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تقديم
بعد أكثر من أربعني عهمه على حسم الشعب البحري ،
بكهفة مكونهته اجملتمعية ،مسهلة اهلوية واالنتمهء القومي لو نه
العربي الكبئ ،خرجت علينه يف الفرت األخئ أصواته نشهزا
حتهول إعهو عجلة التهريخ للوراء واجرتار النوح على اللنب
املسكوب ،إال أن شعبنه البحري الذي يعيش إريهصهت الت يئ
والدميقرا ية معتمدا على قواه احلية ،قد حسم أمره من موضوعة
اهلوية واالنتمهء القومي وقهل كلمته الفصل قبيل االستق ل منذ
أكثر من أربعني عهمه.
وللجم يوس بعض الذين اليزالون يعيدون إنتهج نفس االسطوانة
التشكيكية املشروخة إزاء عروبة البحرين ،فقد وضعت مجعية
الدميقرا ي "وعد" يديه على واحد من أيم
العمل الو
الدراسهت الوثهئقية التهرخيية اليت صدرت عن صحيفة "صوت
البحرين" مطلع مخسينيهت القرن املهضي.
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تعترب جريد "صوت البحرين" اليت كهنت تصدر يف اخلمسينهت
من القرن املهضي مببهور من قيهوات يي ة االحتهو الو  ،من
الصحف الو نية والقومية وصوته كهن يعرب عن مطهلب احلركة
الو نية آنذاك ،ومنهه وفهعهه عن عروبة البحرين ورفضهه
ل وعهءات اإليرانية بتبعية البحرين إىل إيران.
وقد قهمت اجلريد املذكور يف العهم 2920م بنشر وراسة
قيمة لألستهذ جميد خدوري كبهحث يف شؤون املنطقة ،وذلك
ضمن منشوراتهه الدورية اليت كهنت تسمى "منشورات صوت
البحرين" ويي وراسة تهرخيية قهنونية توضح صحة موقف الشعب
البحري من عروبة و نه ووحضه ل وعهءات اإليرانية.
الدميقرا ي (وعد) إذ تعيد بهعة يذه
أن مجعية العمل الو
الدراسة القدمية اجلديد  ،تهد من ورائهه تأكيد مه ورو فيهه من
حقهئق وأولة تهرخيية وقهنونية تستند على وثهئق ومعهيدات تهرخيية
جبهنب استشههويه مبواثيق وولية تكشف عدم تبعية البحرين
إليران ،وتهد أيضه إىل تذكئ القهرئ بقدم تلك االوعهءات
اإليرانية من جهنب وإصرار الشعب البحري يف رفضه هله منذ
القدم ،من جهنب آخر.
ولقد بهورت اجلبهة الشعبية يف البحرين واليت انضمت أغلبية
كواوريه يف مجعية (وعد) بعد إشههريه رمسيه يف 1002م ،بزيهر
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اجلمهورية اإلس مية يف إيران عهم  ،2909أي بعيد انتصهر الثور
اإليرانية ،والتقى وفديه برئهسة األخ املهندس عبدالنيب العكري
بهإلمهم اخلمي وقدم له مذكر تؤكد فيهه على عروبة البحرين
واستق هله ،و هلب الوفد بإع ن الثور اجلديد يذا املوقف .وقد
وفق الوفد يف مسعهه بتأكيد عروبة البحرين لدى القيهو اإليرانية،
وذلك عندمه أقر حفيد اإلمهم اخلمي مه هلبت به اجلبهة الشعبية
وأعلنه أمهم املأل حينهه .إن ذلك اإلع ن يع اعرتافه إيرانيه صرحيه
بعد الثور مبهشر  ،وروا منذ ذلك التهريخ على مجيع التصرحيهت
اإليرانية البه لة.
ومن أجل إ ع القهرئ على املزيد من احلقهئق أرفق بهذا
الكتيب ملحقه أشتمل على املوضوعهت التهلية:
األول :التطورات الدبلومهسية اليت حدثت قبل استق ل
البحرين ،سواء قبول إيران بهستق ل البحرين أو اجلهوو العربية
والدولية اليت أوت إىل جنهح املسهعي يف اعرتا إيران واجملتمع
الدولي بهستق ل البحرين .وذلك نق من وراسة أعديه البهحث
الدكتور عبداهلل املدني.
الثهني :الرتمجة احلرفية للتقرير الذي رفعه  -جوشيهروي-
مندوب األمم املتحد املكلف بهستط ع رأي الشعب البحرين بشأن
تقرير املصئ ،وقدم التقرير كمذكر للسكرتئ العهم لألمم
املتحد إىل جملس األمن ،ومبوجبهه مت االعرتا بهستق ل
البحرين.
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الثهلث :املعهيدات اليت أبرمت بني حكومة البحرين واململكة
املتحد وأيرلندا بشأن استق ل البحرين وانتههء االنتداب الربيطهني.
ومبنهسبة إعهو بع يذه الدراسة ،وذلك يف الذكرى ()41
الستق ل البحرين يف الرابع عشر من أغسطس 2902م ،تتقدم
مجعية (وعد) بهلشكر والتقدير لكل من املنهضل النقهبي
والسيهسي األخ عبداهلل راشد مطيويع الذي كهن حمتفظه بهذه
الوثيقة التهرخيية واقرتاحه إعهو بهعتهه ،بهعتبهر مضمونهه صهحله
لوقتنه الراين الذي ال نزال نسمع فيه بني فرت وأخرى نفس
االوعهءات اإليرانية .والشكر والتقدير موصول لألخ املنهضل امحد
اخليهط الذي بذل جهدا كبئا يف إعهو بهعة يذه الوثيقة
التهرخيية بأوراقهه الصفراء وخطهه غئ الواضح.
نتمنى أن يقدم يذا اإلصدار إضهفة متميز للبهحثني وللمكتبة
العربية ،وإضهء للحقهئق اليت تؤكد عروبة البحرين وانتمهئهه
للو ن العربي الكبئ.
املكتب السيهسي جبمعية (وعد)
 14أغسطس 2014
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نبذة عن الكاتب
األستهذ جميد خدوري كهتب ومؤرخ عراقي ،كهن أستهذا يف
وار املعلمني العهلية بب داو .ويو عضو يف نهوي القلم العراقي .وقد
كهن أمينهً لسر يذا النهوي من سنة  2909إىل سنة  .2940وقد
مثل العراق يف املؤمتر الدولي لنهوي القلم املنعقد يف األرجنتني سنة
.2909
ويو اآلن حيهضر عن الشرق األوسط بصفته أستهذا زائراً يف
جهمعيت "شيكهغو" و"يهرفرو" كمه أنه أستهذ الدراسهت اخلهصة
بهلشرق األوسط يف مدرسة "جون يوبكنز".
ويو مؤلف كتهب "قهنون احلرب والسلم يف اإلس م" وكتهب
"العراق املستقل" وك يمه بهلل ة االجنليزية"
وله ،عدا ذلك ،مؤلفهت أخرى.
جميد خدوري
ترمجة صوت البحرين
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تصدير
إن اجلهر العزيز املسلمة إيران عندمه تطهلب اليوم بهلسيهو
على البحرين يذا البلد العربي وضعهً وتهرخيهً ال تفعل شي هً جديداً
فقد بدأت وأعهوت يف يذه املطهلبة منذ سنة  2111حتى بلغ عدو
املذكرات اليت قدمتهه إىل بريطهنيه يف يذا الصدو العشرين أو
حوالي ذلك .ولكن اجلديد يف األمر أن االستعمهر املقنع والسهفر
الذي ابتليت به إيران وال النصف األول من يذا القرن ،فرمهيه
بهلفقر ووم هه بهلتفكك وجعلهه مرتعهً خصيبهً للمرض واجلههلة،
يذا االستعمهر الذي عهيشهه وعهيشته فرت غئ قصئ من الزمن مل
ينم يف نفسهه نبتة اإلميهن بقضهيه احلرية لدى األمم .ومل حيملهه
على استخ ص العرب اإلنسهنية الشهملة من ثور املستضعفني على
ج وز االستعمهر وج وز الشعوب مع أن آثهر الثور التحريرية ال
تزال عهلقة بإراوتهه وال تزال غصص االستعمهر _تبعهً لذلك _ ترتوو
يف حلوق أبنهئهه! فمن أحرى من أمة كهذه األمة بتحسس آالم
الشعوب الضعيفة وتقدير مطهحمهه القومية النهبعة من إراو احليه
فيهه؟
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إن موقف إيران من البحرين ة مع األسف البهلغ ة مثل يذا
التحسس مطلقهً ويو موقف تنقصه كل املربرات اجل رافية
والتهرخيية والل وية والس لية والقهنونية والسيهسية .ويف ظل يذه
العنهصر كمه يعلم تتضهرب األمزجة وترتعرع الروح القومية
وتتكتل الشعوب .أمه السيطر املفتعلة املفروضة بهلقو فهو
االستعمهر بعينه ومه أب ض االستعمهر لنه وإليران!
فأمه من النهحية اجل رافية فجزائر البحرين كمه تشئ
األحبهث اجليولوجية احلديثة اليت قهم بهه بعض اخلرباء كهنت
جزءاً من السهحل الشرقي لشبه اجلزير األم .أي أنهه كهنت مبثهبة
رصيف قهري هله وإمنه انفصلت نتيجة لبعض حركهت القشر
األرضية يف العصور اجليولوجية املختلفة .واجلزر املتنهثر املت صقة
يف قهع البحر وفوق سطحه بني البحرين والسهحل العربي املقهبل خئ
وليل على ذلك.
ثم أن نظر خه فة تلقيهه على اخلريطة كهفية لتظهر لنه جزر
البحرين ويي تستقر آمنة يف أحضهن جون تكهو تتشهبك عليه
الذراعهن العربيهن قطر من الشرق وسهحل اململكة من ال رب.
ونظر أخرى نلقيهه تؤكد لنه أن البحرين يف أقرب نقه هه ال
تبعد عن السهحل العربي الشرقي أكثر من  21مي ً بينمه تفصلهه
عن أقرب مينهء إيراني (بوشهر) على السهحل اآلخر  210مي ً.
أن (البحرين) يذا االسم الطهرئ على اجلزر إمنه كهن ة كمه
يعلم اجلميع ة امسهً تعر به املنطقة العربية املمتد من الكويت
حتى عُمهن فإذا خصت به يذه اجلزر بعد ذلك فألنه من بهب إ ق
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اسم الكل على اجلزء .ومه اخطأ املسمون فهم إمنه نقلوه من ب و
عربية إىل ب و عربية أخرى ،يي بضعة منهه.
أمه قبل ذلك فقد كهنت تعر يذه اجلزر على وجه التحقيق
بهسم (أوال) .ومه أوال إال اسم لصنم كهنت تعبده بكر بن وائل.
ويي قبهئل عربية سكنت يذه اجلزر مع قبهئل القيس العربية قبل
اإلس م بزمن ويل.
وإذا انتقلنه إىل النهحية التهرخيية البحتة وجدنه الرأي الراجح
لدى الثقه حتى اآلن يو إن البحرين مبدلوهله العهم واخلهص كهنت
املو ن األصلي قبل آال السنني للفينيقيني الذين قذفت بهم أجوا
اجلزير العربية يف إحدى حركهت مديه املتعهقبة على مدى
العصور .وال خيفي التهريخ أن اجلزر والسهحل ال ربي املقهبل كهنت
عرضة ل هرات فهرسية كثئ  .ولكن الفرس سرعهن مه كهنوا
يرتدون على أعقهبهم منهزمني عندمه تثور عليهم اجلمهعهت العربية
الكبئ النهزحة من قلب اجلزير األم.
وتثئ الوثهئق التهرخيية املتوافر أن أ ول فرت حكم فيهه
الفرس البحرين ة كمستعمرين ة مل تتجهوز املهئة سنة .وكهن ذلك
يف عهد األسر السهسهنية قبل اإلس م .ومع ذلك فإنهم مل حيكموا
الب و خ ل يذه الفرت القصئ حكمهً مبهشراً وإمنه سكهنهه
العرب يم الذين كهنوا حيكمونهه .وكهن للفرس نوع من اإلشرا
البعيد مع التمتع ببعض االمتيهزات .ومن املعلوم إن آخر حهكم عربي
للبحرين يف يذه الفرت يو املنذر ابن سهوى أحد ب عبد اهلل بن
زيد .وكهن يدين بهلوالء للمنهذر يف احلئ  .ومله كهن املنهذر موالني
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للعرش الفهرسي ،لذلك كهن والء البحرين للمنهذر يربطهه بعجلة
الدولة الفهرسية بصور غئ مبهشر .
وعندمه جهء اإلس م وضع حداً هلذه السلطة الدخيلة ،وأعهو
للمنطقة برمتهه ألوانهه العربية الزايية ،ومكن للسيهو العربية أن
تستأنف نشه هه الصهعد مبعنهيه الواسع.
ووخلت البحرين بعد ذلك ،جزءاً حيويهً ،يف جههز اإلمربا ورية
العربية ،وتقلب عليهه مه تقلب على العرب عمومهً من ألوان التململ
واالستقرار ،تشهرك يف البنهء املتعهلي بقدر مه تسمح به إمكهنيهتهه
البي ية واالجتمهعية ،حتى قدر هله أن تكون بعدئذ مسرحهً لبعض
احلركهت واحلواوث الفهصلة يف تهريخ العرب ،ويي تنتقل من يد
عربية إىل أخرى.
