة ة وحد عاشت

• التحريرالوطني جبهة عاشت

٠ الجائرة وقوانينه الرجعي واالندحارللحكم والموات
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١٩٧١ و—يوني البحبرق ":تانحر:"لرثني-٠ .

أعدان تحتيق عن الطخ^ةالماليهتالحاكهعانزق ب ' '

ببا بترت لتى١- لقصبو الوبور ورم انحي رس- ٠ ٠٦٠١/٠ تم .

. اخعظنسنيم . نم:نسا .:.ابمبر ٠:
 ع٠٠٠ا.حبهذت ٢ا'ز'را رب يروف يحى ما لسان معلى١٩١, أغسطس في الحكه المانية !لطنسه لتدوعدي.

 النتربحا^ت ٦ ' ٠ل بزة٠٩ رردت تد و ! إ نثط انهر عنرة خدل ة ٠ي٠٠م٠٠بة٠،٠المحريال . ان- ج. مت٠ ٤ب ::،
 : ..يام ,و ز-ل -تصار اال النواحي مختلن ح الكتيره الدعاثية ‘ اآل٩اأ- نمرق و التصريحان نلر

 ؟لعجلسر، حل بعتد - بأنبا نفها ادلغمه هد. لقنبصورخ ، وبغيرها وت^لثتاينة اإلجتمعية: »
 ردا حددنبا الني التصيره ة الس نال في ؛وتان ا ط نجدت خل إالتأدره.على الوحذة جيي: الوياني

 ت-يخ ٤زا-ن ا انبا اذ اية:مكتسبات ن تح ان السلطه ئتبلع لم و الهدة منتتلتك ف.
 ا(٠١٠■م.تص n ون ب دا ج ه عليل فئه لحساب الخبي عذا وإبننرافخيران االرتبضال و التعبعب: زب(

 طبيمتههالدكانرننه هو و بانتمرار ه العاكد ل الد كده تؤ ط—خ واحد ئر ٠ الجعاسير ب،ي-أنح
 الدكاتورية هذه تجلت قد و . األل ند ا و الدي^تراطية نحو ه تطلعان شسبناءو محبوات وعم رية ::٤؟
 لتعع1 اجهزة. به قاست ذلكما ومثال ٠ ال^امة الحريا وخنن اإلريابية التوانيسن و ال:ية :العتنذت ،,٠.٠ذ
 ا وهن٠٠ الترفاء غعبنا ابناء .سن جديدة دنسه تناولد ,٦١٧1 مابو غي اعتثاآلب ,حملة شن من.. رهاب -اإل. و

 الوثابنه وووحه النعب ذا حقيتة بعد تثه لم المسعورة و.فدرنون خلينمة عصابة ان كل بث
 احتظ عندها الصجزمه المصابه صواب بالر دد . ب التمذي و االرءاب و القنر آنواع أماماتينتى صوده و

 قانون-تدايد وجه في واحدة وقبه انسياسيرن وذئ!نحسن^بون الذى الوتس في مايو لل نيعيد السمال
 لبن و السابقه االحتعاردة للقوانين إمندد ن ين. تيع له رذ.دوم عن لعلنوا و اآلرهاي الدولة أبن

لحقرع العالمي االعالن مع يتناغى لكونه و االجماع ج زن -- الواني. المجلس الشسبعلى-لسان.سل!قه-الننتخبه
. نعناًتب ال ا الكرامه و الة العد مخاهيم واليسبط :؟ن

 التقليل .سواسة واتباع الواطنين بمنسكل !إهت^مه حول السده تصدره الذى الضبيج كل وغم. و
 فمرل و..رف الجيابيتنة الطالب أبسط هوالموسعلى لددكوهة العام االتجاه أن نجد الرسسية النقات من

 الخاض القسم في البريطانن الضباط عن خمة ان ذله تهن . االرهاب و القسع جهاز على رقيب رون !لدونة
 العضا: الليالي في الهكذات علىنصرف المبال هذه سنوباً دينار ٢ .. .. أى اسبوعيا دينار٥. .. يستنمون

 لجيسكاط و لهم الذولة ندفصها التي الساسية الرواتب عن ناهيك . الرخيصه الننوس *شرا أجل ننة^لمرن
. الجواسيحوالعمنبال بمن

االجتمهية و االقتسادية المشك من أية يحل أن م أعجز الذائم الحكم ان مرارا جبهتنا او:حن لقد و





١٩٧٦ يونيه
أهداف تحقيق عن عاجزة الحاكمة المالية الطغمة

ا — TL بشرت الحي المعسولة الوعود رغم شعبنا

: العظيم شعبنا جماهيرنا يا

 برئيس يسمى ما لسان على م ١٩٧ه أغسطس غي الحاكمة المالية الطغمة وعدت لقد

 وقد ! ! اشهرفقط عشرة خالل فريدة جنة البحرين ستجعل بانها خليفة الوزراء
 الكثيرة الدعائية المقاالت ونشرت لوالتصريحات التصريحات مهاأعال أجهزة رددت

 لقدصورت٠ وغيرها لثقافية وا اجتماعية ال والسياسية االقتصادية النواحي حولمختلف

 حل على رة القاد الوحيدة هي - الوطني المجلس حل بعد — بأنبا نغسبا الطغمة هذه

 ولم المدة تلك مضت قد وها دتها حد التي القصيرة المدة تلك في الوطن ا هذ مشكالت

 الرتجال وا التخبط في تعيش زالت ما انها اذ مكتسبات اية تحقق ان السلطة تستطع

 ٠ الجماهير بمصالح االهتمام دون جدا قليلة فئة لحساب الشعب هذا خيرات واستنزاف

 ية المعاد الدكناتورية طبيعتها باستمراروهو الحاكمة السلطة توءكده فقط أمرواحد

 كتاتورية الد ه هذ تجلت وقد ٠ الفضل ا لغد وا يمقراطية الد نحو ته وتطلعا شعبنا لطموحات

 قامت ما ذلك ومثال ٠ العامة الحريات وخنق االرهابية والقوانين الكيفية االعتقاالت في

 جديدة دفعه تناولت م ١٩٧٦مايو في اعتقاالت حملة شن من االرماب القمع اجهزة به

 تغهم لم المسعورة وهندرسون خليفة عصابة ان يؤكد وهذا ٠ الشرفاء شعبنا ابناء من
 ب والتعذي ارهاب القسروال أنوات شتى أام وصموده الوثابة وروحه الشعب هذا حقيقة بعد

 الذى الوقت مايوفي أول بعيد ل لعما ا احتقل ما عند المجرمة بة لعصا ا ب رصوا طا لقد

 ارهابي ل لدولة تدأبيرأمن وجهقانون في ةوقفةواحد لسياسيون المعتقلون وقف

 الشعب ولكون ، السابقة رية االستعما للقوانين اد امتد يشكل لكونه له رفضبم عن وأعلنوا

نعالال ا مع يتتافى ولكونه ع الجما با رفضه - الوطني المجلس المنتخبة سلطته لسان على
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٠ االنسانية والكرامة العدالة مقاهيم والبسط االنسان لحقوق انعالمي

 المواطنين بمشاكل اهتمامها حول السلطة تصدره الذى الضجيج كل ورغم
هوالدوس للحكومة العام االتجاه أن نجد الرسمية النفقات من التقليل سياسة واتباع

 ٠ واالرهاب جهازالقمع على رقيب ون د الدولة أموال وصرف الجماهيرية المطالب أبسط على

 دينار ٥٠ ٠٠ يستلمون الخاص القسم في البريطانين الضباط من خمسة ان ذلك فمن
 الحمرا الليالي في ات الملذ على تصرف لمبالغا وهذه ينارسنويا د ٢٦ ٠ ٠٠٠ أى اسبوعيا

 ولة الد فعها تد التي سية االسا الرواتب عن ناهيك ٠ الرخيصة النفوس شرا أجل من فقط

٠ لعمالوا الجواسيس من كامل ولجيش لهم
 المشاكل من أية يحل أن أعجزمن القائم الحكم نراامرا جبهتنا اوضخت ولقد

 يعود ذلك في السبب وان دنابال فيبا تغرق التي والسياسية اجتماعية وال االقتصادية
 فان لذا ٠ الشعبية الغئات اوسع مصالح مع ريا جذ يتناقض الحاكمة الطغمة مصلحة أن الى

 ٠ الجماهيروفقرها حرمان حسايب على القومي خل ابتزازالد هو الطغمة ه االكبرلهذ الهم

 قبل من تواجه لم للشعب المعيشية المشاكل مة مقد في االن أتي التي السكان ا فمشكلة

 بنا في االسكان ميزانية تنفق بينما العيون في رالرماد وذ رغة الغا بالوعود اال النظام

 الدفاع قوة الفراد بيا ٦٨٢ تقرربنا حيث والشغب دفاعالبحرين قوة لضباط البيوت

 خر ا د عد لى ا ضافة ا بسافرة لبملة ا تربط لتي ا لمنطقة ا في لشغب ا الفراد . بيتا ٢٨ ٠و

 الغضيحة من وخوفا الجكومة بان ال ٠ خفرالسواحل لشرطة امالبيض حالة في البيوت من

 والشغب الدفاع لقوة البيوت ى٥ هذ كانت اذا ٠ما المطروحة مناقصاتها في توضح لم -
 ميزانية من الكبر ا القسط تستنزف سوف المساكن هذه فان ونالتأكيد ٠ لسواحل وخفرا