ولكن يبدو أن القدر كهن بهملرصهو لسكهن يذه اجلزر ،فمه
كهو يُهل القرن السهوس عشر املي وي حتى كهن الربت هليون قد
بل وا شوا ئ اخلليج ،فهحتلوا البحرين ،بعد معركة ضهرية اشرتك
فيهه أكثر من أثنى عشر ألف جندي حبراني ،حتت قيهو الشيخ
مقرن حهكم اإلحسهء.
لقد بسط الربت هليون نفوذيم على احمليط اهلندي واخلليج
العربي حوالي قرن ونصف القرن .ويف يذه الفرت بلغ جمموع
السنوات اليت حكموا فيهه البحرين حوالي أربعني سنة أو أقل من
ذلك ،تعرض فيهه حكمهم ل زوات فهرسية ويرمزية ولثورات عربية
كهنت تؤوي بهم إىل البحر يف بعض األحيهن ولكنهم سرعهن مه
جيمعون مشلهم ويعووون يبسطون سيطرتهم على اجلزر .وقد ظلوا
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يف صراع وائم مع سكهنهه حتى تعهونت قو من االجنليز والفرس
على رو بقهيهيم من اخلليج يف عهم  ،2211بعد أن اكتسحهم
اليعهربة( )2من كثئ من الث ور الواقعة يف اخلليج وعلى السهحلني
اهلندي واألفريقي.
ومن اجلدير بهلذكر أن البحرين قدمت إليران يف يذه الفرت ،
تلبية لرجهء من الشهه ،مسهعدات كبئ أعهنتهه على حترير مينهء
"جرون" ة بندر عبهس حهليهً ة من سيطر الربت هليني .ويف ذلك وليل
على أنهه كهنت تقف معهه ة رغم ص ر حجمهه ة على قدم املسهوا .
وبعد أن زال النفوذ الربت هلي من اخلليج خضعت البحرين للنفوذ
الفهرسي ،لكنهه سرعهن مه وقعت حتت نفوذ سلطهن عُمهن العربي.
ألوانهه حتى احنر أحد
وظلت حتت السيطر العربية على اخت
بني أمراء
سكهنهه العرب عن حمجة الصواب ،فوقع اخت
اجلزير أنفسهم ،وكتب بعضهم إىل الشهه عبهس يستعينه على
اآلخرين ،فصهو ذلك يوى يف نفسه وأمنية تعتلج يف فؤاوه،
فكتب الشهه إىل أمئ شئاز يأمره بتوجيه قو الحت هله فجهز يذا
بدوره جيشهً من عرب احملمر  .وتصدى الشيخ اجلربي هلذه القو
ووارت بني الفريقني معركة حهمية قتل فيهه اجلربي وانتصر
الفرس .ولكنهم سرعهن مه أجربوا على اجل ء عنهه ،ثم عهووا
إليهه ولبثوا فيهه من سنة  2020إىل سنة  ،2010أي حوالي 00
سنة ،ومع ذلك فقد كهن احلكم املبهشر يف يذه احلقبة من
الزمهن للعرب أنفسهم .حتى أن آل خليفة مله احتلوا البحرين سنة
 ،2010أي قبل  200سنة ،كهن احلكم لرجل عربي وقد
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استنجد بهلفرس فلم ينجدوه سريعهً فخسر املعركة ووقعت حتت
سيطر آل خليفة .ولكنهه أفلتت من أيديهم لتقع حتت نفوذ
العثمهنيني ،ثم الويهبيني .ولكن آل خليفة عهووا فهحتلويه.
ويكذا يتضح لنه أن ع قة إيران يف العصور احلديثة بهلبحرين،
يذا اجلزء من الو ن العربي الكبئ ،مل تعد أن تكون ع قة تنهفس
حينهً وتعهون حينه آخر جتهه النفوذ الربت هلي ،ثم تلبية الستنجهو أيل
البحرين أنفسهم بهلشهه اإليراني .ومل تتجهوز يذه السيطر الفعلية منهه
واالمسية فرت مبثهبة اللحظة يف أعمهر الشعوب واألمم.
أمه يف العصور القدمية ،أي قبل اإلس م ،فقد علمنه إن الفرس
حكموا البحرين حكمهً امسيهً غئ مبهشر قرابة مهئة سنة أو
حوالي ذلك.
فإذا جهز إليران أن تطهلب بهلبحرين ألنهه حكمتهه حكم ًه
امسيهً يذه الفرت القصئ فإنه جيوز لرتكيه ومسقط واململكة
العربية السعووية والربت هل أن يطهلبوا أيضهً بهه.
وجريهً مع يذا املنطق جيوز للبحرين أن تطهلب بسواحل إيران
ألن أول جيش عربي إس مي و ئ األراضي الفهرسية فهحتهً ويهويهً
إمنه توجه من البحرين بقيهو اجملهيد العربي الع ء بن احلضرمي.
وجيوز للعرب من غئ البحرين أن يطهلبوا بإيران كلهه ألنهم
أخضعويه لسيطرتهم قرونهً عديد كمه جيوز هلم أن يطهلبوا
بهسبهنيه اليت حكمويه أكثر من سبعة قرون.
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وبهلتهلي جيوز إليران ة بل جيب عم ً مبنطقهه ة أن تطهلب
بهلعراق ألن عهصمة اإلمربا ورية اإليرانية "املدائن" إمنه كهنت يف
قلب العراق ،كمه جيب أن تطهلب بهليمن ألنهه عند ظهور اإلس م
كهنت حتت حكم الفرس .كذلك جيب أن تطهلب بآسيه الص رى
ومبصر وبأف هنستهن وبهكستهن ألنهه وقعت حتت حكمهه يف يوم
من األيهم .بل جيب على كل وولة يف العهمل أن تطهلب بهست نه
السيهو على األراضي اليت كهنت حتت سيطرتهه!! ويكذا إرضهء
لسواو عيون إيران العزيز يكب املس ولون واألخصهئيون يف مجيع
أحنهء العهمل على رسم احلدوو اجلديد ووراسة االحتمهالت املرتتبة
على نقل األراضي من سلطة إىل أخرى .ووضع احللول للمشك ت
املنتظر وتهي ة الشعوب للتنهزل عن حريهتهه املكتسبة بهلدم والدمع.
كل ذلك تدعيمهً ملنطق اجلهر العزيز إيران اجملهيد يف سبيل
احلق واحلرية والعدالة.
إن الوشهئج القومية اليوم أيهه السيهسيون يي اليت تشد الشعوب
بعضهه إىل بعض وتدفع بهه حنو التكتل والتآلف منصهر يف بوتقة
من اإلميهن بتهرخيهه وكرامتهه ورسهلتهه .وقوميتنه حنن العرب
شعور بيعي عميق مت ل ل يف أعمهق روحنه ،ويي قومية تقوم على
وعهئم مكينة ثهبتة قوامهه وحد الل ة ووحد التهريخ ووحد
األخ ق ووحد األوب ووحد األرض ووحد الدين وبهلتهلي وحد
اآلمهل واأليدا  ،فأي رابطة من يذه الروابط العتيد تربط
البحرين بإيران غئ رابطة الدين؟ ويي وشيجة تربطنه بهإلندونيسيني
واألتراك وبسهئر املسلمني ،كمه تربطنه بإيران .فهل اشرتاك إيران
17
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معنه يف الدين مربر لسعيهه من أجل استعمهر ب ونه؟! من يدري؟
فإيران اليوم بلد املتنهقضهت والعجهئب.
إن إيران ويي تطهلب بهلبحرين يذا البلد العربي أن حتسب
حسهبه لشعور العرب يف أقطهريم املختلفة .فإذا كهن العرب اليوم
مش ولني عن ذلك حبل قضهيهيم السيهسية الكربى فإن العهد لن
يطول على يذه القضهيه املعلقة ..وحين ذ ستضطر إيران إىل وضع
صداقة الشعوب العربية يف كفة وشهواتهه االستعمهرية يف كفة
أخرى .وال شك أنهه ستخسر كثئا إذا مه رجحت الكفة الثهنية يف
يديه .ولعلهه ملست بواور من يذا الشعور من احلكومة السعووية من
قبل ومن بعد ويف املذكرات اليت بعثت بهه احلكومة العراقية إىل
إيران بهذا اخلصوص.
وحنن نأمل أن تتبنى اجلهمعة العربية يف عهديه اجلديد يذه
القضية وتوليهه مه تستحقه من العنهية وااليتمهم قبل أن تصبح
البحرين اسكندرونة ثهنية!
إن إيران مبطهلبتهه يف السيهو على البحرين وإحلهحهه يف يذه
املطهلبة إمنه تعمل على تشجيع االستعمهر يف اخلليج وإبقهئه ،ألنهه
بذلك تضطر البحرين على االرمتهء يف أحضهن إحدى الدول
الكربى للمحهفظة على قوميتهه وكيهنهه كمه تدفع اإلمهرات
األخرى إىل نفس السبيل ألن مطهمع إيران كمه يبدو من صحفهه
ومن تصرحيهت رجههله ال تقتصر على البحرين وإمنه تشمل غئيه
من إمهرات اخلليج ..فلتتق اهلل إيران فينه ويف نفسهه!!.
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جيب أن تدرك إيران بأن البحرين العربية جنسه ول ة وأوبه
وتهرخيه ووينه لو أنهه اآلن حتت سيطرتهه الفعلية لكهن من حقهه
الطبيعي أن تطهلب بهالستق ل وبهالنفصهل والعوو إىل أحضهن
الو ن األم ب و العرب الكربى .فكيف بهه وقد زاحت عن عهتقهه
نئ السيهو األجنبية املبهشر ؟ ولن ميضي زمن ويل -بعون اهلل-
حتى تستكمل سيهوتهه العربية وتنفي عنهه كل وافد وخيل!
قد حتتج إيران على تبعية البحرين هله بوجوو عدو كبئ من
اإليرانيني فيهه .والرو على يذا يو أن عدو اإليرانيني إىل مه قبل
مثهني سنوات مل يتجهوز األربعة أو اخلمسة آال  .وكل أول ك قد
نزحوا من املنه ق السهحلية يف إيران سعيه وراء الرزق ويربه من
الفقر والتأخر اللذين تعهنيهمه يذه املنطقة حتى اآلن .فإذا كهن يذا
الرقم قد ارتفع يف السنوات األخئ فمرجع ذلك إىل السيهسة
العجيبة ال همضة سيهسة البهب املفتوح اليت تنتجهه حكومة البحرين
إزاء يذه السيول املتدفقة من املههجرين على الب و .وإذا مه بقيت
احلهل على مه يي عليه اآلن فلن متضي عشر سنوات حتى يكون
الفتى العربي يف يذه الب و غريب الوجه وغريب اليد بل وغريب
اللسهن!
إن سيهسة البهب املفتوح يذه تثئ يف نفوسنه كثئا من الشك
وحتملنه على االعتقهو بأن البحرين مقدر هله أن تكون إن مل تكن
فع موضع مسهومهت م رية ولكنهه على حسهب العرب والقومية
والتقدم يف يذه الب و .فإذا كهنت إيران تدعي يف السيهو على
البحرين فلتبعث مبطهلبهه يذه إىل حكهم الب و لتسمع منهم
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الرووو املفحمة ال أن تتحكم بربيطهنيه اليت شهءت الظرو أن
تضعهه موضع احلهمي هلذه الب و .ويي غريبة عنهه ال متثلهه إال إىل
حد وحسب اتفهقهت نعتقد أنه قد حهن الوقت إلعهو النظر فيهه
وإرسهئهه على قواعد جديد تت ءم مع تطور املفهييم اإلنسهنية
واحلقوق الدولية إن كهن البد هله أن تستمر يف البقهء.
وبعد فهذه مقدمة أرونه بهه أن نرسم للقهرئ وجهة النظر العربية
يف البحرين حنو يذه املشكلة اليت عهجلهه األستهذ جميد خدوري
بتجرو وفهم يف حبثه القيم يذا من النهحيتني السيهسية والقهنونية.
وقد نشر يذا البحث بهلل ة االجنليزية يف اجمللة األمئكية للقهنون
الدولي* وحنن نقدمه ينه مرتمجه العتقهو بأن من حق املوا ن
البحراني أن يطلع على مه يكتب حول ب وه من أحبهث يهمة
والسيمه مه ينشر يف غئ الل ة العربية .وال يع يذا أننه نوافق
الكهتب على كل مه جهء يف يذا البحث فلنه حول بعض القضهيه
اليت عهجلهه وجههت نظر قد ختتلف عن وجهة نظره يو.
يذا وحنن نأمل أن تؤلف املقدمة مع البحث وراسة تضع النقهط
على احلرو يف يذه املشكلة وتبدو الظلمهت اليت تكتنفهه يف
أذيهن الكثئ من النهس ،ومه نب ي من وراء ذلك إال خدمة العروبة
والو ن :واهلل من وراء القصد.