 تستحمل ال التي لمشكلة ا ٥ هذ حل في النطام ية جد م عد على وللتغطية ٠ االسكان

 حين في لقنية والصعوبات عدمتوفراالمكانيات طى بالالئمة المسئولون يلقى التأجيل

 طى تجرى الدولة في وكبارالمسئولين الحاكمة العائلة الفراد الضخمة المباني اقاة ان

 ومبئى هلتون فندق بين الساحلية فالعنطقة الدولة اموال من وتمول وساق قدم

 علييها وسقوم ( راشد ) االمير البن موهوبة الدولة حساب على دفنت التي دارالحكومة

 دفعته ما نصغ اكثرمن اى امريكيا دوالرا مليون ٥ ٥ يكلف الذى شيراتون فندق مباني

 محمد ان لسالم فعليه المحرق االسكانفي مشروع اما ٠ اسكان ال لمشروع السعودية

 موجه رادعالنالردع دون للمشروع انمخصصة االرض على االميراستولى شقيق سلمان ين
٠ حيه وكاد شعبنا ابنا ضد فقط

 الحياة مجمل على حادة بصورة ينعكس القائم للنظام المسلك هذا ان في شك وال

في والتعليمية الصحية اكثرفاكثرالمستويات وتتردى ٠ للجماهير والسياسية جتماعية اال
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 تسيير في واالرتجال التخطيط عدم نتيجة صاخ بشكل التعليمية االوضاع وتبرزسو البالد

 تحسين حول التطبيل كل ورغم كانت كيفما التعسغية لقرارات !ووضع التعليمية السياسة

 لتطويرالمناهج جدية خطة اية االن حتى توضع لم فانه ممارسته وظروف التعليم مستوى

 متسلح جيل وخلق النسانية ا نشرالمعرفة على تستند علمية اسس. على وبنائها العقيمه
 انتهئ راسية الد السنة ان ورغم وقافية علمية منجزات من البشرية اليه توصلت ما بأهم

 وعدم التخبط هذا ان المقرره الكتب بعض االن حتى يستلموا لم الطالب ان اال

 كبيرة د ا اعد تسرب لى ا ى د ا والطالب ت رسا والمد رسين للمد لة العاد بالمحاللب الكتزاث ا

 تسلمت الماضي شهرابريل وحتى افضل عمل ظروف عن بحثا رسات والمد رسين المد من

 وزيرالتربية لدى شعور ادنى لك ف يحرك ان دون ستقالة ١٣٠٠ والتعليم التربية وزارة

 كغيره يستغل لذى ا و متناهية قة بد. المجال هذا في ولة الد سياسة ينقذ ى الذ والتعليم

 يشكو فحين الشخصية الغراضه رته وزا ليسخرامكانيات منصبه لمسئولين وكبارا الوزرا من

 لنقل الوزارة رات سيا لمحترم يسخرالوزيرا توفرالمواصالت عدم من لطالبوا رسون المد

 تعجز وحين العتيد قصره يشيد حيث العربي الرفاع مشارف الى والعمال البناء ادوات

 كبت من المزيد الى تتوجه لها الصحيحة الحلول ووضع المشاكل ه هذ طرح عن الدولة

قسى ا الى الرتما ا وبالتالي المواطنين رهاب ال. ولة الد وتسخيرامكانيات الحريات

 لحكومة ا به تقوم ى الذ الحثيث يفسرالسعي ما ا وهذ • لية االمبريا احضان في ود الحد

 اليرانية ا الرجعية مع بالتنسيق الخليج بامن يسمى ما تحت العسكرية االحالف القامة

 المسئولين وزيارات ية والسعود ايران الى المسئولين تجوال نتائج اهم ا وهذ ية والسعود

٠ بالدنا الى وغيرها ول الد ٥هذ من

 احباطها يمكن ال للسلطة العميا السياسة بان كد توء التحريرالوطني جبهة ان

 وبتعميق حة الكاد وجماهيره الشعب مصالح على الحريصة الوطنية القوى بتكاغ اال

 وقواها حة الكاد لجماهيرنا والمغاني وب الدو انالنضال ، وتطويره الجماهيرى النضال

 ٠ الحاكمة الطغمة علينا تفرضها التي المزرية االوضاع لهذه حدا يضع بان كفيل الطليبعية
 وباساليب المسعورة اعتقال ا بحمالت بانها تعتقد اذ فادحا خطأ تخطى السلطة ان

• البعلل شعبنا لدى والحرية النضال وة جذ اخماد على قادرة الوحشية يب التعذ

 وبين بينه الهوة ،وان الطويلة نضالة مسيرة عن يتراجع ان يمكن ال شعبنا ان

 في لة العاد مطالبها جماهيرنا تحقق ان الى تساعا ا تزداد ولسوف تتسع مستغليه

٠ االجتماعي والتقدم الحرية

 ترفع ان والعالم العربي الوطن في والسالم للحرية المحبة القوى كافة نناشد اننا

ونطالبها دنابال في ب الرها وا القمع سياسة وضد لسياسيين ا المعتقلين عن دفاعا صوتها
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شعبنا تطوق التي االمبريالية واالحالف الرجعية المخططات تستتكرجميع ن

 ٠ للمعتقلين.السياسين الحرية
 • الكادحة وجماهيره شعبنا النحرلنضال

٠ وهندرسن خليغة والعارلعصابة الخزى

- -البحرين لتحريرالوطنيجبهةا
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 االسود البوليسي للحكم

 احضان في المرتي

 - السي١الحلف

الرجعي - الصهيوني

للسر
 ميقراطية والد للحرية

 احلقييق واالستقالل

 االجمتايع والتقدم

والسال^م واالشرتاكية

١٩٧٨ فبراير





١٩٧٨فباير
٠ • المناضل جماهيرشعبنا يا

 حزب لتأسيس والعشرين الثالثة كرى الذ ، فبراير عشرمن الخامس ، اليوم يصادف

 نا يسعد لية لغا ا سبة لمنا ا ٥ وبهذ ، لبحرانية ا لتحريرالوطني ا جبهة ، العاملة الطبقة

 وفي ، لعربي لعالم في المضطهدة الشعوب لكمولجميع ونتمنى بحرارة، نهنئكم ان

 ، سعيد مسقبل اجل من انتصارات وال بالمكتسبات مليئا جديدا عاما العالم انحاء جميع

 االجتماعية لة العدا فيه وتسود ، االنسان الخية االنسان واستغالل ، الظلم فيه يزول

 الملكية والغاء ، واالجتماعية الطبيعية للخيرات ، العامة الملكية التيتركزعلى الحقه،

٠ عي االجتما لظلم ا اساس ، البغيضه ، الخاصة
 أسيسها وكان ، م ١ ٩ ٥٥فبرايرءام عشرمن الخامس في الجبهة اسست لقد

 ولقد ٠ واالجتماعي السياسي تحرره جل ا من شعبنا نضال في تاريخيا ومنعطفا حدعا
 ،لبحراني ا المجتمع في عي الجتما وا ى د التطؤز.االقتصا حتمه. ثا حد ، لجببة ا أسيس كان

 في تبرز أت بد ، عته وصنا استخراجه عملية وتطور ، ١٩٣٢ سنة لنغظ ا اكتشاف فبعد

 سطور ومع ، العاملة الطبقة ٠ ٠ الجتماعي ا عقلها لها ة يد جد طبقة البجراني المجتمع

 ومنتجة اساسية كطبقة جلية بصورة تميزت ان تتمووتتطورالى اخذت ، البالد اقتصاديات

 لها بد ال كان والالنساني الوحشي الطبقي االضطهاد ولمواجهة ٠ البحراني المجتمع في

 الوحيد حهاسال هو فالتتظيم ، الطبقية مصالحها عن افع يد حزب في ، نغسها تتظم ان

 اجبزتها اجنبية ال واالحتكارات ( بكسرالهاء ) المضطبدة الطبقات استغالل لمواجبة
 وتطورها ها وجود ضرورة اكد ولقد ٠ حتميا شا حد الجبهة كانأسيس لك لذ ، القمعية

 مواقعها عن الوطنية زية البرجوا وتخلى ،١٩٥٦ سنة الهيئة حركة ضرب بعد واستمرارها

 الجبهة امام فبرزت ،الستعمار وا الرجعية السلطة مع وتحالغها ، الوطني النضال في

 تركيبة طبيعة ، لمهمة ا ه هذ ت اكد ولقد ، البحرانية لوطني ا التحرر حركة ة قياد مهمة

 كانت لمجتمع، في االكثراستغالال الطبقة لعاملةهيا الطبقة ولكون ، الطبقية الجبهة

 لمصالح باالضافة تمثل انها حيث ، ايضا وحتمية طبيعية الحركة قيادة في الجبهة مكانة

ورفيقاتنا االريخ لك ذ ومنذ ٠ االخرى الغئات.الكادحة جميع مصالح ، العاملة الطبقة
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 العاملة، الطبقة انتصارقضية اجل من ونكرانذات ونتفاني صخالا بكل يناضلون ورفاقنا

 والحركة العالمية التحررالوطني وحركة العربية التحررالوطني لتطورحركة كان ولقد

 والسالم والقدم االشتراكية قوى لصالح القوى ميزان وتحول عامة، بصفة العالمية الثورية
 جبهتنا بقيادة ،الصلب بنضاله استطاعشعبنا ان ، للرأسمالية العامة االزمة ولتعميق

 ، بلينينية ا - ركسية لما ا ، لعلمية ا النظرية على لمرتكزة وا ، قيقين لد ا لثنظيم وا لضبط ذاتا

 انتفاضة بعد وخصوصا يومها ومن ٠ م ١٩٧١ سنة السياسي اسقالله على يحرز ان

 السياسي النجازاالستقالل النضاالتالجماهيزية من نصعد اخذنا لعمالية،ا ٧٢

 الشعب مطلب تحقيق النظام على فرضنا حتى القتصادى، ا باالستقالل وللتويجه الكامل

 شعبنا مريرخاضه نضال بعد ٠ م ١٩٧٣ يسمبرسنة د في التشريعية السلطة ، االول

 كانلالنتصار ولقد ٠م ١٩١٩ سنة الزياني الوهاب عبد حركة منذ تحقيقه اجل من

 — ٧ ٣ ديسمبرسنة من بالسابع الوطني المجلس انتخابات في شعبنا احرزه الذى العظيم

 انتصار اجل من البحرين معشعب العالمي كيومللتضامن دوليا اعلن الذى التاريخ هذا

 شعبنا لنضال وتحعيدا تطويرا ،الشعب كتلة وباالخحى فوزالعناصرالوطنية في قضينه

 والسالم كيةواالشترا االجتماعي والتقدم الحقيقي واالستقالل والدمقراطية الحرية اجل من

 الوطني المجلس اخل د الوطني نضالنا بتنسيق عظيمة انتصارات تحقيق استطعنا لقد

٠ النسبي. الديمقراطي النفتاح هو اهمها كان ، وخارجه

 ، البحراني المجتمع في الضئيلة االقلية والتيتمثل الرجعية، السلطة ان اال

 البرلمانية التجربة في تستمر ان ابت االجنبية الحتكارات ا تها وسيد الكبيرة البرجوازية

 ان يعكن ال مصالحبا اشبتان الموضوعي الواقع والن للخطر، الطبقية لحما لما لتعرنى

 وخطة مجا برنا ب فو»ضعت اخرى ا فحة لكا ت ددا وا طن العا لطبقة ا صالح9 مع تتعايش
 الوطني المجلس بحل البرلمانية التجربة فأنهت ،الوطنية الحركة ضد هجومية رجعية

 باصدارها فيحالةطوارىء البالد وجعلت لدستورالهامة، مواد بعض وعلقت

وطنيته في متغاني مواطن اى اعنقال يجيزلوزيرالداخلية الذى الدولة أمن لقانون

وقانون ، اليه تهم توجيه او لمحاكمته حاجة ون د سنوات ثثال ة لمد ،للجماهير ووالئه

 اوالخارجي اخلي الد ولة الد امن يعرض مواطن لكل ام االعد قوبة على ينص الذى العقوبات

 ٠ ة الصعد ا مختلف وعلى ، منكامال يكون بحيث الرجعي البرنامج ا هذ ووضست ٠ للخطر

 واسعة الت اعتقا بحملة السلطة قامت العملي ان الميد وفي ، السياسي الصعيد فعلى

 واللجان اضطرالنقابات مما النقابي التتظيم وحرمت والنقابيين الثوريين العمال صغوف في
 وابريل مارس في بعضها اعلنعنتأسيس ان بعد ، سرى بشكل انتعمل العماليه

العاملين ونقابة ، االنشائية والمهن لبنا نقابة وهي بصورةشبهعلنية ٠ م ١٩٧٤
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 ٠ الصحة بوزارة العاملين ونقابة )البا( البحرين بالمنيوم العاملين ونقابة ، بالكهرباء

 والعمل التتظيم اساسه على يحرم للعمل ا يد جد قانونا رت اصد الجراء ا ا هذ ولقنين
 ولحماية العال حقوق عن الدفاع شأنها من التي واالعمال والممارسات القيام ويمنع النقابي

 يعد الجديد العمل قانون ان ٠ العمل االضرابعن حق واهمها مكتسباتنضالهم
 وحق ، لنقابيا والعمل التنظيم حرية الحقين ينهذ يكفل الذى سابقه عن جدا متخلفا

 ن االعال الحائط عرض تضرب الحقين ين لهذ ها بتجريد السلطة ان٠ العمل عن االضراب

 المنظمات ولجميع الدولية العمالية والتشريعات القوانين وبجميع ، االنسان لحقوق العالمي

 واتخاد العربية العمل ومنظمة الدولية العمل منظمة وباالخص ، والدولية االقليمية العمالية

 هذا في السلطة سعت وكذلك٠ العرب للعمال الدولي واالتحاد العالمي العمال

 النضال في وتصلبت تحققت التي ة الوحد ٥ هذ ، العاملة الطبقة وحدة لضرب الميدان

 تعتبرشرطا التي ة الوحد ه هذ الكبيرة والبرجوازية جنبية ال ا الحتكارات ا المريرضد الظبقي
 لغرقة الشوفينية القومية النزعة تبث ت فأخذ ، العاملة الطبقة النتصارقضية واوليا اساسيا

 القومي ها اضطهاد ت د وشد ، تحالغمم ولفك اجانب ال العمال عن البحرانيين العمال

 اكثروحشية الطبقي لالستغالل يعتبرشكال الذى االضطهاد هذا االجانب، للعمال

 يد الجد العمل قانون وفي ، االجانب مع الوطنيين العمال ة وحد لضرب واسلوبا وهمجية
اساسبما طى اذ العمالية سياستبا من الجانب ا هذ جتماعي اال األمينات وقانون

٠ الجانب العمال عن ويحرمها البحرانيين للعمال االمتيازات بعض يجيزالقانون

 مخطط لتتفيذ خاصا جهازا السلطة شكلت والطلبة الشباب حركة ان ميد وفي

 الخاضع والرياضة للشباب اعلى ال بالمجلس يسمى فيما المجال هذا في المخابرات

 لسلطة ا وتبث ، المريكية ا لمركزية ا ت برا لمخا ا لة وكا عمال ن الميركا ا رين لمستشا ا لتوجيهات

 الخمور ادمان غيرمباشرة او مباشرة بطريقة وتشجع الة والالميا لسلبية ا روح الشبيبة بين

 واجتماية ية قتصاد ا ع اوضا سبيل في النضال عن الشبيبة حرف لك بذ فة هاد رات والمخد

٠ افضل وسياسية

 الى تهدف التي الخطوة ه هذ النوادى مج د عملية اتمام االن السلطة وتسعى

• نشاطاتها على االشراف عملية لتسهيل امكن ما وتجميعها ية الشباب التجمعات من القليل
 الحد شأنها مت التي والقرارات ات واالجرا القوانين من يد العد السلطة رت اصد كما

 ، السفر ريح تصا كقانون البحرين لطلبة الوطني واالتحاد الطالبية لحركة ا نشاط من

 به وارها طالب كل حركة على لالشراف فوان يهد ان اللذ ، الطلبة بشأن ت زا الجوا وقانون

 حرمانه الى دى يو مما جوازه يد تجد للسغراو تصريح اعطائه من بحرمانه وما د ٥ يد بتهه
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 النسان لحق مخالغةصيحة مخالفين القانونين انهذين ،الجامعية ستهمنمواصلةدرا

 الدستورالبحراني وفي ، االنسان لحقوق العالمي االعالن في جاء كما ، ولياد المشروع

 فعال ارهابيين ال القانونين السلطةهذين ولقدنغذت٠ السغروالتنقل ولحقهفي نغسه،

 ، الجامعية ذراستهم السفرلمواصلة من وطالبة (طالب ٣ ٠٠ اككرمن) بمنع قرارا فاصدرت

 عن تعلن ، لهما وبتنغيذها التعسغيين القانونين لبذين باصدارها السلطة ان

 لتعليمية. سياستبا من بعضا بذلك وتغذ ، ربةطالبيهبمحا ،والتعليم للعلم معاداتبا

٠ الشقافية واالمية ،االمية التجهيلية

 توجبها من وعمقبت فزادت المدني، اغتيال فيحادثة ضالتها السلطة وجدت ولقد

 بعد خصوصا اسود رعبوخوف حالة في تعيش لبالد وجعلت االرهابي، السياسي

 في اغالتها اللذان ظوم محمد التقدمي والمناضل العويناتي سعيد للرفيق اعتيالها

في ، الخطوة ٥ هذ على امالسلطة قد ا ان ٠ الوحشية يب التعذ غرف وفي مخابراتها اقبية

 الشرسة هجمتها تصعيد في خطيرة رة مباه تعد ميين والتقد للوطنيين ية الجسد التصغية

 هم د يتجاوزعد ين اللذ السياسيون والسجنا المعتقلون ويتعرض ، الوطنية الحركة على

 ،ويعاملون والنفسي الجسدى الوحشي يب التعف وصورمن الشكال وسجين معتقال ( ٤٠ )
 معسكر وهو ، فيه والمكبلين المقيدين السجن لوضعية باالضافة هذا انسانية ال ملة معا

 الحد نعداماعدااهذ فقط ( قدم ٥ *قدم٨ ) فيه الحجرة مساحة تبلغ الذى سافره

 لو حتى عالجهم وعدم بينهم وانتشاراالمراض التغذية وسو الصحية الشروط من االدنى

 عليه المحكوم ية الد قرية من الراشد ر الجبا عبد للمواطن ث حد كما ، لموتلىاا لك ذ ادى

 تبليغه من الرغم على هذا ١٩٧٧ نوفمبر فينهاية ، ي (سنواتسجنكحكمجنائ ١٠ ب)

 وهل ، سميث فرانك السيد النكليزى ا السجن ولضابط ولين للمسو الموجعة المة با ائم اله

 الغطرسةلسلطةحدالغروربا بلغ عندما ولكن بااللم، والصراخ االنين من ادل تبليع هناك

 ولقد مفترس وحش الى وتحولت ، نساني الشعوراال م البسيط الخيط حتى افتقدت

٠ البشعة الجريمة ٥ هذ هلى ستاركثيف السلطة لت اسد

 ات واالجرا القوانين من يد العد السلطة رت اصد ، االقتصادى الصعيد وعلى
 لتن^بتحالغة ، اجنبية ال رات االحتكا امام واسعا الباب فتح شأنها من لتي توالقرارا