(صوت البحرين)
 24متوز سنة 1953م
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املقدمة
إن قهنون تأميم الزيت الذي صدق عليه الربملهن اإليراني
بهإلمجهع مبجلسه يف مهرس 2922م قد أثهر مر أخرى قضية
مطهلبة إيران بهلسيهو على البحرين .تلك القضية املعلقة منذ أمد
ويل .فقد انتقد املتطرفون يف كل من حزبي "تووه" اليسهري
و "فدائيني إس م" اليمي  ،الربملهن على سكوته عن زيت البحرين.
فلمه صهوق الربملهن يف ابريل على قهنون نزع ملكية أم ك شركة
الزيت االجنليزية – اإليرانية ،هلبوا بتطبيق ذلك القهنون على
شركة نفط البحرين اليت متتلك أسهمهه شركته ستهندرو أويل
الكليفورنية وشركة تكسهس على أسهس أن جزائر البحرين
تؤلف جزءا من األراضي اإليرانية.
إن قضية مطهلبة إيران بهلسيهو على زيت البحرين قد أثئت
أول مر يف سنة  2900عندمه منح شيخ البحرين لشركة بريطهنية
امتيهزا الستخراج الزيت .فقد بعثت احلكومة اإليرانية مبذكر
احتجهج للحكومة الربيطهنية يف  10يونيو  2900تنكر فيهه على
شيخ البحرين أن يكون له احلق يف منح أية امتيهزات الستثمهر
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موارو الزيت يف تلك الب و بدون موافقة إيران .وحجتهه أن جزائر
البحرين تؤلف جزءا ال يتجزأ من فهرس (إيران) وأن حق فهرس يف
السيهو على تلك اجلزر ثهبت ثبوته قه عه ال يقبل اجلدل( )1وقد
أروفت يذا االحتجهج بهحتجهج آخر حلكومة الواليهت املتحد يف
 11مهيو  )0( 2904حينمه منح الشيخ امتيهز الزيت لشركة
استهندرو أويل الكليفورنية وقد جهء فيه:
(( بنهء على املعلومهت اليت تلقتهه احلكومة اإلمربا ورية
(اإليرانية) بأن شركة استهندرو أويل الكليفورنية ،قد استحصلت
توا على امتيهز الستثمهر زيت البحرين وأنهه بهشرت عمليهتهه
واستخرجت فع مقهوير كبئ من الزيت ،أتشر بأن ألفت
نظركم السهمي هلذا األمر .وأبل كم أن االمتيهز املشهر إليه ،أو أي
امتيهز آخر حترزه شركة ستهندرو أويل الكليفورنية أو أي شركة
أخرى مهمه كهن أمريه ،سيعترب به  ،إن مل حتصل عليه من
احلكومة الفهرسية اليت ال نزاع يف حقوقهه يف السيهو على جزر
البحرين ،بل من سلطة أخرى ليس هله احلق شرعه يف منح مثل يذه
االمتيهزات .إن حكوميت حتتج بشد على يذا االمتيهز ،وتعترب
نفسهه حر يف االوعهء واملطهلبة بهلتعويض عمه قد ينشأ عن مثل يذه
االمتيهزات من أربهح ،وكذلك عمه قد ينجم عنهه من أضرار()) )4
ونظرا إىل أن مطهلبة إيران بهلسيهو على البحرين قد أثئت من
قبل مراراً عديد يف منهسبهت عد  ،فمن احملتمل إثهرتهه مر أخرى
إذا اقتضت الظرو  .فبعد احلرب العهملية الثهنية جدو قوام
السلطنة ،رئيس الوزار اإليرانية ،إثهر تلك القضية سنة 2942
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حينمه صرح بأن الضريبة املفروضة على شركة الزيت االجنليزية-
اإليرانية ستفرض على مجيع مه ينتج من الزيت يف البحرين وحيمل
إىل إيران .فإذا ثبتت وعوى إيران يف السيهو على البحرين ،فإن
قهنون التأميم حسب أحكهمه ذاتهه ،جيب أن يطبق على شركة
نفط البحرين .اللهم إال إذا استثنيت البحرين صراحة من ذلك ،أو
إال إذا كهنت نصوصه ال تنطبق إال على شركة النفط االجنليزية
اإليرانية وحديه .ومع أن مثل يذه املطهلبة كهن وائمهً نصيبهه
اإليمهل ،فإنهه قد تكتسب شي هً من اخلطور إذا مه استوىل حزب
"تووه" على السلطهن ،وأخذ يبحث ،مبعونة روسيه أو توجيههه ،عمه
يربر تدخله يف شؤون اخلليج العربي ،بإثهر قضية مطهلبة إيران
بهلسيهو على البحرين.
ولعله من املفيد أن نأتي بكلمة عن ج رافية البحرين قبل أن
نلتفت إىل منهقشة صحة وعو إيران .إن كلمة البحرين (وتع مثنى
حبر) كهنت تطلق يف بهوئ األمر على السهحل القهري لشبه اجلزير
العربية (اإلحسهء) وعلى شبه جزير قطر وجمموعة من جزائر
البحرين اليت تشق اجلون الواقع بني اإلحسهء وقطر إىل "حبرين" .إن
أرخبيل البحرين مرجهني التكوين (بهستثنهء التلول املركزية يف
اجلزير الكربى) ويتألف من جزير البحرين (ويي كربى اجلزر
فيه ،فمسهحتهه  10مي وال يف عشر أميهل عرضه) ومن جزير
احملرق (ويي الثهنية يف املسهحة فطوهله  2أميهل وتقع إىل الشمهل
من جزير البحرين) ومن جزيرتي سرت وأم نعسهن وعدو آخر من
اجلزر الص ئ  .وقد اشتهر يذا األرخبيل منذ القدم مب هصهت
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اللؤلؤ .ثم ازواو شهر مبه اكتشف فيه من مصهور الزيت بعد
احلرب العهملية األوىل .إن قيمته اإلسرتاتيجية قد تكتسي أيمية
متزايد إذا ت ل لت الشيوعية يف إيران والعراق واخلليج العربي (.)2
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النزاع على البحرين بني إيران
وبريطانيا العظمى
منذ أن عقدت بريطهنيه العظمى مع شيخ البحرين املعهيد اليت
تنظم الع قهت بينهمه قبل أكثر من قرن ،وإيران ال ترتك فرصة إال
واست لتهه إلظههر معهرضتهه الشديد يف إنشهء ع قهت مبهشر مع
الشيخ من قبل وولة أجنبية ،أو فرض سيهوتهه على يذه اجلزر .ولعل
أيم االحتجهجهت األخئ اليت تقدمت بهه إيران يو االحتجهج الذي
بعثت به إىل عصبة األمم مستند فيه للمهو العهشر من ميثهق العصبة.
وذلك مبنهسبة التوقيع على املعهيد املربمة بني امللك أبن سعوو
وبريطهنيه العظمى يف  10مهيو  ،)6( 2910حيث أن املهو السهوسة من
تلك املعهيد ( )7تقول:
"يتعهد ج لة ملك احلجهز وجند وملحقهتهمه بهحملهفظة على
الع قهت الووية السليمة مع حكوميت البحرين والكويت ومع
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شيوخ قطر ،وسهحل عُمهن ،الذين تربطهم حبكومة صهحب
اجل لة الربيطهنية مبعهيدات خهصة".
لقد كهنت يذه املعهيد السبب يف تقديم احلكومة اإليرانية
مذكر احتجهج شديد اللهجة إىل بريطهنيه العظمى يف  11نوفمرب
1927وقد جهء فيهه(:)1
"إن احلكومة اإليرانية ..حتتج بشد على ذلك اجلزء املشهر إليه
من املعهيد وتتوقع من احلكومة الربيطهنية أن تبهور بهختهذ
اخلطوات ال زمة إلبطهل مفعوله".
وقد أرسلت نسخة من يذا االحتجهج إىل السكرتئ العهم
لعصبة األمم يف  10نوفمرب مع كتهب ( )9جهء فيه:
"نرسل يذا االحتجهج إليكم إل ع أعضهء عصبة األمم من
الدول اليت يقيديه كلهه ميثهق العصبة وخهصة املهو  20اليت
ضمت س مة حدوو كل منهه".
وقد رو املسرت اوسنت مشربلن وزير اخلهرجية الربيطهنية على
يذه املذكر بتهريخ  21ينهير  2911فأنكر وجوو "أية مربرات
شرعية" ميكن إليران االستنهو عليهه يف مطهلبتهه بهلسيهو على
البحرين ( )20وقد أعقب يذا الرو مذكر أخرى من احلكومة
اإليرانية بتهريخ  1أغسطس  2911أعيد فيهه بسط وجهة النظر
اإليرانية بشد  .ولكن السر أوسنت أجهب عليهه مبذكر مطولة يف
 21فرباير  ،2919وحض فيهه حجج احلكومة اإليرانية الشرعية
والتهرخيية .لقد وقع يذا اجلدل التهرخيي بني احلكومتني
الربيطهنية واإليرانية عندمه كهنته مشتبكتني بهلفعل يف نزاع على
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على شط العرب مع العراق(،)22
عدو من املشهكل ،كهخل
وع قهت إيران بشيخ احملمر  ،ورغبتهه يف حتقيق إل هء االمتيهزات
األجنبية( .)21وقد مت الوصول إىل تسوية لبعض يذه املشهكل عن
ريق املفهوضهت ولكن مل يكن من املتوقع الوصول إىل تسوية
نههئية للنزاع على البحرين الذي كهن موضوع أخذ ورو يلة قرن
من الزمن.
لقد بنت احلكومة اإليرانية بوجه عهم حجتهه اليت بسطتهه يف
()20
مذكرتيهه املؤرختني يف  11نوفمرب  2910و 1أغسطس 2911
على ص ت إيران التهرخيية جبزائر البحرين ،وعلى اإلوعهء بأن
بريطهنيه اعرتفت مبلكية إيران لتلك اجلزر .فإيران تدعي أن جزائر
البحرين كهنت تكون "بدون انقطهع" جزءاً من أراضيهه ،اللهم إال
يف أثنهء االحت ل الربت هلي هله من سنة  2200إىل سنة  .2211وإن
الشيوخ منذ رو الربت هليني كهنوا معرتفني بهلسيهو الفهرسية .أننه
سنحلل يذه احلجة التهرخيية اليت تعلق عليهه إيران أيمية بهل ة يف
نزاعهه مع احلكومة الربيطهنية يف الفصل التهلي بإجيهز(.)24
وفض ً عن وعوايه التهرخيية فإنهه تدعي أن احلكومة
الربيطهنية قد اعرتفت يف املهضي بهلسيهو اإليرانية على البحرين.
والظهير أن يذا االعرتا املزعوم مل يكن صرحيهً واضحهً بل جهء
ضمنهً كمه يبدو من املذكر اإليرانية .فقد استشهدت بوثيقتني يف
مذكرتهه املؤرخة  1أغسطس  .2911تأييداً لدعوايه.
األوىل يي اتفهقية مت التوقيع عليهه يف  00أغسطس  2112بني
نهئبهً عن احلكومة
القبطهن وليم بروس
الربيطهنية وبني أمئ شئاز وحهكمهه نهئبهً عن إيران.
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ومع إن يذه االتفهقية قد رفضتهه احلكومتني معهً يف احلهل
على أسهس أن املتفهوضني قد وقعه بدون ختويل سهبق من
حكومتيهمه ،فإن احلكومة اإليرانية قد اختذت منهه
ولي ً على متلكهه للبحرين .فقد جهء يف مذكرتهه املؤرخة 1
أغسطس "أن احلقيقة التهرخيية اليت تبدو واضحة من يذه
االتفهقية ،يي تأكيد القبطهن بروس بأن جزائر البحرين كهنت
يف ذلك احلني تؤلف جزءاً من مقه عة فهرس" .وقد أضهفت املذكر
اإليرانية إن القبطهن بروس "كهن يف وضع يب يتيح له معرفة
احلقهئق" كمه كهنت معروفة يف ذلك احلني .ومع أن القبطهن
بروس قد يكون سيء اإل ع على حقيقة الع قهت اإليرانية
بهلبحرين ة ويو احتمهل قد أغفلته احلكومة اإليرانية بهملر حينمه
أوعت ،وون وليل ،أن القبطهن بروس كهن يف وضع م ئم "ملعرفة
احلقهئق" فإنه كمه يبدو مل يكن خموالً له الدخول يف مفهوضهت
لعقد مثل تلك االتفهقية ،مه وامت احلكومة الربيطهنية قد بهورت
إىل رفضهه يف احلهل.
أمه الوثيقة الثهنية :فتتألف من عدو من الرسهئل املتبهولة بني
وفهرس حول مسأليت القرصنة
اللورو ك رندون
وجتهر الرقيق يف اخلليج العربي .فقد ذكر اللورو ك رندون يف
 19أبريل  2129يف روه على إصرار احلكومة اإليرانية على لب
االعرتا بسيهوتهه على البحرين:
"أن احلكومة الربيطهنية تبهور إىل االعرتا بأن حكومة الشهه
قد احتجت على أن حق فهرس يف السيهو على البحرين قد جتهيلته
السلطهت الربيطهنية قد أولت يذا االحتجهج العنهية ال زمة".
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ومل تكن تلك الفقر الوحيد اليت أولت بأنهه تكون اعرتافهً.
فهنهك فقر أخرى اقتبست من الرسهلة ذاتهه (عن القرصنة يف
اخلليج العربي) سلمت فيهه بريطهنيه بعض احلقوق الفهرسية يف
احملهفظة على النظهم يف اخلليج .فقد قهل اللورو ك رندون.
"إذا كهنت احلكومة الفهرسية مستعد ل حتفهظ بقو كهفية
يف اخلليج هلذه ال هية فإن يذه الب و (اجنلرتا) ستعفى من القيهم
بواجب شهق كبئ النفقهت .أمه إذا مل تكن حكومة الشهه
مستعد للقيهم بهذه الواجبهت ،فإن حكومة صهحبة اجل لة
(الربيطهنية) ال يسعهه االفرتاض بأن صهحب اجل لة (الشهه) راغب
يف تشجيع اإلخ ل بهلنظهم وارتكهب اجلرائم يف تلك امليهه،
بإسقهط العقوبة عليهه".
لقد احتجت املذكر اإليرانية بهلقول ،أنه لو كهن يف وسع
فهرس يف ذلك احلني احملهفظة على النظهم يف اخلليج ،العتربت
احلكومة الربيطهنية نفسهه عندئذ معفه من "الواجب" امللقى على
عهتقهه ،والنسحبت من اخلليج تهركة لفهرس القيهم بتلك األعبهء.
وعلى أنه لو آل "واجب" احملهفظة على النظهم يف اخلليج لفهرس فع ً
يف حهلة قرار بريطهنيه االنسحهب من ميهيه ،ف يع ذلك اعرتا
بريطهنيه بسيهو إيران على البحرين ،كمه استنتجت ذلك
احلكومة اإليرانية .إن احلكومة اإليرانية مل تستطع أن تدرك إن
حق احملهفظة على النظهم يف اخلليج (لو ختلت عنه بريطهنيه) ال
يكون بهلضرور اعرتافهً بسيطرتهه على البحرين .وعلى كل،
فهحلكومة اإليرانية تتشبث ممهحكة بأن بريطهنيه قد اعرتفت
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بسيهوتهه على البحرين فيمه مضى .وليس من "مربر لرفضهه (اآلن)
االعرتا بهلسيهو الفهرسية على البحرين".
وبنهء على ذلك ،فإن شيوخ البحرين من وجهة النظر اإليرانية،
قد جتهوزوا ص حيهتهم جتهوزاً تهمهً بهلدخول "يف ع قهت مبهشر
مع وولة أجنبية من وون تفويض صريح من احلكومة املركزية"
ولذلك فإن عملهم عديم "القيمة الشرعية يف نظر القهنون الدولي".
وجوابهً على يذا االوعهء بعث السر أوسنت مشربلني وزير الدولة
للش ون اخلهرجية ،مبذكرتني مؤرختني يف  12فرباير  2911و21
فرباير  2919مل يقتصر فيهمه منهقشة الدعوى اإليرانية التهرخيية
فحسب ،بل اعرتض على اإلوعهء بأن احلكومة الربيطهنية قد
اعرتفت بسيهو إيران على البحرين(.)22
إن وعوى إيران بأن احلكومة الربيطهنية قد اعرتفت بسيهوتهه
على البحرين قد نفهه السر أوسنت مشربلني بشد .
فمنذ إن عقدت بريطهنيه معهيدتهه مع شيخ البحرين سنة
 2110ويي تتصر كمه لو كهن شيخ البحرين حهكمهً مستق ً
وبنهء على ذلك بهورت يف احلهل برفض املعهيد
اليت عقديه القبطهن بروس مع حهكم شئاز يف سنة  2111ثم
استدعته (من إيران) وقد قهل السئ مشربلني "إن السبب الرئيسي
الستدعهئه ،كمه تنص عليه سج ت احلكومة الربيطهنية،
ولرفض تلك املعهيد التجريبية العهجل ،يو أنهه اعرتفت بأن لقب
ملك فهرس يشمل البحرين ،األمر الذي مل يقم عليه أي وليل".
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وفض ً عن ذلك فإن يذه االتفهقية قد رفضهه الشهه "الذي
أعرب عن استيهئه من أمئ شئاز ،حملهولته تنظيم الع قهت مع
احلكومة الربيطهنية بدون علمه وأمره" ومبه أن معهيد بروس قد
رفضتهه بريطهنيه وفهرس معهً ،ف جمهل الستنهو أحد الطرفني إليهه
كدليل(.)22
أمه خبصوص مذكر اللورو ك رندون اليت تعلق عليهه
احلكومة اإليرانية أيمية بهل ة ،فقد صرح السر أوسنت مشربلن
بأن احلكومة اإليرانية "قد أسهءت الفهم إسهء تهمة يف تفسئيه
هلذه املذكر بأنهه تع (إن اعرتافهً مه) بهلدعوى اإليرانية يف
السيهو على البحرين "كهن مقصوواً يف ذلك احلني".
وعلى كل فإن النص الكهمل ملذكر اللورو ك رندون مل
ينشر قط .وذلك يو مه جيعل يف الواقع من الصعب اكتشه
املوقف احلقيقي للورو ك رندون .ولكننه لو حللنه معنى مه أقتبس
من متنهه لبدا لنه إن احلكومة الربيطهنية مل تذكر سوى إن
االحتجهج اإليراني قد صهو مه يستحق من االيتمهم( .)20ومن
الصعب اعتبهر االيتمهم بهالحتجهج تسليمهً بصحة الدعوى من
الوجهة الشرعية كمه أبهن حبق السر أوسنت مشربلني يف مذكرته
املؤرخة  21ينهير .2901
" ..ال بد وأن مضمون املذكر بكهمله قد أوضح إن حكومة
صهحب اجل لة قد احتفظت لنفسهه حبق عقد معهيد لتنظيم
ع قهتهه مع شيوخ البحرين مبهشر كحكهم مستقلني ،وأنه إذ
يستدل من مضمون املذكر على إن حكومة صهحبة اجل لة
يسريه أن تكل إىل فهرس القيهم يف اخلليج ببعض مه تهد إليه
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املعهيد املشهر إليهه من الواجبهت ،لو كهنت فهرس قهور على
القيهم بهه وراغبة فيه ،وعلى إن حكومة صهحبة اجل لة ،نظراً مله
تضمره من الشعور الووي ،تقرتح يف احلهالت املمكنة ،إ عهه
سلفهً على إي إجراء راوع قد يستوجب سلوك الشيوخ القيهم به،
فإنهه مل تكن تقصد بذلك ،ال صراحة وال ضمنهً ،االعرتا بصحة
االحتجهج الفهرسي ،أو بدعوى السيهو الفهرسية"( )21ولعل هلجة
املذكر اإليرانية قد ازواوت تأكيداً عند احلديث عن مبهوئ
القهنون الدولي العهمة اليت استندت إليهه ،والقهعد اليت قررتهه
احلكومة اإليرانية يف مذكرتهه يي:
"إن أية أراض من أراضي أية وولة ذات سيهو  ،ال ميكن فصلهه
عنهه شرعهً ،مه وامت تلك الدولة مل تتنهزل عن حقهه يف التملك
لدولة أخرى مبقتضى قرار رمسي ،ويف يذه القضية ،مبعهيد  ،أو
مه وام ضمهه إىل وولة أخرى ،أو استق هله مل تعرت به الدولة اليت
كهنت هله السيهو عليهه شرعهً".
وحيث أن احلكومة اإليرانية مل تنقل سيهوتهه على البحرين إىل
غئيه ،أو تتخل عنهه ،ومل تعرت بإحلهقهه بدولة أخرى ،فيجب
لذلك ،بنهء على مه تذيب إليه املذكر اإليرانية ،أن تصبح إليران
السيهو عليهه .وعلى كل فإن العهو الدولية املتبعة ال تكهو تقر
يذه القهعد وسريهنهه سيتيح ،عمليهً ،لكل وولة أن تطهلب بضم
مه تطمع فيه ،حبجة أن فقديه له يف املهضي مل تؤيده موافقتهه
الصرحية .إن االستق ل النهفذ لب و مه يُجب ة على مه يبدو ة مجيع
الع قهت السهبقة .فإذا مه اعرتفت الدول بذلك االستق ل ،اعتربت
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تلك الب و وولة مستقلة ذات سيهو  .حتى ولو مل تكن الدولة اليت
كهنت هله السيهو عليهه من بني الدول املعرتفة بهستق هله.
لقد استشهد السيد مهلك إمسهعيل ،أحد الكتهب اإليرانيني،
ويو يف معرض الدفهع عن وعوى ب وه بهلسيهو على البحرين(،)29
( )10اليت تقدمت بهه فرنسه
بقضية جزير كليربتون
واملكسيك إىل ملك ايطهليه للتحكيم ،إثبهته لدعواه ،وحنن نقتبس
اجلزء التهلي من قرار التحكيم ملنهسبته ملوضوعنه:
"ليس لدينه مه يربر االفرتاض بأن فرنسه قد فقدت حقهه نتيجة
لتخليهه عنه ،ألنهه مل تنو قط التنهزل عن اجلزير  ،وألن عدم
ممهرستهه لسلطهنهه يف اجلزير بصور إجيهبية ،ال يدل على سقوط
حقهه يف ملكيتهه اليت كهنت ثهبتة من قبل".
لقد اضعف قضية السيد إمسهعيلي إن جزير كلئتون كهنت
أرضهً غئ مسكونة ،وفض ً عن ذلك فقد عجزت املكسيك عن
إقهمة البينة على ممهرستهه عمليهً أي نوع من السيهو عليهه ،بعد أن
اكتشفتهه فرنسه سنة  .2121لذلك فقد صدر احلكم مبلكية
فرنسه للجزير  ،ألن "احت هله" هله ،مه وامت غئ مسكونة ،ال
يستلزم بهلضرور (حتمهً) أكثر من جمرو إع ن النية على
امت كهه .واالستمرار يف تأكيد ذلك االمت ك.
أمه بهلنسبة للب و املأيولة كجزائر البحرين ،فإن جمرو متسك
إيران بهمت كهه هله ،ال يكهو اعتبهره سببهً كهفيهً ،إذا أخفقت عن
إقهمة نظهم يف الب و قهور على جعل قوانينهه موضع االحرتام .وهلذا
السبب ،وبنهء على مه سبق ،فإن قضية البحرين تبدو أكثر شبههً
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( )12منهه بقضية كليربتون ،اليت اعترب
بقضية (بهملهس)
فيهه مبدأ "القيهم بهإلوار احلكومية بصور وائمة سليمة ،ضروريهً
لتقرير السيهو على الب و" فقد أبهنت حمكمة التحكيم الدائمة،
يف قراريه الذي اختذته بشأن بهملهس ،إن "السيهو اإلقليمية،
تستلزم أن يكون للدولة حق مقصور عليهه ،يف االضط ع
مبمهرسة مظهير النشهط احلكومي ،وإن الدولة ال تستطيع تأوية
يذا الواجب ،بدون إع ن سيهوتهه اإلقليمية بصور تت ءم
والظرو " .وقد مت تأكيد يذا املبدأ يف قضية "األرض اخلضراء
( )11حيث أقرت حمكمة العدل
الشرقية"
الدولية الدائمة سنة  ،2900مبدأ االضط ع مبمهرسة اإلوار
احلكومية بصور وائمة سليمة .ويو املبدأ الذي بقته حمكمة
التحكيم الدائمة سنة  2911يف قراريه بشأن قضية جزير بهملهس.
يبدو إن االوعهء اإليراني الذي يفتقر إىل السند القهنوني
الصحيح ،يعتمد عند حتليله األخئ على جمرو الص ت اإليرانية
التهرخيية جبزائر البحرين .ويي الص ت اليت همله رووت ذكريه
يف مذكراتهه للحكومة الربيطهنية .إن أيمية الدعوى التهرخيية،
ويل يف إمكهنهه منح حق التملك والسيهو  ،أمر يستدعي شي هً من
التأمل الوجيز.
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حجة إيران التارخيية
يكتنف ال موض تهريخ البحرين القديم .ولكن اجلزر قد
استو نت منذ أقدم العصور لوجوو م هصهت اللؤلؤ فيهه .وقد
شهدت من عهد البهبليني املوغل يف القدم حتى إع ن احلمهية
الربيطهنية يف القرن التهسع عشر ،عدواً من ال زا .