 ٠ االخرى الكادحة والفئات العمال كدح ولتستغل ، شعبنا خيرات ، الكبيرة البرجوازية مع

 تهت ٩٢١ من فاقم قد االجنبية رات احتك ال امام البابالمفتوح لسياسة اتباعالسلطة ان

 البالي النظامالرأسمالي يعانيها االزماتلتي عليه انعكست اذ ، النظامالمهترى؛

 المواد بعض ان حد الى فاحشا االسعارارغاعا ارغعت حيث ، التضخم اد فازف

 القيمة وانخفضت شهورفقط ستة خالل ( /٠ ٢ ه ٠ ) بنسبة ارتغعت الريسية الغذائية
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مستواها االجورعلف فيه فظتالوقتالذىحا في هذا ،للهينارالبحراني الشراية
٠ للغال الفاحش المستوى مع يتناسب بما رنعها وون الحقيقي

 العمال، بين خصوصا المقنعه والبطالة ، البطالة غشت ، االجتماعي الصعيد وعلى

 الجباز جثة وانغخت ، والمحسوبيات الرشاوى وغشت ، سوءا السكن ازمة وازدادت

 فيه اد تزد الذى الوقت وفي ، االنوف زكمت ا لتي ا 6 فساد رائحة وفاحت ولة للد االدارى

 االيدى تتالعب العاملة الطبقة وباالخص امامالمواطنين والمعيشية االجتماعية الصعوبات

 وخيرات باموال االجنبية الذوات^االحتكارات وابناء ، الحاكمة الطبقة ابناء من القذرة

 من مضيفة ( 1٥٠ ) فضيحة للجميع انتشرت وقد .، الحمراء الليالي اقامة وفي ، شعبنا

 في استغاللهن بعد عملهن من فصلتهنالشركة اللواتي ، الخليج طيران في االجنبيات
 الصيته السيئة الشركة بسمعة الخاللا الى الفضيحة توءدى ان خوفا ، عارة الد اعمال

 كما ( ك مسترما ) دلبالالكريكتيراميرا الكرتونية ية الد د فسا لتبيان حاجة هنالغا وليس

٠ رته دعا قصور وفي الزالق ٠شاطى طى الفخم بالجه في االوروبيات، البنات تسميه

 المواطنون يعيش بينما ، الخاصة ملذاتهم على وخيراته شعبنا موالرا تبذ وهكذا

 من والمستمرة الضخمة المساعدات من الرغم على هذا ، للغاية سيئة اجتماعية فيحالة

 جيوب في االكبرمنها الجز يذهب والتي والكويت السعودية ض الخص وب المجاورة الدول

 مكتبا بفتح الكويتية الحكومة عى د الذى ا وهف الدولة، الكبارفي والمسوولين الوزراء

 للوزرا الخاصة المجاالت في ولة للد تسربمساعداتبا من للحد ، البحرين في لها فني

 مجلس من رالقراراتحتى وتصد بل ، الحد هذا االمورعند تقف وال الكبار، والمسوءولين

 على يخفى وال ، للمواطنين السيئة المعيشية الحالة تدهور شأنبا من التي ، انوزراء

 الشركات في الموظفين او ولة الد موظفي بحومان السرى الوزراء قرارمجلس احد

٠ االجتماعية وةلعالا من ، بسيطة كانت بنسبةولو فيها المساهمة او ولة لله التابعة

 حساب على ولكن المستعصية ازماته لحل محاوالت في النظامدوما نجد وهكذا
 صدر فمؤخرا للشعب، الالددود عدائد آخر بعد ويثبتالنظاميوما ،الجطهيردوما

 ، منالخارج قادم اوطالب مواطن اى تشغيل يمنع مجلسالوزراء من ايضا ( سرى قرار)

 يحارب وهكذا ،رأيه واخذ ص،الخا القسم الى بالرجوع اال مؤيسة اى وفي مكان اى في

 بأى فبممبددون وانحصلواعليها لعيش، لقمة عطى الحصول في المواطنونحتى

 تتعلق والساباداراًة١ ذلكالسبابسياسية كان سواء ،العمل من بالفصل وقت

 . وطها -نذدوالتها التركة سبي بعندا واالحالل د االنبا بزيادة
 بوزارة تعلن التي ،العمل على الحمول في البحرنيين اولوية مبدأ وتتالعبالشركاتعلى

 لشغر العمال يتوجه وعندما ،وموظفين لعمال حاجتبا عن االجتماعية والشوؤون العمل
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 تعرض كذلك الفاحش الغالء مع ابدا يتتاسب ال باجرزهيد الشركة غاجئهم الوظائف ٥هذ

 يضطرالعمال مما ، عملهم ومجاالت هالتهم مو مع بدا تتتاسب ال اماكن في العمل عليبم

٠ اجانب عمال الستخدام مبررا الشركة بذلك وتجد ، الوظيفة شروط لرفض

 ولالتحاد للشيوعية العداء موجة تسعرمن السلطة اخذت ، الثقافي الصعيد وعلى

 االفكاراالشتراكية وضد الوطنية الحركة المغرضةضد وتبثدعاياتا ، المجيد السوفياتي

٠ الوطنية الحركة لعزل منها محاوالت في ، والتقدمية والوطنية

 ولقد ٠ والسلبية الالمباالة.، روح وتبث ، والرجعية االفكاراالمبريالية وتشجع

 تلمجال وا بالصحف المكتبات اغرقت بينما ا هذ ٠ لبحرانيةبيةا االد الحركة ة يد شد يقة مضا يقت ضا

 الثقافية سياستها تخدم ببرامج واالذاعة والتلفزيون دورالسينما واغرقت ، التافهة

 ، الفني بالهبوط وبرامجها وتتميزافالمها بل ، فحسب لك ذ ليس ، واالرهابية التجهيلية

 وتطوره الجمالي الذوق من للحد وب الدو سعيه في وهمجيته النظام بشاعة تتجلى وهنا

٠ الناس عند الغني

٠٠٠ المناضلة جماهيرنا يا

 بالهجمة وشيقا ارتباطا ترتبط شعبنا ل نضا مكتسبات على الزجعية الهجمة ٥ هذ ان
 بدأت والتي ، العربية التحررالوطني حركة على الرجعية - الصهيونية - االمبريالية

 ، الخر بلد من شراستها وغاوتت ٠م ١٩٦٧ سنة حزيران حرب منذ بشراسة هجمتها

 ٥هذ هجمتها من االمبريالية هدفت وقد ، لبغانية ال الهلية ا الحرب في قمتها وبلغت

 الكبير الشرخ بعد يد جدم دولي توازن الحداث العربية التحررالوطني ورحركة جذ اجتثاث

 العظيمة النتصارات ا ثته احد ى الذ والسالم اشتراكية وال م لتقد ا قوى لح لصا استراتيجيتها في

 الشعوب من بيساووغيرها وفينيا وموزمبيق وأنغوال والوس شعوبفيتتام احرزتها التي
٠ المنتصرة
 ه وهذ ٠ الشتراكي ا النظام مواقع وتعزز الرأسمالي لنظام ا زمة ا تعكس الهجمة ه هذ ان

 ، البحرين في الرجعي النظام يعانيها التي الحقيقية ازمة ال ان ال ١ ٠ العصرالراهن سمة

 ور اجتثاثجذ في عجزه هي عامة، بصفة ، الرجعي - الصهيوني - االمبرياي والتحالف

 تعززمن رما بقد الهجمات ٥هذ وان ، العاملة الطبقة حرجة وباالخص ، الوطنية الحركة

 مشاكل حل في ريع الذ فشله وفي والخارجية خلية ا الد عزلته من د وتشد الرجعي النظام زمة ا

٠ الجماهيرالرئيسية

 جوهراالمرلطبيسة في يعود الوطنية ورالحركة جذ اجتثاث في وفشله عجزه ان
 فكيف ، والكادخة المسحوقة الطبقات حركة باعتبارها ، الوطية الحركة وجود واساس
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٠ ٠ المناضل جماهيرشعبنا يا
 لطويلة ا كفاحنا سنوات اثبتت كما ٠ المناضلة الشقيقة الشعوب تجربة اشبتت لقد

 وطموحات يتناسب بما والسياسية واالجتماعية االقتصادية الوضاع وتغييرا تحسين ان

 وارتكازه ، وتتظيمه النضال يد تشد يتطلب : افضل مستقبل تحقيق سبيل الجماهيرفي

 مع وتالحمكم هوتكاتغكم واالول الساسي ا الشرط وان ، حقا وعلمية شورية نظرة على

 - التحريرالوطني جبهة « ٤ العاملة الطبقة حزب مع وباالخص ، الوطنية الحركة

 والغاء الوطني المجلس البرلمانية الحياة اعادة مناجل نضالنا لنشدد ، البحرين

 امن وباالخصقانوي العامةللحريات المكبلة والقرارارتواالجراءاتالرجعية القوانين كافة

 والفئات العاملة الطبقة حقوق من االدنى بالحد والمستهترة ء والعقوبات ولة اله

 لحماية رساتها ومما النقابية تنظيماتها شرعية في وباالساسحقها ، االخرى الكاحة

 نضالنا د ولنشد ٠ العمل عن االضراب وباالخىحق حقوقوا على وللحصول مكننسباتها

 السلطة اصدرت لقد ٠٠ بالجغير االمريكية العسكرية القاعدة الغاء اجل من ايضا

 مع القاعدة وجود ساسه ا على يلغي با وكاذ وهميا قرارا الوزرا مجلس خالل من

 التي اجبزتها الحاكمة للعلبقات فكما ؟ ! تتاحرى فيوضعطبقي حركتها على القضاء يمكن

 التي ومنظماتها احزابها والجماهيرالكادحة العاملة للطبقة كذلك ، مصالحها عن تدافع

٠ ايضا الطبقية مصالحها عن تدافع

 رأس على القائمون المتغطرسون المسوولون يفتقراليها التي الواقعية النظرة هذه

 اشبتت ولقد م لغحولهم ومن ، وهندرسون خليغة ، البحرين في الرجعية السلطة

 منطسق باعتباره ، ا هذ تحليلنا صحة ٠م ١٩٧٥ غسطس ١٢٣ هجمة اعقبت التي الغترة

 الرئيسية المشاكل النظاموعجزهعنحل ازمة الذىتعمقتفيهففيالوقت ،التاريخ

 ايرانية،ال العربية والرجعية االمبريالية فياحضان وارتمائهالالمحدود للجماهير،

 التحرير جبهة ٠ ٠ وحنها ملة العا الطبقة حركة وباالخص الوطنية الحركة تتظيم اد ازد

 اطراف بين المشترك والتعاون الغاهم وازداد عودها وتصلب ، البحرانية الوطني

 الجبهة ستبني اساسها على التي تعتبراالرضية التي البدايات ٥هذ ، الوطنية الحركة

 اننا اال ، الوطنية الحركة فصائل بين الثانوية الخالفات بلغت ومهما ، المنشودة الوطنية

 المشترك البرنامج ات ذ الوطنية الجبهة انبثاق بحتمية ، اليمان ا وكل الثقة كل واشقون

 حتمية ضرورة الجبهة وجود الن ، فلك على نوءكد ونحن ، المناسب التنظيمي والشكل

 النضال وقيادة الثورى تطويرالوضع ومتطلبات الموضوعية الظروف تغرضها ، تاريخية
٠ أسيسها تعيق التي العقبات كل الصلدة الواقع صخرة على حتما وستتحطم ،ء الوطني



 هذا ان ٠ التسهيالت بيعض االميركي لالسطول التابعة والبحرية لجوية لقوات ا احتغاظ

 اراضينا على رابضة باكملها القاعدة التزال اذ لواقع« يدحضه القرارالكاذب

 يد الشد شعبنا احتجاج الحقيقة في يعكس القرارالكاذب ا هذ وان٠ بالجغيروالمحرق

 في وللسالم شعبنا لنضال المهدوة القاعدة هذه لوجود والعالم المنطقة شعوب وجميع

 وعلى البحرين في السلطة على ولقدفات ٠ عامة بصفة العالمي موللسال الهندى المحيط

 في السالم قوى وجميع الوطنية ٥وقوا شعبنا ان الطلنطي ا والحلف االسيركية االمبريالية

 ٥ وبهذ الحجم ا بهذ عسكرية قاعدة خفا ا الممكن من وهل ، بالمرصاد لهم قفة وا العالم

 واالمبريالية البحرين في الرجعي لنظام ا ى لد يوجد و ا ن ؟ الخطورة ٥ وبهذ الضخامة

 قرارها !!!ان ؟؟ الصغيرة كاالبرة االنظارويجعليا عن القاعدة يخغي سحريا دواءا

 قطالا اجل من النضال و لنشد اجمع وللعالم شعبنا لوعي استهتارا يعد لك ذ

 وحقهم العيش في الفشروع حقهم اجل ومن السياسيين والسجنا المعتقلين جميع سراح
 لمقيدة والقرارات واالجراءات القوانين كافة الغاء اجل ومن االنسانية، كرامتهم في

 ولتغييرالجهازاالدارى ، البحراني يمقراطي الد الشباب اتحاد بقيادة الشبيبة لحركة
 والتضخم لغال محاربة اجل من نضالنا لنشده كلك والغاءجهازالمخابرات الغاسد

 ء العمل ظروف ولتحسين ، الغاحش الغال مستوى مع يتناسب بما االجور ولرفع المالي

 لمحتكرةءا الكبيرة والبرجوازية االجنبية االحتكارابت همجية من الوطني نا اقتصاد ولحماية
 ء والالسلكي والبرقبابكو كشركتي االجنبية الشركات وتأميمبعض الدولة ولتطويراقتصاد

 ولمحاربة ، االجنبية الصناعة مزاحمة من وحمايتها الوطنية لصناعة ولتطويروتشجيع

 واالجتماعية االقتصادية المشاكل وجميع الحادة السكن وازمة ، المقنعة لةوالبطا البطالة

 النضال هذا ان • العاملة الطبقة وباالخص شعبنا منها يعاني التي سيةوالسيا

 لوطنيةها الحركة ومع معنا الالمحدود والتاحم التكاغ منكم - كرنا ذ كما - يتطلب الصلب
 ة—لهجم ١ تكون ان يجب بل اليأس، روح ومحاربة ، اتا وقد راتكم قه في الثقة ويتطلب

 يمقراطية والد الحرية ولتحقيق افضل مستقبل اجل من نضالنا يد لتشد لنا دافعا الرجعية

 تعكس الهجمة ه هف الن ،والسالم واالشتراكية اجتماعي ال والتقهم الحقيقي واالستقالل

٠ خاصة بصغة العالة وللطبقة عامة للشعب الريسية المشاكل حل عجزالنظامالتامعن

 ، الحقيقيين ممشليكم -مع والتحموا ، حولنا الغوا ٠ ٠ المناضلة جماهيرنا فيا

 حليف والنصرحتما الطبقية مصالحكم عن ذات ونكران وغاني اخالص بكل والمدافعين

• لمناضلة االخرى والفئاتالكاهحة ملةالطبقةالعا



٠ الجبة لتأسيس والعشرين الهالشة كرى الذ شت عا

 العويناتي لسعيد والخلود والمجد ، السياسيين والسجنا للمعتقلين الحرية

 خليفة ، الشعب والعارلجالدى لخزى ا ، االبطال شعبنا ا شهد ولجميع ظوم ومحمد

٠٠٠ مظلتهما تحت يقع ومن وهندرسون

٠م1 ٩٧٨ فبراير١٥ بتاريخ البحرين رفي صد

- البحرين - التحريرالوطني جبهة

XXXXXXXXXXXXXXXX
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ن٠صمع : - لوطني ! لتحريي !جيهة ل حا ن اسا

م ٠ل ٦٧٩٠٢بال.٠ف

الحظيسم شجيغا جم-اه:ي. يسا

 هيد الجما صوت عاليا :تفح ة المجهد ١٩٦٥ ماوس 0ذاض ل ال ج٠بشل ه٠اااح٠ب ا ، كرو إذ 1 ب ا٠ًلغ على ولحن
 وال^اقنلعمال الطوبل الدضال تكلل نق. ٥ انؤارن: فر، ة أنشو: ألتصا لم للئ معندا االيوانهة

 والهارت ه ا٠لث I؟«مقطر ٠سم» |ا الطئير.ن اؤددن (٠هاجاأ والهثةفينئثو:ب:ن، لجذود وا والفهالحين
 ينته ما وكل ه الشا ه بذا L كل ة لض ؛ دب:. :بر وت ء السافاك ,أسبا وغلى القء:ة مرهسساتم
 ال اءدانمملكة تعد فلم ا اال:. نشئوب اً أء شبن ٢ج جح[ فوق تجسادة من ميركبة ال االمبيبالية

 المصالح وبخدم العتذامية انوطدية اأحركة يةمع الخلنب في شرطوا !الن نعد اللى'؛. ولم بهلو
* العالم من الغلثة اهلطقة ٥ ذ٨ في لذة االمزدا لالحت^ارات وءة ش٩ الفه:

هيعذة البغهضومن الشاهاشاوهي االظام وجوأئم مساوت من ي!:ة ا ل الشحوب تات د لة

 األمم^الية ألدول من وغيوها ميركية اال ة المتحن ي. ::نشوال (لز 1:حر٠ ااًل والغون اجنبية ال ل^ار!ت االح
 الى ايوان وتحولت ق مصد ب^ئاسة لوطلهة أ لحكومة با اطاح ى ازن ى هد زا انقالب بع. وخابة

 القريبة والمااطق العرني الخلتج في الوطدة ااحوبة -٠ص١ بمؤجه . بة ووأسحي تزساب.ةحوبوة
في للديمقياطية أئععادية ألقمعية أت ت االجر! (٠.٠ثب ة.المعاًد.اة :الثو ضرب غي ائندب: وا ن ولعبت

لو ا للفط ا فق تد. ؛٠١, وضهما سة االل■. هئدر ع ٠.جئ٩

 ترتيب ة اعاد على وتعلت المطقةتحتهيملتها ال:قا؟ أ:ة االمرنب: انقوى وخططنت انراسمالي الخرب
 لى ا وما لبدة'' " و " العظسى لقوى :صواع تن :لمنط^ةة أنعاد. ا شعاء. تحخت مزار! فيهن وضاع أال

 التصرت فقد لك ودغمذ م أ ’ملط؟.ف أالم^يانيةفي أبءانح : ة نخده ،وبه ا االشال اوهات ن <٠,١١ ,أ.
 بح^مية وتقول العجتمعات تطود تحكم موضوعية قوادبن هدائ ان حقيقة مع تهشيا ان اي: في الثورة

 ولم شت^اكية اال وادتصار الراسمالية !مبياء! ء•,: ه؟ ءصوا! وان مستخليها على الشعوب لتءاد!
 والتقدم لحوالحية الكادجين :حف توتف !ن تان لق., جبووت من ولفت مهعا توة هداك تعد
 والمظومة السوفييتي تذد اال ن وا الوحشية انقمم ت : الجج او المتطودة االسلحة الى لجأت سواء

: مبم وتقن م٠و.ره :ح اجل عن المقاتنينن لكل عظيم سدد االشتراكية

 التابخ لحقاتق ٥:د.ي:.ظبر وأن :تمفه أسى دوم يحجب ان عنثا يحاول عن هااك ن ويودوا
 مسن اويد لى! جرهاا! يدثون والذين ٤ المجلين وامرائال والسعودية كحكاممصو