ويبدو أن الفرس قد ت لبوا على اجلزر قبل ظهور اإلس م يف
القرن السهبع للمي و .ولكن العرب كهنوا قد نزحوا إىل سواحل
اخلليج العربي واستو نوا البحرين قبل يذا التهريخ .وقد ييأ قيهم
اإلس م للعرب فرصة جديد ليسيطروا على اجلزر سيطر أمت
وأكثر استقراراً ،استمرت منذ القرن السهبع حتى مطلع القرن
السهوس عشر( )10ثم انتقلت من يد العرب إىل يد الربت هليني يف مطلع
القرن السهوس عشر( )14وانتهى احلكم الربت هلي الذي استمر زيهء
قرن من الزمن نتيجة لت شي قوتهم يف اخلليج العربي ،عندمه
ضمت الربت هل إىل اسبهنيه وحولت القوات الربت هلية من الشرق إىل
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امل ئمة للفرس جتديد ايتمهمهم

إن تدخل الفرس يف شؤون البحرين قد أثهره ،كمه حيدثنه
مؤرخو العرب ،النزاع الداخلي بني الطهئفتني اإلس ميتني
املتخهصمتني( )12كهن من نتهئج يذا النزاع الطهئفي الذي أثهر الدمهر
واخلراب يف الب و اإلس مية ،إن أخذ الشيوخ القبليون لك
الطهئفتني الرئيسيتني يف البحرين ة السنة والشيعة ة ينشدون املعونة
اخلهرجية ضد بعضهم البعض ،وكمه أصبحت اإلمربا ورية
العثمهنية مركز القو للسنة ،فقد أخذ الشيعة يتطلعون إىل فهرس
بوصفهه احملهمية عن (احلقوق الشيعية)( .)12ويف غضون حكم الشهه
عبهس ( 2210ة  )2219وكهن بط ً عظيمهً من أبطهل القضية
الشيعية ،كهنت السلطة يف البحرين وقت ذ يف يد شيخ س  .فهلتجأ
الشيعة لفهرس ،ومن ثم فقد رو الشهه عبهس القوات الربت هلية من
البحرين ويرمز سنة  2211مبعونة االجنليز الذين كهنوا يتعقبون
الربت هليني .وبقيت جزائر البحرين بوجه عهم حتت احلكم الفهرسي
حتى سنة  2010ولكن حكم الفرس حتى يف أثنهء يذه الفرت مل
يكن متصل احللقهت .فقد أصبحت اجلزر يدفهً ل هرات احلكهم
اجملهورين ،فههمجهه حكهم مسقط العرب مرتني يف سنيت 2020
و 2010وانتزعويه من يد الفرس ومل ختضع للحكم الفهرسي مر
أخرى إال يف سنة  2000بقيهو نهور شهه القدير .وعلى كل فقد ظل
حكم الفرس غئ ثهبت الدعهئم فقد اشتبك خلفهء نهور شهه األولون
يف القتهل ،حول السيهو على البحرين ،مع شيوخ قبيلة العتوب،
الذين كهنوا يف ذلك احلني ،يسيطرون على جزء من سهحل
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اجلزير العربية املواجه للبحرين عرب اخلليج .لقد جهءت قبيلة العتوب
يف بهوئ أمريه من جند ،واستو نت الكويت ،واستقرت يف
الزبهر  .ويي مدينة تقع يف شبه جزير قطر املواجهة جلزائر
البحرين.
ويف سنة  2010يهجم الشيخ حممد اخلليفة شيخ قبيلة العتوب
وحهكم الزبهر يف ذلك احلني البحرين وضمهه إىل إمهرته ومله ت لبت
قوات الويهبيني على الزبهر بعد بضع من السنني نقل العتوب قضية
حكمهم إىل البحرين وخلعوا ممتلكهتهم وراء ظهوريم يف اجلزير
العربية.
ومع إن البحرين قد ختلصت من احلكم الفهرسي .فإنهه مع
ذلك مل تنفك مثهراً للنزاع بني احلكهم اجملهورين ،كس ني
مسقط واألمراء الويهبيني .إن األسبهب الكثئ اليت تذرع بهه
االجنليز ،للتدخل يف شؤون البحرين ،تعوو إىل تهديد جئانهه من
احلكهم من نهحية ،وإىل النزاع الداخلي بني أفراو العهئلة اخلليفية
(شيوخ قبيلة العتوب) من نهحية أوسع.
ففي سنة  ،2110وقد سبق لربيطهنيه الظهور على مسرح
اخلليج العربي ،لب شيوخ البحرين عونهه حلمهيتهم من احلم ت
اخلهرجية ،ولضمهن االستقرار الداخلي ،وقد وافق يذا مصهحل
بريطهنيه لتأمني جتهرتهه يف اخلليج .ولذلك فقد وقعت أول معهيد
من سلسلة معهيداتهه مع شيوخ البحرين ،وون أن متس استق هلم.
ولكن عهقبة تلك املعهيدات إن فقدت الب و استق هله تدرجييهً.
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يصور لنه الشرح املختصر السهبق كيف استطهعت البحرين
خ ل تهرخيهه الطويل املتقلب أن حتتفظ مبقدار كبئ من
االستق ل الداخلي ،حتى بعد وقوعهه حتت السيطر األجنبية.
وفض ً عن وضع اجلزر ال همض يف العصور القدمية ،ذلك
الوضع الذي نكهو ال حنتهج إىل حتديده فيمه حنن فيه من حبث،
فقد انتقلت اجلزر إىل أيدي العرب يف مطلع القرن السهبع ،وبقيت
كجزء من اإلمربا ورية العربية ،أو ككيهن شبه مستقل ،حتى
القرن السهوس عشر .وعليه فيمكن القول ،إن احلكم العربي قد
استمر أكثر من مثهنية قرون ،وأن حكم الربت هليني امتد حوالي
قرن من الزمن على وجه اإلمجهل (من  2200إىل  )2211وإن فرت
احلكم الفهرسي ( 2211ة  )2010قد زاوت قلي ً على قرن
ونصف .إن الفرت الفهرسية من الوجهة التهرخيية الصرفة مل تؤثر يف
أيهلي اجلزر تأثئاً خهصهً مييزيه عن الفرتات األخرى من الوجهة
العنصرية أو الثقهفية ،بل على النقيض من إوعهء إيران (كمه جهء
يف مذكرتهه املؤرخة  1أغسطس  )2919فإن أيهلي اجلزر ،أمه
أنهم قد يهجروا إليهه يف األصل من اجلزير العربية ،أو استعربوا
حتت تأثئ احلكم العربي الطويل ،فإنهم يتكلمون الل ة العربية،
ولو أن كثئاً منهم يتكلم الفهرسية أيضهً ..وتقهليديم وأخ قهم
عربية ،وأخئاً فقد توىل شيوخهم العرب احلكم منذ  2010رغمهً
عن اعرتافهم بهحلمهية الربيطهنية .ويي مد استمرت زمنهً أ ول من
فرت احلكم الفهرسي .ويبدو إن حجة إيران التهرخيية القهئمة على
وجوو ص ت سهبقة حمدوو جداً تتسم مبيسم الدعهية .فهي ال
تكهو تتمهسك أمهم حجج العرب التهرخيية.
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احلماية الربيطانية
بةةةدأ عهةةةد التنةةةهفس االجنليةةةزي الفرنسةةةي للسةةةيطر علةةةى امليةةةهه
الشةةةرقية منةةةذ غةةةزا نةةةهبليون مصةةةر سةةةنة  .2091ومل يكةةةن اخللةةةيج
العربي سوى جزء من ميدان الصةراع .وملةه مت لربيطهنيةه القضةهء علةى
نهبليون ،أصبحت امليهه الشرقية ،ومن بينهةه اخللةيج العربةي ،ميةدانهً
للنفةةوذ الربيطةةهني والتجةةهر الربيطهنيةةة ال ينهزعهةةه فيةةه منةةهزع .وبةةدأ
الربيطهنيون ميهةدون السةبيل للقضةهء علةى القرصةنة وجتةهر الرقيةق.
فوقعةةوا عةةدواً مةةن املعهيةةدات مةةع شةةيوخ اخللةةيج أصةةبحت بريطهنيةةه
بفضةةلهه يف بضةةع سةةنوات الدولةةة الرئيسةةية يف منطقةةة اخللةةيج .وقةةد
أمجل اللورو كرزن يف خطبة له ألقهيه يف  21نةوفمرب  )10( 2900أمةهم
شيوخ اخلليج ،خ ل زيهر رمسية له هلذه املنطقةة ،أيةدا السيهسةة
الربيطهنية ،ومه حققته خ ل القرن التهسع عشر فيمه يلي:
"ا عتقد أحيهنهً أن سجل املهضةي معةرض خلطةر النسةيهن .وينةهك
من النهس من يسأل :ملهذا تستمر بريطهنيةه العظمةى يف ممهرسةة يةذه
؟ أن اجلةةةةةةةواب يةةةةةةةو يف تةةةةةةةهريخ إمةةةةةةةهراتكم
السةةةةةةةلطهت
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وعةهئ تكم ،ويف الوضةع الةراين يف اخللةيج .لقةد كنةه ينةه قبةل أن
تظهر أية وولةة أخةرى يف يةذه امليةهه يف التةهريخ احلةديث .لقةد وجةدنه
الفوضةةى فأوجةةةدنه النظةةةهم ،وكهنةةةت جتهرتنةةه مهةةةدو كمةةةه كةةةهن
أمنكم مهدواً .ولقد تطلب ذلك محهيتنه ...لقد أنقذنهكم مةن الفنةهء
علةةى أيةةدي جئانكةةم .وفتحنةةه يةةذه امليةةهه أمةةهم سةةفن األمةةم مجيعهةةه
ومكنه ألع مهه أن ختفق يف سة م .مل ت تصةب ب وكةم أو نسةتول
عليهة ة ه .ومل نقةةةض علةةةى اسةةةتق لكم ،بةةةل حهفظنةةةه عليةةةه ...جيةةةب
احملهفظة على صيهنة األمن يف يذه امليهه ،وجيةب وعةم اسةتق لكم.
وجيب أن يظل نفوذ احلكومة الربيطهنية يف املكهن األمسى".
لقةةد وقعةةت أول معهيةةد عهمةةة للتهدئةةة يف اخللةةيج العربةةي يف 1
ينةةهير  )11(2110ويةةي املعهيةةد األوىل يف سلسةةلة مةةن املعهيةةدات مت
عقديه مع شةيوخ اخلليج.وقةد نصةت تلةك املعهيةد علةى وجةوب قطةع
وابةةر السةةلب والنهةةب والقرصةةنة بةةراً وحبةةراً إىل األبةةد مةةن قبةةل العةةرب
الذين يم فرقهء يف تلك االتفهقية (املهو األوىل) وعلى أنه:
"إذا يةةهجم أي فةةرو مةةن العةةرب املتعهقةةدين مسةةهفراً مةةه ،بةةراً أو
حبراً ،مهمه كهنةت جنسةيته بقصةد النهةب أو القرصةنة ،ومل تكةن
مثةةةة حةةةرب معةةةرت بهةةةه ،فسيصةةةبح (يةةةذا املهةةةهجم) عةةةدواً للجةةةنس
البشري .وسيعهمل كمه لو أبيح مهله وومةه علةى السةواء .أمةه احلةرب
املعرت بهه ،فهةي تلةك الةيت تعلةن جهةهراً ،وتشةنهه حكومةة مةه ضةد
حكومة أخرى .أمه قتل النهس وسلب أمواهلم بدون إع ن صريح من
احلكومة ،أو أمر منهه ،فهو نهب وقرصنة" (املهو الثهنية).

40

البحرين و إيران

وتطلبت املهو الرابعة من شيوخ العةرب "أال يقهتةل بعضةهم بعضةهً"
وأن حيةهفظوا علةةى السة م مةةع احلكومةة الربيطهنيةةة .وحرمةةت املةةهو
التهسعة جتهر الرقيق ،وحظرت على العرب محل األرقهء يف سفنهم.
وبينمه كهن شيوخ العرب يف اخلليج يوقعون سوية علةى املعهيةد
العهمة ،كهنت ينهك اتفهقهت متبهولة جيري التوقيع عليهةه لتنفيةذيه
يف كل إمهر من إمهرات يؤالء الشيوخ .أمه عن البحرين فقةد نصةت
اتفهقيتهه املؤرخة يف  22فرباير  2110على:
"أن الشيوخ لن يسةمحوا منةذ اآلن بيةع أيةة سةلعة يف البحةرين يةتم
احلصول عليهه عن ريق النهةب والقرصةنة .كمةه أنهةم لةن يسةمحوا
لرعهيةةهيم ببيةةع أي شةةيء مهمةةه كةةهن نوعةةه ،ملةةن قةةد يشةةرتكون يف
ممهرسة السلب والقرصنة .وإذا قهم أحد رعهيهيم بعمل منهقض مله يف
يذه االتفهقية فسةيعترب ذلةك منةه عمة ً مةن أعمةهل القرصةنة( ".املةهو
األوىل)(.)19
وقةةد تطلبةةت املةةهو الثهنيةةة إ ة ق مجيةةع املسةةهجني مةةن اهلنةةوو يف
البحةةرين .ونصةةت املةةةهو الثهلثةةة ويةةي األخةةةئ  .علةةى متسةةك الشةةةيخ
مبعهيد التهدئة العهمة.
وممةةه ينب ةةي م حظتةةه يةةو أنةةه لةةيس يف يةةذه االتفهقيةةة ،وال يف
معهيةةد التهدئةةة العهمةةة ،مةةه حيةةد مةةن اسةةتق ل شةيخ البحةةرين .فقةةد
سةةهرعت بريطهنيةةه إىل االعةةرتا بةةه حهكمةهً مسةةتق ً علةةى البحةةرين.