خلى ذاشبقأء ة٠ميالي د ا واًذقونعد ذحة٠ا.أالس الم.طذة اًق انج وأأى االميركية لية هجرها ياال الرتياط ا





١٩٧٩ فبراير
، ، العظيم شعبنا جماهير يا

 يرغع المجيدة ١٩٦٥ مارس الننغاضة عشرة الرابعة كرى الذ اعاب على ونحن

 النضال تكلل لقد ٠ ايران في انتصارالثورة للعالم معلنا اليرانية الجماهيرا صوت عاليا

 الوطنيين الذين ورجال الثوريين والمثقفين والجنود والفالحين للعمال والشاق الطويل
 يد وتضرب ٠ ك السافا رأسها وعلى القمعية سساته مو رت وانرا ه الشا بالنصروسقط

 ا شهد جماجم فوق ترسانة من االمريكية المبريالية ا بنته ما وكل ٥الشا ٥بنا ما كل الثورة

 الخليج في شرطيا االن بعد ولمتعد بهلوى ال مملكة ايران تعد فلم ايرانية ال الشعوب

 في المبريالية ا رات لالحتكا مشروعة الغير المصالح م ويخد المتنامية الوطنية الحركة يقمع

٠ العالم من الغنية المنطقة ٥هذ

 ومن البغيض الشاهنشاهي النظام وجرائم مساوى من االيزانية الشعوب عانت لقد

 الدول من وغيرها االمريكية المتحدة ياتللوال االمبريالي والنفوذ اجنبية ل حتكارات اال هيمنة

 ق ممد برئاسة الوطنية بالحكومة اطاح ى الذ ى هف زا انقالب بعد وخاصة االمبريالية
 العربي الخليج في الوطنية الحركة ضد موجه ورأسحربة حربية ترسانة الى ايران وتحولت

 لقمعية ا ات الجرا ا وفي لعمانية ا لثورة ا ضرب في رئيسيا ورا ه ولعبت لقريبة ا لمناطق وا

 يقوم انه :حيا يكرردون الشاه وكان ٠ والكويت البحرين في للديمقراطية ية المعاى
 البقاء االمبريالية القوى وخططت الرأسمالي الغرب الى النفط تدفق وضمان بحراسة

 ابعاد شعار تحت را مرا فيها ع الوضا ا ترتيب اعادة على وعملت هيمنتها تحت المنطقة

 لموجه العالما ا اوهام من لك ل لى ا وط * "والهيمنة العظمى لقوى ا ع صرا عن المنطقة

 تمشيا ايران في الثورة انتصرت فقد لك ذ ورغم * منطقتنا في االمبريالية المصالح مة لخد

 انتصارالشعوب بحتمية وتقول تطورالمجتمعات تحكم موضوعية قوانين هناك ان حقيقة مع
 ك هنا تعد ولم راالشتراكية نتصا وا لرأسمالية را انهيا عصر هو عصرنا وان مستغليها طى

 ٤سوا والتقدم نحوالحرية الكادحين زحف توقف ان تقدرعلى جبروت من بلغت مهما قوة
 والمنظومة السوفياتي اتحاد ل وان الوحشية القمع الجبزة او المنظورة االسلحة الى لجأت

٠ مهم ونقد حريتهم اجل من المقالين لكل عخيم سند االشتراكية



 لحقائق يديرظهره وان بكفه الشم مو يحجب ان عبثا يحاول من هناك، ويبدوان

 المنيد الى جبارا يدعون والذين !! المبجلين وامرائنا والسعودية مصر كحكام التاريخ

 االمريكية والقواعد باالسلحة المنطقة اغراق والى االمريكية باالمبريالية االرتباط من

 قد ايران احداث فان ومهمايكنمن.حالة٠ فيها القائمة الرجعية االنظمة لالبقاءعلى

 تشيرالسخرية تصريحاتهم يجعل ما وهذا بها يستهان ال مة صد، الحكام ال لهو سببت

 قدرة في الحدود ابعد. الى ثقتهم ضعفت ين الذ المبرياليين ا اسيادهم لدى حتى
 يدالى جد من يخططون فبدأوا المتتامي التيارالثورى وجه في الصمود على القائمة االنظمة

 كما اسراريل، مع باافاق بدوانية احالف واقامة االمريكية العسكرية بالقواعف المنطقة زرع

 يات لوالا عزم عن صرحة القومي المن ا رترلشئون ومستشاركا امريكي ال فاع وزيراله اعلن

 انهاالى بلد واخضاع الخليج منطقة الى امريكية قوات ارسال على االمريكية المتلحدة

 استهتار مدى على بوضوح ل تد التحمريحات ه هن االميركية،ان لالمبريالية المباشرة السيطرة

 االمم هيئة اقرتها التي المبادى وبكافة ول الد ة سياد وبمبدأ الشموب بحرية االمبريالية

 شعوب بأن يفهموا ان ة د السا ال هو على ان ٠ الخرى ا ولية الد والمنظمات ة المتحد

 االبد والى ولى ولقد وسيادتها كرامتها على ا اعتد اى مواجهة في المنطقةلنتتهاون

 شعوبنا ان ويتقاسمونها هم نفوف مناطق فيه يقررون المستعمرون كان ى لذ ا الوقت لك ذ

 وطليعته المعسكراالشتواكي مع وبتغزيزتحالفها مية والتقد الوطنية قواها وحدة بتوطيد

٠ شكلها كان ايا ية مبريالا ال المخططات دحركافة على قاهرة السوفياتي االتحاد

 قوى لصالح القوى ن ميزا تغير كبيرعلى شر مو يران ا في لشعبية ا رالثورة انتصا ان

 ولعبت ٠ اوران في الداخلية التتاقضات مباشرلتراكم ونتاج العالم في التحررواالشتراكية

 الثورة في اساسيا دورا تزال وال االخرى والطبقاتوالفئاتالكادحة العاملة الطبقة

 واالمبريالية ر لمنها ا الرجعي م للنظا ى د لمعا ا لواسع ا لتحالف ا عصب وتشكل لية الحا

 الساحقة الغالبية الجتماعي ا م والتقد يمقراطية التحرروالد اهداف ت وحه وقه ٠ االمريكية

 الوحدة ٥وهذ ٠ والقومية الفكرية انتماءاتها النلرعن وغض الجماهيرااليرانية من

 الثورة الستمرارية الحقيقية نة الضما تشكل العالمية الثورية القوى مع لف بالتحا خلية ا الد

٠ المتحرر االيراني لمجتمع ا بنا ب سبيل وفي ثد البا النظام ركائز واجتثاث

 لنضالنا حقيقيا انتصارا اعتبرتها ايران في الشعبية الثورة جماهيرنا حيت لقد

 انتصناز ويشكل ٠ االجتماعي وتقدمها انعتاقها اجل من المناضلة والشعوب القوى ولكافة

 انتهاج تحريراقتصادها سبيل في تتاضل التي لجماهيرنا عخليما ايرانحافزا في الشورة

 وعلى لحريتها المكبلة لقوانين ١ كافة ٠الغا سبيل في لالمبريالية معادية مستقلة سياسة

 ومن الصياسيين والسجناء المعتقليز سراح واطالق ارهاي ال الدولة امن قانون رأسها

٢



 الثورة ضد االمبريالي للتأمر مركزا القليمية ا ومياهنا جزرنا ام استخد م وعد يمقراطية الد اجل

٠ المنطقة في الثورية والقوى االيرانية

، لبطل ا شعبنا جماهير يا

 المنظقة في ها نفوذ على لالبقاء منها سعيا المحلية والرجعية ادوائراامبريالية ان
 للغفورة الواضح التأشير لتطويق ة عديد اساليي الى االقتصاديةلجأ نا موارد على وهيمنتها

 وزير بها قام التي المشبوهة التحركات محوركافة لك ذ ويشكل المنطقة شعوب على االيرانية

 المنطقة ول د لى ا بريطانيا ملكة رة وزيا ومصر واسرائيل ية السعود لى ا امريكي ال فاع الد

 زيارة وابرزها االخيرة االونة في الخلييون المسئولون نها قام لتي ة د لعدي رات لزيا وا

 قبل من ه عهد وولى عيسى لشيخ ا رة وزيا لله ا العبد سعد ئها وزرا ورئيس لكويت ا عهد ولي

 واالستعدااات البحرين في الخليجية الدول في االعالم وزراء اجتماع جانب الى المملكة الى

 لبطولي ا لنال ا ولقمع يمقراطية لد ا اليمن جمهورية ضد خل للتد ية لسعود ا لعسكرية ا

 للشك ا مجال لتحركات تلك ولمتدعمعظم ٠ اليمن شماًل في لوطنية الجبهة ىتقوده الذ

 ثموضعخطة ومن المنحلقة ول د على واثرها ايرانية ال التطورات كان لمباحثات ا موذوع ان في

 لعسكرية ا لجوانب ا على جرى قد التركيز ان في ريبوال ٠ المقبلة الت الحتما ا جهة لموا العمل

 عالما دوائرال تشاركفيه واسعا هناكتخطيطا غيران .ف..واالحال واالسلحة كالقواعد

 لتمهيد ميعالال ا والتعتيم عازمية ال ا لحملة ا لتنسيق مشبوهة عربية خرى وا لغربية وا المحلية

 اجهزة خالل من المنطقة ,دوا ،تصويراالمرفي ويجرى امنية ال ات اجرا ال امام الطريق

 لمحاربة السيوف االسالموشحذ احيا دول ال انهدفهذه لرسميةعلىا االعالم

العمل يجرى اذنانه الواذح ٠ االمراءءوعدلهم بنعم الكافرين والملحدين المارقين

 عن االيرانية الثورة عزل اجل من ين الد والتسترورا الطائفية آلنعرات الثارة باحكام

 وعزل ماًشرها منها وتسلهم ها وتسند حولها طتف لتي ا لمنطقة ا في لغغيرة هيرا الجما

 لسياسنتي وا عي الجتما ا بمحتواها الباسلة اليرانية ا لثورة ا تأشير عن لجماهير ا ٥ هذ

 ضد المشترك النضال في المنطقة شعوب مع تقف وطنية تحزرية ثورة وبكونها القتصادى ول

٠ والسلم الجتماعي ا م التقد سبيل وفي والرجعية االمبريالية

، ، ، االبية شعبنا جماهير يا

 استخدموه فقد ا د ليسجدي منا وتقد تحررنا اعدا به يلوح الذى السالح هذا ان

 شعبنا واستطاع تسد فرق لشعار تحقيقا نا بالد في ئفية الطا الفتنة روا اثا حين قبل من

على لغرصة ا يفوت ان العميل والحكم االستعمارالبريطاني ضد المجيد كفاحه خالل من

٢٠٣



٠ الوطنية ته وحد ويعزز ويقبرالطائفية ائه اعد

 ر الحنذ درجات باقصى يتمسكوا ان المناضلين جميع من تتطلب الراهنة الظروف ان

 مة لخد ين الد استغالل الى الرامية والمحاوالت والرجعية االمبريالية مخططات ٥تجا
 متع يتعارض ان يمكن ال ين للد االجتماعي المضمون ان ومستغليه شعبنا اعدا اغراض

 لوطني ا ور لد ا ا جيد نعى ن ا من بد ال وعليه م لقد وا كية شترا ال ا نحو شعبنا ت تطلعا

 ين بالد للماجرين نسمح ال وان المرحلة ٥ هذ في خاصة ين للد لالستغلزل ى د والمعا

 لشعوب ا مع بيد ا يد المشروعة افه اهد نحو حية لكفا 1)شعبنا مسيرة يوقفوا ان لطائفبة وبا

٠ العالم في الثورية القوى كافة ومع والقدمية الوطنية وقواها المناضلة اليرانية ١

 شعبنا لجماهير لوحلنية ا ة لوحد ا توطيد ضرورة على كد تو الوطني لتحرير ا جبهة ان،

 وقواها االيرانية الشعوب مع الوقوف والى شعبنا ا اماماعد الفرصة وغويت الوطنية ٥وقوا

 كافة وصد يد الجد االيراني لمجتمع ا ئم عا د تثبيت جل ا من لها نضا في لوطنية وا مية لقد ا

 الوطني اتجاهها عن وحرفها الثورة اجهاض الى الهادفة االمبريالية المخططات

٠ لالمبريالية والمعادى الديمقراطي

٠ ن، ايرا في لشعبية ا لثورة ا شت عا

٠ اليرانية ا والشعوب شعبنا بين حية لكفا ا ة لوحد ا شت عا

٠ والرجعية لية المبريا ا مرات ا مو عليها تتححلم التي لصخرة ا لوطنية ا ة لوحد ا شت عا

٠ االبطال شعبنا C ا لشهد لخلود وا لمجد ا

٠ ة لمجيد ا رس ما ضة النتفا عشرة بعة لرا ا كرى الذ وعاشت

— -البحرين التحريرالوطني جبهة

- : سطور في

٠ فوائد قوم عند قوم ئب مصا ( !

 سائقي لمرورضد ا رة ادا في ممثلة خلية ا الد رة وزا تبعتها ا لتي ا بية الرها ا ات االجرا
 ت لعقوبا تعرضوا حيث الجانب وا لمواطنين ا من كبيرا ا د عد شملت لتي وا ت را لسيا ا

 ٥ هذ ، واسعا را استتكا رت اثا لتي وا ر ينا د ٥ ٠٠ لى ا وصلت ت ما وغرا اسبوع ة مد لتوقيف ا

ق د الغنا والى من مغرية بأسعار اجرة رات سيا بتسيير لوزرا ا رئيسر منها د ستفا ا ت ا الجرا ا

د؟



٠ االماكن ٥ هذ احدى في السهرليال في يرغب لمن االماكن من وغيرها

 وسينتقل لوزارات ا بعض انقلت فقد لك ذ ورغم رد الموا قلة من لشكوى ا كثيرة حكومتتا ( ٢

 يقاسمبا السابقة المباني ٠ خ ظاهرالبذ من تخلو ال ة يد جد مبان الى االخر البعض

 حصة من اصبحت سابقا الجمارك ادارة ان الطريف ٠ ومحمد خليفة واخوته ٥بناو االميرو!

 مقللرا م لتستخد غليها بتأجيرها م قا شم لحكومة ا من تسلمبا ى لذ ا ن سلما بن خليفة

)الطابو(. العقارى التسيل الدارة

٠٠ مولعا بالدف البيت كانصاحب اذا (٣

 كبار ترى وحيث الشعب اموال ونهب لالشرا ممتازة وسيلة بلدنا في االدارية المناصب

 ه هذ الغرصة تنتهز ان ا ال عليك فما الغنائم تقاسم في منهمكون الوزرا مجلس في السادة

 منن ج والنموذ المسئولين كبار من الساحقة الغالبية لدى تماما معروفة ة عد القا

 فالسيد. ٠ المسغحلة االسكان ازمة لحل االموال انفاق على الحريصة االسكان وزارة

 لدى العامة قاتلعاليرا مد مع باالغاق والتمليك القروض مديرادارة وادى الذ عيسى

 ير لمد ا صهر من رة سيا ٤٢ ر الستئجا عقود. توقيع على م قد ا لبلوشى ا هيم برا ا بت ثا رة لوزا ا

 الوزارة تستخدم حين في يوميا الواحدة دنانيرللسيارة ٦ مقابل الخليج كراج صاحب

٩العزيز يروصهره المد الخدمة الصحاب والباقي فقط سيارة ١٨ فعليا

 مشتريالت معظم ةشملتامرهفيصفقاتعديد افتضاح بعد العامة مديرالعالقات

 ولكنه ٧٨/١٢/٢٠ بتاريخ بغصله رقرار صد عليه لتستر ا باالمكان يكن لم بحيث رة الوزا

!!! لعليا الجهات من ءعلىتوصياتخاصةرغمذلكبنا العمل الى اعيد

******>
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 *■ودا أح. ذكى بصناسبة البحراىن ب٠ع٠ذ ل.' اىل بيان
البحرانية ىن ومم ال االدرب, انح.م رن ر ماد-

وعنرالداع المبد ولى

تج ويلة

٠٠٠ العزايم سعبن ياجاعير

 ايران يبن ت حرالة تد ,-ا*’را وعلى الخلي منت با تمرب تحاورات.غايرة ل٠ .ى ادام ددا ذكرىعتورا تحل
 بحجة أاليرانية التورة -رد المرض اح.دام رغين ١'ا للصمئزلبن اابنه ات يد والذ.;-ر , االمريكية ملتحدة والواليات

 عير الجا لدى ظاضروعا تتجر التهديدات ذء ان ، طهران نى سريتية١ا السثارة نى الحتجزين راالرمائنهتخلي

 السنطقة وفى بالدنا ى السكرى ا ؤوحود اثينية مبريالية .ا ٠ "، وتنا يرانية ؟الندسوبا نورة لتىتت^اطعونساند ١

 لحرق هباشرا تمبديد لبا ة٠وااشدزيزاتاسمم رئ.ه ا التعدة يات للو: االمرية الحنود وتشكل ٠ عامة بصورة

٠ استثناء بز المنظتة الندعوبغى وا-تغاللواسن

 البحسة لق:ح اخرصن عععدد ا عولن وتى واى ميد ) الداائوات .املنى بارسال تا تواجد امريية القوات عززت ٠غق

 الدولى ين البحر طار ى ننادلحونا ة ,ري ا ات د التبد رافو ٠ مصان ذي( العربى الخلي مياه الى احلربية

 ارسال ض ٠ البد عن ٠اآلخيا ت زكادج ت ل ونتح ٠ رفع'■ز،لحقا يرني ''-!ارات رى٠وا او، ببن دوجا، فى ب۴ى٠بجب
 والحيطالهادى المحيصاالءللى نى اإلعرريين اال-نوليين من النظقة نى قواس تعنيزاتسنطائراتالهليكوترلى

 ةفىعد يتمتعنزه يتزايد التواجد لمذا ان اال ٠ الباد فى اريكية تجوات بتواجد الحكومة سنتجل اإلسى مغمالنغى
 السفرالمريى يبا ( te اش مددة٠ابااخ يفراللتا ونمذا ٠ االسيكية اجلغرالبحرة

 عو االت منسرله.عبنا م ا-.عيال ان ، والدبان الدالم د٧ؤب الحق سبيل . سناقه نلتن حثلد الد

 يساىنصن ،دبنا ان ٠ لكبار البرجوازيين من لخلميفهونرئهم1 تبل السلحاةن. واحتكار واالرخاب الكبت سياسة
. االجوروالسكن وتدنى ٠الس مذمتها وثى ازماتعديدة ومن انعداماحلراتالفيمقراضية

 صاساملال االحتكارية اكرات ونبيصن ، النروعة النابية منحقوتبا العالة البتة حران على السلضةوتصر
 وخاصةاالحتارات عذه ه.الح لتأين :ليةوالناربية الدا ندذلة > وتخنع.باسات ، بالدنا اعماديابت على االجنيى