وبنهءً على ذلك ،فإنه حينمه استوىل قهئد القوات املصرية على جنةد،
أثنةةهء حروبةةه مةةع الويةةهبيني ،وأعلةةن عةةن عزمةةه علةةى أخةةذ البحةةرين
بوصةةفهه جةةزءاً مةةن جنةةد قيةةل لةةه أن احلكومةةة الربيطهنيةةة ال يسةةعهه
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االعرتا بأي اوعهء ملصر على البحرين .وممةه يةذكر أن احلكومةة
الربيطهنيةةة كهنةةت قةةد رفضةةت مةةه تقةةدمت بةةه فةةهرس مةةن اوعةةهءات
ممهثلة يف منهسبهت خمتلفة يف أثنهء القرن التهسع عشر .وقد عرضت
السلطهت العثمهنية على شيخ البحةرين الةدخول يف مفهوضةهت معهةه،
للحصةةول علةةى اعرتافةةه بسةةيهو البةةهب العةةهلي .فقةةد ذكةةر اتشةةن "أن
وزراء السةةةةلطهن قةةةةد أبل ةةةةوا أن احلكومةةةةة الربيطهنيةةةةة ،الرتبه هةةةةه
مبعهيد مع البحرين كدولة مستقلة ،ال يسعهه االعةرتا أو الرضةه
بأيةةةةة اتفهقيةةةةة ،لوضةةةةع البحةةةةرين حتةةةةت سةةةةيهو البةةةةهب العةةةةهلي أو
محهيته"(.)00
ولعةل املنهفسةةة بةةني أفةراو العهئلةةة اخلليفيةةة خة ل النصةةف الثةةهني
من القرن التهسةع عشةر ،يةي السةبب الرئيسةي الةذي حةدا بربيطهنيةه
إىل عقةةد معهيةةدات أخةةرى مةةع شةةيوخ البحةةرين ،أوت إىل احلةةد مةةن
اسةتق هلم ،كةي يسةةمحوا لةدول أخةرى بهلسةةيطر علةى اجلةةزر .إن
التنةةهفس بةةةني الشةةةيوخ ،الةةةذي وفةةةع بربيطهنيةةةه سةةةنة  2129إىل نفةةةي
حةةهكم البحةةرين ،قةةد وعةةه ك ة ً مةةن تركيةةه وإيةةران إىل اسةةت له
ملصلحتهه اخلهصة .لقد أخذ الشيوخ يضربون الةدول بعضةهه بةبعض،
فةةةهوعى أحةةةديم ،ويةةةو الشةةةيخ حممةةةد اخلليفةةةة ،احلمهيةةةة الرتكيةةةة
واإليرانيةةةة معة ةهً .ورفةةةع العلةةةم الفهرسةةةي علةةةى أثةةةر وصةةةول الوكيةةةل
الفهرسةةةي ،لينزلةةةه ويرفةةةع العلةةةم الرتكةةةي حةةةني وصةةةول الوكيةةةةل
الرتكي.
وقةةد اعرتضةةت احلكومةةةة الربيطهنيةةة علةةى ذلةةةك لةةدى تركيةةةه
وإيةةران ،ممةةه أوى إىل اختفةةهء وكيليهمةةه مةةن البحةةرين .كمةةه قيةةدت
نشةةهط الشةةيخ بهلنسةةبة إىل ع قهتةةه جبئانةةه .واحلةةد مةةن سةةلطهنه يف
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ممهرسةةة احلةةرب والقرصةةنة وجتةةهر الرقيةةق ،وذلةةك بتوقيةةع معهيةةد
تعهةةدت فيهةةه بريطهنيةةه حبمهيتةةه مةةن العةةدوان اخلةةهرجي .ومةةع أن يةةذه
املعهيد املؤرخة ( 02مهيو  )2122قد نصةت علةى االعةرتا بهلشةيخ
"كحهكم مستقل" فقد احندرت بةهجلزر فعة ً إىل منزلةة احملميةهت.
لقد جهء يف املعهيد (:)02
" أنة ة (أي الشةةةيخ) أوافةةةق علةةةى الكةةةف عةةةن مجيةةةع األعمةةةهل
العدوانية البحرية مهمه كهن نوعهه ،وعن مزاولة احلةرب والقرصةنة
والرقيةةةق حبةةةراً ،مةةةه وامةةةت أتلقةةةى مسةةةهعد احلكومةةةة الربيطهنيةةةة
للمحهفظة علةى سة مة ممتلكةهتي ضةد األعمةهل العدوانيةة املشةهبهة
من جهنب شيوخ يذا اخلليج أو قبهئله"( .املهو الثهنية) ونصت كذلك
على أنه:
" لكةةي يتسةةنى تنفيةةذ االلتزامةةهت السةةهبقة ،أوافةةق (أي الشةةيخ)
علةةةى أن أ لةةةع بهلسةةةرعة املمكنةةةة ،املقةةةيم الربيطةةةهني يف اخللةةةيج،
بكونةةه مرجةةع الفصةةل يف مثةةل يةةذه احلةةهالت ،علةةى كهفةةة األعمةةهل
العدوانيةةة أو ال ةةهرات الةةيت قةةد تشةةن أو قةةد سةةنت حبةةراً علةةي أو علةةى
بةة وي أو علةةةى رعهيةةةهي .وأتعهةةةد أن ال يقةةةع مةةةن البحةةةرين ،أو بهسةةةم
البحرين ،أو م  ،أو ممن يلوذ بي ،أي عمةل مةن األعمةهل العدوانيةة
أو االنتقهميةةة عةةن ريةةق البحةةر علةةى القبهئةةل األخةةرى بةةدون موافقةةة
املقيم الربيطهني أو احلكومةة الربيطهنيةة إذا لةزم األمةر القيةهم بعمةل
من تلك األعمهل."...
وقةةد اشةةتبك الشةةيخ حممةةد سةةنة  2120يف قتةةهل مةةع شةةيخ قطةةر
(ويةةي شةةبه جزيةةر واقعةةة علةةى سةةهحل اجلزيةةر العربيةةة) مةةع أحةةد
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منهفسيه من أفراو عهئلته ذاتهةه وتةآزره احلكومةة الفهرسةية .فحمةت
احلكومة الربيطهنية استق ل البحرين من فهرس( )01بينمه كهنت
حتهول منةع الشةيخ مةن االعتةداء علةى قطةر .ولةذلك فقةد مت خلةع
الشيخ حممد على يد احلكومةة الربيطهنيةة .ووقةع أخةوه الشةيخ علةي
بةةن خليفةةه اتفهقيةةة معهةةه قبةةل فيهةةه االمتنةةهع عةةن العةةدوان ،ورفةةع مةةه
ينشب بينه وبني جئانه من نزاع للمقيم الربيطهني للفصل فيه(.)00
وخة ل اجلةةزء األخةةئ مةةن القةةرن التهسةةع عشةةر قهمةةت السةةلطهت
العثمهنيةةةة يف اجلزيةةةر العربيةةةة والعةةةراق مبحةةةهوالت ملةةةد نفوذيةةةه إىل
البحةةرين .ولكةةن بريطهنيةةه وشةةيخ البحةةرين مع ةهً احتجةةه لةةدى البةةهب
العةةهلي العثمةةهني بةةأن البحةةرين ب ة و مسةةتقلة .ويف سةةنة  2110وقةةع
حهكم البحرين الشيخ عيسى بن علي اتفهقيةة مةع بريطهنيةه العظمةى
وافةةق فيهةةه علةةى االمتنةةهع عةةن الةةدخول يف أيةةة مفهوضةةهت أو عقةةد أيةةة
معهيةةدات مةةع أيةةة وولةةة أجنبيةةة بةةدون موافق ةة احلكومةةة الربيطهنيةةة.
وكهنت تلك االتفهقية املؤرخةة يف  11ويسةمرب  )04(2110تتةألف مةن
مهو واحد يذا نصهه:
"أنةةةه عيسةةةى بةةةن علةةةي اخلليفةةةة ،شةةةيخ البحةةةرين ،ألةةةزم نفسةةةي
وحُلفةةهئي يف حكةةم البحةةرين ،للحكومةةة الربيطهنيةةة بهالمتنةةهع عةةن
الدخول يف أية مفهوضهت ،أو عقد معهيدات ،مهمه كهن نوعهةه مةع
أيةةة وولةةة أو حكومةةة ،عةةدا الدولةةة واحلكومةةة الربيطهنيةةة ،بةةدون
موافقةةةةة احلكومةةةةة الربيطهنيةةةةة املةةةةذكور  .وبعةةةةدم السةةةةمهح أليةةةةة
حكومة ،عدا احلكومة الربيطهنية ،بتأسيس وكةهالت وبلومهسةية
أو قنصةةلية أو مسةةتووعهت للفحةةم يف ب ونةةه ،إال مبوافقةةة احلكومةةة
الربيطهنية".
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وقةةد أضةةيف إىل يةةذه االتفهقيةةة ،اتفهقيةةة أخةةرى يف سةةنة 2191
قبل الشيخ عيسى فيهه على مضض احلد مةن سةلطته أكثةر مةن ذي
قبل ونص يذه االتفهقيةة املعقةوو يف  20مةهرس  )02(2191يةو كمةه
يلي:
 – 2أنة (الشةةيخ عيسةةى) لةةن أشةرتك يف اتفهقيةةة أو خمةةهبر مةةع
أية وولة عدا الدولة الربيطهنية بأي حهل من األحوال.
 – 1وأن لن أمسح بإقهمة أي وكيل حلكومة أخرى يف ب وي
بدون مصهوقة احلكومة الربيطهنية.
 – 0وأن ة مهمةةه كةةهن السةةبب فلةةن أيةةب أو أبيةةع أو أرايةةن أو
أسلم بأية وسيلة أخرى جزءاً من ب وي إال للحكومة الربيطهنية.
ويبةةدو أن يةةهتني االتفةةهقيتني قةةد وضةةعته البحةةرين حتةةت احلمهيةةة
الربيطهنيةةة يف توجيةةه الع قةةهت اخلهرجيةةة .فلمةةه اوعةةى البةةهب العةةهلي
العثمةةهني يف السةةنة التهليةةة اعتبةةهر أيةةهلي البحةةرين رعهيةةه عثمةةهنيني
ضةةةمن األراضةةةي العثمهنيةةةة وعةةةهرض يف قيةةةهم املةةةوظفني الربيطةةةهنيني
مببهشر قضهيه رعهيه البحةرين الةذين ينةههلم أذى القراصةنة ،أجهبةت
احلكومة الربيطهنية أن البحرين حتت احلمهية الربيطهنية(.)02
ويف سنة  2900تأسست يف البحرين الوكهلة الربيطهنية التهبعةة
لرأسةةة اخللةةيج العربةةي .ووافةةق الشةةيخ عيسةةى سةةنة  2902علةةى عةةدم
السةةمهح بتأسةةيس إوارات للربيةةد يف البحةةرين مةةن قبةةل أي حكومةةة
أجنبيةةةة عةةةدا احلكومةةةة الربيطهنيةةةة .ويف سةةةنة  2924وافةةةق الشةةةيخ
عيسى علةى أنةه لةن يسةتثمر يةو بنفسةه ولةن يسةمح ألي مةن املصةهحل
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األجنبية بهستثمهر موارو الزيت يف البحةرين بةدون موافقةة احلكومةة
الربيطهنية(.)00
إن يةةةذه املعهيةةةدات الةةةيت هملةةةه أشةةةئ إليهةةةه بوصةةةفهه منظمةةةة
"للحمهيةةة" قةةد جتةةهوزت فعةة ً فيمةةه مسةةته مةةن الشةةؤون ،تلةةك الةةيت
تتضةةمنهه عةةهو املعهيةةدات الةةيت تعقةةد بةةني الةةدول احلهميةةة والةةدول
احملمية فإن شيوخ البحةرين مل يتنةهزلوا عةن بعةض سةلطهنهم بهلنسةبة
لتوجيةةه الع قةةهت اخلهرجيةةة ة ويةةو عمةةل عةةهوي يف العةةر الةةدولي ة
فحسب ،ولكنهم ختلوا أيضةهً عةن بعةض اختصهصةهتهم اخلهصةة يف
السةةيهو الداخليةةة ،ممةةه يةةدعو إىل التسةةهيل اجلةةدي عمةةه إذا كهنةةت
فةإن وضةعهه ،ويةو يكةون
البحرين حمميةة يف الواقةع
وضعهً قهنونيهً شهذاً ،صعب التحديد يف ل ة القهنون الدولي احلديثةة،
بيةةد أن يةةذا الشةةذوذ يةةثئ يةةذا السةةؤال ذاتةةه ،ويةةو علةةى أن وضةةع
البحرين ،ويو نتيجة لعدو من اإلجراءات الشرعية املتعدو اليت متت
يف وقت كهن الشرق فيه خهرج نطهق القهنون الدولي ،جيب حتديةده
بهألحكهم القهنونية احلديثة فحسب؟
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الوضع القانوني للبحرين
تعترب جزائر البحرين ،بوصفهه ب واً إس مية ،جزءاً من ويهر
اإلس م ،حسب الشريعة اإلس مية .وجيب أن يدين حهكمهه بهلوالء
للخليفة ،ويو الرئيس الدي السيهسي األعلى للمسلمني) )38فإن
اخلليفة ويو يستمد سلطهنه من الشريعة اإلس مية ،مكلف بواجب
()09
احملهفظة على وحد الديهر اإلس مية ونشر الدين والدفهع عنه
وعلى ذلك فهلنتيجة أنه همله كهن ينهك خليفة بني املسلمني ،فإنهم
مجيعهً يدينون له بهلوالء ،ويعرتفون بسلطته العليه .إن جزائر
البحرين حتى إل هء اخل فة ،جيب اعتبهريه جزءاً من ب و اخلليفة.