. االحتكارات.لمريكية
 من تحرحرجننسسا سبيل وفى والديمةرا^يةوالتقدءاالجتاعى التجررالوطنى سبين فى ال، اسب راة شمبنا حطص لتد
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١٩٧٩نوفمبر
عاشوراء كرى ذ بمناسبة البحراني الشعب الى بيان

زحبتراكد التبردالوطني ت م ح رعق ل ب

٠٠٠ العظيم جماهيرشعبنا يا
 وطى الخليج منطقة تمربها خطيره تطورات ظل في العام ا هذ عاشورا كرى ذ تحل

 الوقحة والتهديدات ، االمريكية المتحدة ياتلوالوا ايران بين قاتلعالتدهورا رأسها
 الرهائن تخليص بحجة االيزانية الثورة ضد امالقوه باستخد االمريكيين للمسئولين

 مشروعا تثيرقلقا ات يد التهد ٥ هذ ان طهران، في االمريكية السغارة في المحتجزين
 ها ووجود االمبريالية وتناهض االيرانية الشعوب ثورة وتساند تتعاطف الجماهيرالتي لدى

 للواليات الحشودالعسكرية وتشكل عامة، بصورة المنطقة وفي دنابال في العسكرى
 وابن لستغالوا لحرية مباشرا تبديدا لها المستمرة والتعزيزات االمريكية المتحدة
٠ استثناء بال المنطقة في الشعوب
 ( هوك وكتى اوى ميد ) العالئرات حاملتي بارسال ها تواجد االمريكية القوات عززت فقد
 ورافق عمان، وخليج العربي الخليج مياه الى الحربية البحرية القطع اخرمن مععدد

 ته رجا مد ،غي تهبط حيث ولي لد ا لبحرين ا ر فيمطا ملحوظ ط نشا مريكية ال ا ت ا يد لتهد ا
 في البدء عن االنباد وكاالت ث وتتحد امريكية هيلوكبترعسكرية طائرات، واخرى اونه بين

 االمريكيين االسطوليين من الفنطقة في قواعد الهيلوكبترالى طائرات من تعزيزات ارسال
 بتواجد الحكومة قبل من الرسمي النغى ورغم الهادى والمحيط االطلسي المحيط في

 الجغير ة قاعد في تعزيزه ويتم يتزايد التواجد ا هذ ان اال ، دلبالا في امريكية قوات
 مع السغيراالمريكي بها قام لتيدةا المتعد ات ؛يفسراللقا ا وهذ ء االمريكية البحرية

٠ لوزراء ورئيس فاع لد ا ووزير العهد ولي
 ابشع وان والطغيان، الظلم وضد للحق سبيل في ورفاقه الحسين استشهد لقد

 الخليفة قبل من واحتكارالسلطة واالرهاب الكبت سياسة هو االن شعبنا له يتعرض ظلم

٩



 الديمقراطية الحريات انعدام من يعاني شعبنا ان الكبارء البرجوازيين من وشركاعهم

٠ االجوروالسكن وسدنى "الغال مقدمتها وفي عديدة ازمات ومن

 وتهيمن المشروعة النقابية حقوقها من العاملة الطبقة حركان على وتصرالسلطة
 سياسات وتخضع ، بالدنا اققصاديات على االجنبي لمال وراس االحتكارية الشركات
.امريكية ال االحتكارات وخاصة االحتكارات هذه هصالح ألمين والخارجية الدأخلية الدولة

 والقندم والديمقراطية التحررالوطني سبيل في النضال راية شعبنا حمل لقد

 منطقة الى المنطقة والدماروتحويل الحرب قواعد من تحريرجزرنا سبيل وفي االجتماعي

 عدد المعقالت في زال وال ٠٠ والشهدا الضحايا من العديد ذلك وقدمفي ،سالم

 الخمس منهم قسم تجاوز طويلة ة لمد حريتهم احتجزت ين الذ شعبنا ابنا خيرة من

 السرأى من والمتكررة العديده رغماالحتجاجات وذلك اوتحقيق محاكمة سنواتدون

٠ والعالمي العامالمحلي

 ع االوضا ٥تجا الجماهيري الستيابةاوزيا المنطقة في الثورية السطورات وامام

 في تبحث لسلطة ا ات بد واالرهاب يمقراطية الد امالحريات وانعد ية لمترد ا المعيشية

 غرق لسياسةا ت فلجا ، البالد في النورى لنموا لضرب اساليب عن يمة القد ترهاغاد

 بعض قبل من المشبوهه التصريحات لك ذ في مستغله البغيضه الطائفية النعره باثازة تسد

 مبرياليةلال المعادية االيرانية للثورة المعلنه واالهداف تتعارض والتي ايران العناصرفي

: المنطقة في المخلوع ٥الشا تحكومة تلعبه كانت الذى ولدورالدركي

 وضيق الطاعفية ان الشعوب من وغيرة شعبنا بها مر التي التجارب اكدت لقد

 ما،،وقد بلد في الثورية الحركة ببا تحارب ان يمكن التي اخطراالسلحة من القومي االفق،

 الطائفية انتماءاتها اختالف، الجماهيرعلى سواعد خطورةذلكفالتحمت شعبنا وعى

 وتحسين يمقراطية لد ا الحريات سبيل الستعماروفي ا ضد المشترك النضال في والقومية

 لحاسم ا الرد ان ، العربية ان البلد في التحررية الثورات عم ولد المعيشية الظروف

 الجفاهيرى النضال يد وتشد الوطنية ٥الوحد هو والقوميه الطائفية التغرقة سياسة على

٠ العامة الحريات اجل ومن االرهاب ضد

 الثارة السلطة محاوالت من التحريرالوطني جبهة رفيه تحذ الذى الوقت وفي

 التي البالية الرجعية الشعارات االنجرارخلف من تحذرايضا فانها ، الطائغية الفتنة

 عن االبتعاد الوطنية ولحركتنا لجماهيرنا ينبغي ال اذ الفائت الصيف في البعض رفعها

 بتوطيد الكفيلة ها وحد فهي ، لالمبريالية ية والمعاد يمقراطية والد الوطنية الشعارات

 اولئك رمن الحذ من البد بل ، القومي والتعصب الجماهيروقبرالطائغية والحم وحدة



 التخلف تعميق على وتعمل الطائفيه تخذم رجعية لتمريرشعارات الدين سبلبا المتلبسين
 النحقوق كافة في بالرجل مساواتها اجل من المرأة نضاالت وجه في وتقف االجتماعي

 عن الشعب هير جما من قظاعاعغاما يشل ى الذ االمر لسياسية وا عية واالجتما ية د القتصا ا

٠ م والقد يمقراطية والد واالجتماعي التحرراالقتصادى سبيل في ل د لعا ا النضال

٠٠٠ المناضل جماهيرشعبنا يا

 الشعارات بلورة لى ا لكريمة ا المناسبة ٥ هذ في عو تد الوطني التحرير جبهة ان

 حولها وااللغاف نضالنا مراحل من المرحلة ه هذ في شعبنا واهداف اماني عن المعبرة

٠ - : مقدمتها وفبي تحقيقها اجل من الجماهيرى النشاط وتوسيع

٠ السياسيين والسجنا المعتقلين كافة سراح قطالا -

٠ ولة الد امن ومحكمة الدولة امن قانون الغا -

 الدستور يل وتعد ، النقابي العمل حرية لك ذ في بما العامة الحريات قطالا -

 الجفير في االمريكية البحرية القاعدة للجماهيروالغاه االساسية الحقوق يكفل بما

 وتتفية االخرى. الدول ضد وان للعد وموانئنا مطارتنا ام باستخد السماح م وعد

ا هذ وفي ، شعبنا الننا ائها بعد والمعروفة العناصراالجنبية من جهازاالمن

 في خاصة المشترك للعمل مية والقد الوطنية والعناصر القوى كافة الطاردعو ا

 عومق مد االمريكية االمبريالية تقرع حيث منضقتنا تمربها التي الحرجة الظروف ه هذ

 ، االيرانية الثورة الحربضد طبول المحلية والرجعية االطلسي حلف بدول

 لشعوب ا لحرية ئها ا وعد وانانيتها لية لالمبريا البشع الوجه عن ع القنا لك بذ مزيحة

٠ وسيادتها

 بضرب ا تبد ان لالمبريالية ية معاد ثورة اية لنجاح البد انه التطورات ه هذ كد وتو

 ومباشرة الحقيقية الثورية للقوى العمل حرية قطالوا لالمبريالية االقتصادية المصالح

 التحالف الجماهيروتوشيق من الساحقة للغالبية اجتماعية وال االقتصادية تلتحوالا اجراه

 االتحاد وطليعتوا االشتراكية المنظومة وخاصة العالم في مللسال والمحبة الثورية القوى مع

٠ السوفيتي

 ة كاف سع نعلن ونحن ، الثورة لخنق امبرياليه امره مو أيه بدحر ككيل كله لك ن ان

 للشورة الثورية وقواه االيراني الشعب لجماهير الشابت نا تأييد عن الخرى ا لشورية ا القوى

 امركية ل ونستنكرالتهديدات ، االمبريالية سائس والد الموءامرات ضد الباسلة االيرانية

 خدمة في االقليمية ومياهنا اراضينا ام استخد ونعارض المنطقة في العسكرية وحشوداتها

٠ ااطلسي، حلف دول من وغيرها االمريكية المتحدة للواليات العسكرية االهداف

١١



الثورية ٥وقوا شعبنا لتتعززوحدة

٠ المشروعة اهدافنا اجل من لتعزيزالنضال مناسبة عاشورا كرى .أ عاشت

٠ شعبنا العداء والعار والخزى االبطال شعبنا لشهداء والخلود المجد

 البحرانية التحريرالوطني جبهة

م ١٩٧٩/١١/٢٩-المنامه

٢١٢