بل إن االحت ل الفهرسي ميكن اعتبهره امتداواً للسيهو اإلس مية،
من حيث إن الشهه الفهرسي ،سواء اعرت بسيهو اخلليفة ،أم اعترب
نفسه نداً له ،كهن يدعي أنه يطبق السلطة الشرعية املقدسة على
ب وه وعلى البحرين على السواء.
وقبل مطلع القرن التهسع وجميء الربيطهنيني إىل اخلليج العربي
بزمن بعيد ،ت شت سلطة اخلليفة وانتقلت بعض األجزاء من ب وه
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إىل احلكم األجنيب .إن احت ل الب و اإلس مية من قبل وول غئ
إس مية ،أمر مل يعرت به اخلليفة أبداً من قبل ،وكهنت تلك
األجزاء تعترب خهضعة للشريعة اإلس مية بصور خهرجة عن القيهس.
ويذه احلهل ال ميكن احتمههله إال عندمه ال يكون للب و اإلس مية
من القو مه يؤيلهه الستعهو تلك األجزاء إىل حكم الشريعة
املقدسة(.)40
أمه الدول األوروبية فقد واجهت ،من نهحيتهه ،عند اتصههله
عن
بهلعهمل اإلس مي ،حضهر قهئمة ،ختتلف متهم االخت
حضهرتهه .حبيث أنهه الفت أنه من األنسب هله أن تتنهسى قواعد
القهنون الدولي يف توجيه ع قهتهه مع الشعوب اإلس مية والشعوب
الشرقية األخرى .ولقد كهن يف اإلمكهن تكييف نظم القهنون
الدولي األوروبي حتى ت ءم يذه األقطهر عن ريق اقتبهس بعض
األحكهم والعهوات من القوانني الشرقية ،ولكن تلك الشعوب
الشرقية قد بل ت من التفكك حداً مل يعد يف إمكهنهه معه
الوقو مع الدول األوروبية على قدم املسهوا ( )42ويف يذه الظرو
مل يشأ املسلمون االعرتا بهحلكم املسيحي يف ب ويم كمه مل
تكن الدول األوروبية متهي ة يف البداية العتبهر الب و الشرقية واقعة
ضمن حظئ القهنون الدولي األوروبي .وهلذا فقد حهول فقههء
القهنون األوروبيون تربير بعض األفعهل أو األعمهل اليت انتهكت
فيهه حرمة القهنون الدولي يف الشرق ،واليت مل تكن حمتملة يف
ال رب ،حبجة أن األمم ال ربية مل تعرت قط بهلب و الشرقية(.)41
أمه فيمه يتعلق بهلب و التهبعة ل ئيه كهلبحرين وغئيه من
احملميهت الشرقية ،فقد ميز فقههء القهنون بني احملمية املتمدنة من
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الطراز املعرت به يف القهنون الدولي ،وبني "الدولة احملمية الشرقية"
اليت تتوىل محهيتهه وولة غربية .ففي احلهلة األوىل تأخذ الدولة
احلهمية على عهتقهه مهمة محهية الدولة الص ئ أو الضعيفة،
فتتعهد بتوجيه شؤونهه اخلهرجية ،وون املسهس بهلسيهو الداخلية
همله كهنت حرية حكومهتهه يف التصر تور هه يف ع قهت مع
وولة أجنبية .أمه فيمه يتعلق "بهلدول احملمية" الشرقية ،فإن الدولة
احلهمية ع و على حقهه يف تصريف الع قهت اخلهرجية فإن هله،
كمه صرح بذلك مؤمتر برلني يف سنة  ،2112 – 2114احلق يف
تطبيق العدل على رعهيه الدول املتمدنة األخرى ،كمه أن هله احلق،
بنهء على القرار الذي اختذه مؤمتر بروكسل يف سنة  ،2190يف
تنظيم اإلوار والقضهء واملصهحل الدينية والعسكرية يف األراضي
األفريقية اليت وُضعت حتت سيهو األمم املتمدنة أو محهيتهه(.)40
ومع إن املهو املتبعة عند احلكومة الربيطهنية فيمه متهرسه من
الص حيهت يف خمتلف احملميهت الشرقية ،ختتلف اخت فهً
جويريهً ،فإنهه تتميز عهو مبيزتني :أوهلمه أن بريطهنيه قد أبقت
على شيء من االستق ل ختتلف ورجته مه بني مكهن وآخر .فهو يف
عُمهن غئه يف حممية عدن .أمه يف عُمهن فقد احتفظ السلطهن
بسيهوته الداخلية ومل يتخل عن شيء حيوي من احلقوق اخلهرجية.
بينمه جند مه ترك لأليهلي يف عدن من ص حيهت ،إن كهن قد
ترك هلم مثة شيء على اإل ق ،قلي ً جداً .والثهنية يو أن بريطهنيه
ال تعتزم ضم يذه األراضي إىل إمربا وريتهه ،بل أنهه قد ألفت أن
االحتفهظ بهلعوامل احلهكمة أو الشيوخ القبليني ملمهرسة اإلشرا
على رعهيهيم ،أوفق هله من أن تأخذ على عهتقهه اإلشرا الكهمل
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على اإلوار الداخلية .ويبدو أن غرض بريطهنيه الرئيسي من مد
نفوذيه إىل يذه املنه ق كهخلليج العربي وزجنبهر أو جزر امل يو،
يو قبل كل شيء منع الدول املنهفسة هله من مد نفوذيه إليهه ،ومن
ثم تهديد مصهحلهه التجهرية أو اإلسرتاتيجية.
يف منهقشته لوضع عدن
لقد استعمل الع مة "روبن"
السيهسي تعبئاً يت ءم ومه أريد به أمت امل ئمة .فقد أ لق على عدن
ومه مهثلهه من احملميهت األسيوية اسم "احملميهت الشبيهة
بهملستعمرات" .فإن يذه البلدان تدار كمه تدار أجزاء اإلمربا ورية
الربيطهنية .وليس مثة مه يكهو مييزيه عن املستعمرات .ثم ينتقل
الع مة روبن إىل االحتجهج بأن القهنون الدولي ال يعرت إال
بهحملميهت احلقيقية ،ال بهحملميهت الشبيهة بهملستعمرات( )44ومه وام
األمر كذلك فليس للمحمية الشبيهة بهملستعمر مركز وولي .ومع
أن مثل يذا التعبئ قد ينطوي على اجلواب عمه يتعلق بوضع حممية
عدن ،فمن املشكوك فيه أن يتسع لتحديد وضع البحرين بشيء من
الدقة .همله أشئ إىل شيخ يذه الب و يف معهيدته مع بريطهنيه بأنه
حهكم مستقل ،وقيل أن ب وه حتت احلمهية الربيطهنية ،مع أن
حقوقه يف السيهو يف الوقت ذاته مل يقتصر احلد منهه على
الع قهت اخلهرجية.
إن حلهكم البحرين كمه حلكهم عُمهن والكويت اإلشرا
التهم على اإلوار الداخلية .ولو أنهم يف الوقت ذاته قد اقنعوا بقبول
املشور الربيطهنية .ويبدو أن احملميهت الشرقية حتت سيهو التهج
الربيطهني اخلهرجية ،تعهمل كمه لو كهنت حتت الوصهية الشرعية
من وجهة الربيطهنية الدستورية ،بينمه تعترب كدول حممية من وجهة
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النظر الدولية .يذا التصور ال ربي للوصهية يرضي الشريعة
اإلس مية من حيث اشتمهله على التحرر التهم من احلكم األجنيب
الذي ال جتيزه الشريعة اإلس مية إال حتت ض ط القو القهير
".
وي حظ أن يذا اإلوراك يتضمن مبدأ نظهم االنتداب الذي
أخذت به عصبة األمم يف املهو ( )11من ميثهقهه ويتضمن نظهم
الوصهية الذي جيء به ليحل حمل االنتداب يف ميثهق األمم املتحد .
وك النظهمني يعتربان مؤقتني ،ويذا مه يت ءم وأمل املسلمني يف
احلرية ،حينمه تستطيع ب ويم الوقو مبفرويه .وعلى كل فإن
مد احلمهية غئ حمدوو  ،سواء أكهنت تتوىل إوارتهه يي ة وولية أو
كهنت حتت احلمهية الربيطهنية مبهشر  .فإذا مه انتهت يذه الوصهية
فإن جزائر البحرين يف ظل احليه الو نية اجلديد للب و اإلس مية
اليت حلت حمل اخل فة ستكون حر االختيهر يف االنضمهم إىل أي
احتهو مع جئانهه من الب و العربية ،كهجلهمعة العربية ،أو يف
البقهء مستقلة .أن تركيه ويي إحدى الدول اليت خلفت اخل فة
العثمهنية ال تستطيع املطهلبة بهلسيهو على البحرين لو قررت
بريطهنيه االنسحهب منهه ،ألن تركيه ختلت عن مجيع حقوقهه
الشرعية على الب و العربية بقهً للمهو  22من معهيد لوزان
املؤرخة  14جوالي .2900
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ملحق
يشتمل يذا امللحق الذي أعديه مجعية (وعد) على ث ثة
موضوعهت:
األول :التطورات الدبلومهسية اليت حدثت قبل استق ل
البحرين ،سواء قبول إيران بهستق ل البحرين أو اجلهوو العربية
والدولية اليت أوت إىل جنهح املسهعي يف اعرتا إيران واجملتمع
الدولي بهستق ل البحرين .وذلك نق عن الدراسة اليت أعديه
الدكتور عبداهلل املدني.
الثهني :الرتمجة احلرفية للتقرير الذي رفعه ةةة جوشيهروي-
مندوب األمم املتحد املكلف بهستط ع رأي الشعب البحرين بشأن
تقرير املصئ ،وقدم التقرير كمذكر للسكرتئ العهم لألمم
املتحد إىل جملس األمن .ويو التقرير الذي كشف عن إصرار
ال هلبية العظمى من الشعب البحري يف املدن والقرى بهستق ل
البحرين واعتبهريه وولة عربية.
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الثهلث :نص املذكرات املتبهولة بني اململكة املتحد لربيطهنيه
العظمى ومشهل أيرلندا ووولة البحرين حول إنههء الع قهت
التعهيدية اخلهصة بينهمه.
كمه أرفق بهمللحق صور األخ عبدالنيب العكري مس ول
الع قهت اخلهرجية يف اجلبهة الشعبية يف البحرين ويو يسلم
مذكر لإلمهم اخلمي  ،وذلك بعد انتصهر الثور اإليرانية عهم
2909م ،يطلب فيهه اعرتا احلكومة اإليرانية اجلديد بهستق ل
وعروبة البحرين ،ومبوجبهه وفق الوفد يف مسعهه بتأكيد عروبة
البحرين لدى القيهو اإليرانية ،وذلك عندمه أقر حفيد اإلمهم
اخلمي مه هلبت به اجلبهة الشعبية وأعلنه أمهم املأل حينهه .إن
ذلك اإلع ن يع اعرتافه إيرانيه صرحيه بعد الثور مبهشر  ،وروا
منذ ذلك التهريخ على مجيع التصرحيهت اإليرانية البه لة.
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أوال :التطورات الدبلوماسية والسياسية
اليت أدت إىل استقالل البحرين وعروبتها

إعداو الدكتور عبداهلل املدني

*

ظلت هران يلة سنوات القرن التهسع عشر تدعي بهلسيهو على
كهمل الرتاب البحري بصفة غئ رمسية .لكن اإلوعهء اختذ الطهبع
 ،حينمه تقدمت احلكومة اإليرانية
الرمسي ألول مر يف عهم
بشكوى يف عصبة األمم ضد حكومة موسولي الفهشية يف إيطهليه
بسبب قيهم األخئ بإرسهل سرب من هئراتهه املقهتلة (بقيهو الطيهر
إيتوري ميوتي) لإلغهر على مصهيف النفط يف جزير سرت البحرينية.
حيث رأت هران يف ذلك العمل اعتداء على جزء من ترابهه (كمه قيل
أصدرت وزار التعليم اإليرانية
يف مذكر الشكوى) .ويف عهم
تعليمهتهه بأن يلقن ت ميذ خمتلف املراحل الدراسية بأن أرخبيل
البحرين جزءا من إيران ،وبهلتهلي فإن سكهنهه يم رعهيه إيرانيون .غئ
أن العمل اإليراني األكثر خطور ومحةةةهقة
*(بتصر ) وراسة قدمهه البهحث يف ندو عهمة ونشرت الورقة يف املواقع
االلكرتونية.
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 ،حينمه أصدر جملس الوزراء اإليراني قرارا
كهن يف عهم
يقضي بضم البحرين إىل األقهليم اإليرانية حتت اسم اإلقليم الرابع
عشر .بعد يذا القرار صهرت السلطهت اإليرانية حتتجز جوازات السفر
البحرينية التهبعة للمرتووين على إيران ألغراض السيهحة أو زيهر
األمهكن املقدسة أو الدراسة يف احلوزات العلمية أو زيهر األيل
واألقهرب يف بر فهرس العربي ،األمر الذي وفع عظمة امل فور له الشيخ
سلمهن بن محد آل خليفة حهكم البحرين وتوابعهه إىل الشكوى لدى
بريطهنيه اليت قهمت بهلفعل بهالتصهل مع اإليرانيني ،لكن جهوويه مل
تؤو إال إىل موافقة إيران على إعهو جوازات السفر إىل أصحهبهه حلظة
م هورتهم األراضي اإليرانية .يف يذه األثنهء كهنت الصحهفة اإليرانية
والقوى الراويكهلية القومية والشيوعية واخل إيران تض ط على
احلكومة الختهذ املزيد من تلك اإلجراءات مثل تعيني حهكم إيراني
على البحرين وإجيهو متثيل نيهبي إلقليم البحرين واخل جملسي النواب
والشيوخ اإليرانيني.
واستمرت يذه القضية تؤرق مضهجع شعوب وحكومهت اخلليج،
وتوتر ع قهتهه مع حكومة إيران الشهينشهيية إىل أن أعلنت بريطهنيه
على لسهن رئيس وزرائهه العمهلي "يهرولد ويلسون"عزمهه
يف عهم
على االنسحهب من شرق السويس ،وإنههء معهيدات احلمهية اليت
 .ينه
تربط لندن مع مشيخهت اخلليج ،يف موعد أقصهه عهم
تكثفت اجلهوو العربية والدولية إلقنهع هران بهلتخلي عن أ مهعهه
يف البحرين ،منعه ألي توترات يف حبئ اخلليج ذات األيمية
اإلسرتاتيجية القصوى للعهمل كله .وقهو يذه اجلهوو العهيل السعووي
الراحل امللك فيصل بن عبدالعزيز آل سعوو مببهركة حبرينية وخليجية
56

البحرين و إيران

وبريطهنية ،ووعم من خمتلف األقطهر العربية .وقد وظف العهيل
السعووي يف حمهوالته النبيلة مه كهن يربطه بنظئه اإليراني من
صداقة ووو واحرتام حتت مظلة فكر "التضهمن اإلس مي" اليت
أ لقهه الفيصل يف منتصف الستينهت ملواجهة املدين القومي واليسهري
يف الشرق األوسط ،واليت لقيت استحسهنه وتأييدا من الشهه.
ومن أجل حل قضية البحرين وويه ،وعه الفيصل نظئه اإليراني
للقيهم بزيهر رمسية إىل الريهض ،غئ أن الشهه رفض الزيهر احتجهجه
على زيهر قهم بهه إىل الريهض وقتذاك امل فور له الشيخ عيسى بن
سلمهن ،نهييك عن صدور بيهن سعووي رمسي أكدت فيه الريهض
إميهنهه ووعمهه لعروبة البحرين وشرعية أسرتهه احلهكمة .وعليه
حدث نوع من اجلفهء السعووي – اإليراني ،لكنه مل يطل كثئا
بسبب تدخل العهيل امل ربي الراحل امللك احلسن الثهني كوسيط،
األمر الذي مهد الطريق لزيهر قهم بهه إىل هران يف عهم
الوكيل األول لوزار اخلهرجية السعووية السيد عمر السقه
كمبعوث من لدن امللك فيصل للتبهحث مع اإليرانيني حول مسألة
البحرين.
وعلى إثر ذلك وافق اإليرانيون أن يلتقوا للمر األوىل مع وفد
حبري بطريقة سرية .وقد عقدت بهلفعل اجتمهعهت سرية متقطعة يف
 .يف يذه االجتمهعهت رح
كل من لندن وجنيف يف خريف عهم
اإليرانيون أمهم الوفد البحري ث ثة خيهرات حلل القضية:
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 اخليهر األول :اللجوء إىل جملس األمن حلل القضية وفق
قرار يصدر منه ،وقد اعرتض البحرينيون على يذا
اخليهر قهئلني أن رفع القضية إىل جملس األمن سو
يدخلهه يف متهيهت ويلة ،ويؤخر حلهه ،خصوصه يف ظل
تزايد حد احلرب البهرو  ،ومتثل قطبيهه األمريكي
والسوفييت يف جملس األمن مع امت كهمه حلق النقض
(الفيتو).
 اخليهر الثهني :رفع القضية إىل جلنة تصفية االستعمهر
التهبعة لألمم املتحد  ،وينه رفض الطر البحري يذا
اخليهر قهئ أن صفة االستعمهر ال تنطبق على البحرين
كي تةُرفع قضيتهه إىل جلنة تصفية االستعمهر ،ومضيفه
أن البحرين ترتبط فقط مبعهيد محهية مع بريطهنيه
خولت مبوجبهه حلكومة لندن إوار ش ونهه الدفهعية
واخلهرجية فقط ،أمه بقية الش ون فتتصر فيهه
حكومة البحرين حبرية.
 اخليهر الثهلث :رفع القضية إىل حمكمة العدل الدولية
)،
للبت فيهه كقضية قهنونية مصدريه نزاع (
ويذا املقرتح اإليراني رفضته البحرين أيضه ،مربر
رفضهه بأنه ال يوجد نزاع بينهه وبني إيران بهملفهوم
املتعهر علية لكلمة "نزاع" ،وأن كل مه يف األمر أن
إيران تطهلب مبه ليس هله حق فيه ويو السيهو على
كهمل أرخبيل البحرين.
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يف مقهبل يذه األفكهر اليت رحهه اجلهنب اإليراني رح الوفد
اإليراني مقرتحه بهلتمهس وسه ة وول صديقة للطرفني ،ويو مه رفضه
اإليرانيون لتنتهي احملهوثهت وون حتقيق أي نتهئج ملموسة ،لكن ترك
البهب مفتوحه للعوو إىل االجتمهع مر أخرى يف حهل حدوث أي
تطورات جديد .

القنبلة اليت تفجرت وغئت املشهد

ينه انفجرت القنبلة اليت قلبت املشهد رأسه على عقب ،وفتحت
آفهقه جديد حلل سلمي وووي للقضية ،وسط ترحيب خليجي وعربي
وإقليمي ووولي ،وإشهو عهملية بإيران .ومل تكن يذه القنبلة سوى
تصريح أوىل به الشهه حممد رضه بهلوي يف مؤمتر صحفي عقده يف
على إثر اختتهمه لزيهر رمسية قهم بهه إىل
نيووهلي يف ينهير
اهلند تلبية لدعو من رئيسة احلكومة اهلندية الراحلة السيد "أنديرا
غهندي" .يف يذا التصريح املثئ والصهور ألول مر من أكرب صهنع قرار
يف هران ،قهل الشهه" :إن الوقت قد حهن لكي خيرج اإلجنليز من
املنطقة ،وأن يكون انسحهبهم انسحهبه أسهسيه وواقعيه ،ومن نهحية
أخرى فإن إيران لن تلجأ إىل استخدام القو لفرض مه تريد على شعب
البحرين ،وإنهه سو ترتك هلم حق تقرير مصئيم" .وقد أستخدم
اليت تشمل ضمنه مبدأ حق تقرير
الشهه ينه عبهر
املصئ عرب االستفتهء الشعيب .ويقهل يف يذا السيهق إن السيد غهندي
بذلت جهوويه لدفع الشهه إىل اختهذ يذا القرار ،وذلك انط قه من
مصلحة ب ويه ،وختوفهه من حدوث نزاع مسلح يف اخلليج سو يؤثر
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حتمه على جتهرتهه مع العهمل ،ووارواتهه النفطية من منطقة اخلليج،
نهييك عن تأثئيه السليب على أرزاق العهملني اهلنوو يف املنطقة.
تصريح الشهه غئ املسبوق ،واستمرار السعووية والكويت
وبريطهنيه يف بذل جهوويه والض ط بهجتهه إجيهو حل ووي لقضية
 ،أمثر عن موافقة إيران على العوو
البحرين قبل ويسمرب
للتفهوض مع الطر البحري  .فعقدت حمهوثهت جديد يف النصف
يف لندن وجنيف .يف يذه احملهوثهت بدا اإليرانيون
الثهني من عهم
أكثر مي للموافقة على فكر آلية املسهعي احلميد  ،لكنهم
أصروا على أن يقوم بهه األمني العهم لألمم املتحد (أو من يفوضه
للقيهم بهذه املهمة) بهلطريقة اليت ميكن أن تؤوي إىل أفضل النتهئج.
كمه أصروا أن تكون بيعتهه وشرو هه وإجراءاتهه غئ مكتوبة
(رمبه بقصد التنصل من الفكر وتبعهتهه إذا مه مل توافق أيواءيم).
وبينمه كهن يذا يو الش ل الشهغل للوفد اإليراني ،كهن الوفد
البحري يكهفح من أجل أال تتضمن آلية املسهعي احلميد أو تتطرق
إىل موضوع االستفتهء ،وأن يقتصر األمر على بعثة أممية لتقصي
احلقهئق حول رغبهت شعب البحرين أو مه يعر بهإلجنليزية بة:
أمه األمني العهم لألمم املتحد فكهن مش وال بضمهن تلقيه
رسهلتني مكتوبتني واضحتني من حكومة إيران (بهعتبهريه الطلب
املدعي) ،وحكومة اململكة املتحد (بهعتبهريه تنوب عن البحرين يف
إوار أموريه اخلهرجية) ،تطلبهن منه فيهمه القيهم مبسهعيه احلميد
حول قضية البحرين ،واستعداويمه لقبول مه يتم التوصل إليه.
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يف نههية املطه وافق اإليرانيون أن جيتمع وفد منهم مع وفد
حبري حبضور ممثلني عن األمم املتحد واململكة املتحد لبحث
التفهصيل اإلجرائية لتطبيق آلية املسهعي احلميد يف حهلة البحرين.
ويسمرب
وعليه عقد اجتمهع يف قصر األمم يف جنيف يف
حضره وفد إيراني رفيع ووفد حبري مكون من أربع شخصيهت،
ووفد أممي برئهسة األمني العهم املسهعد األمريكي رالف بهنتش
وعضوية مدير مكتب األمم املتحد يف جنيف الدبلومهسي اإليطهلي
الرفيع "فيتوريو وينسبئ جيوشيهروي" .كمه حضر االجتمهع
الدبلومهسي الربيطهني الرفيع السئ "جيفري آرثر" الذي صهر الحقه
آخر مقيم سيهسي بريطهني يف منطقة اخلليج ،مه بني عهمي
 .وقد أمثر االجتمهع عن مذكر إجرائية من مخس مواو
و
حدوت ريقة عمل بعثة املسهعي احلميد .
ويكذا أ لق األمني العهم لألمم املتحد السيد يوثهنت يف مهرس
إع نه رمسيه جهء فيه:
 إنةةه وافةةق علةةى بةةذل مسةةهعيه احلميةةد يف املوضةةوع املتعلةةق
بوضةةةعية البحةةةرين ،بعةةةد تلقيةةةه رسةةةهلة مةةةن إيةةةران بهةةةذا
 ،وتلقيةةه رسةةهلة ممهثلةةة مةةن
اخلصةةوص يف مةةهرس
.
حكومة اململكة املتحد بتهريخ مهرس
 إنةةه ،بعةةد التشةةهور ،قةةرر تسةةمية السةةيد "فيتوريةةو وينسةةبئ
)
جيوشةةيهروي" (
األمني العهم املسهعد ،واملةدير العةهم ملكتةب األمةم املتحةد
يف جنيةةف ،كمبعةةوث شخصةةي لةةه للتأكةةد مةةن رغبةةهت
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شعب البحرين وفقه للص حيهت املتفق عليهه واليت وجةدت
قبوال كهم من األ را املعنية.
 وبأنه أبلغ من قبل السيد جيوشيهروي مبوافقتةه علةى قيةهو
بعثة تقصي احلقةهئق إىل البحةرين ،وبأنةه سةو ي ةهور إىل
البحرين يف تهريخ مبكر ،وسيبذل كل مةه يف اسةتطهعته
ألواء مهمته بشفهفية وحيهو.
 وإنةةه مت االتفةةهق علةةى أن تتحمةةل األ ةةرا املعنيةةة كهفةةة
نفقهت بعثة املسهعي احلميد .
 وبأن بيعةة مهةهم السةيد جيوشةيهروي وفريقةه يف البحةرين
سةةةو تقتصةةةر علةةةى موضةةةوع حصةةةري واحةةةد يةةةو معرفةةةة
رغبةةهت وتطلعةةهت شةةعب البحةةرين حةةول مسةةتقبل ب ويةةم
القهنوني.

عمل ممثل األمني العهم يف البحرين ونتهئج مسهعيه
احلميد

ويكذا وصل جيوشيهروي ( )2992-2921ويو وبلومهسي
إيطهلي مرموق ومشهوو له بهلكفهء والنزاية واحلرفية إىل املنهمة يف
صبيحة  00مهرس  2900على رأس بعثة من مخسة موظفني ووليني
لبدء مهمة لتقصي احلقهئق (وليس إلجراء عملية استفتهء .ذلك أن
القيهو البحرينية اعرتضت على مبدأ االستفتهء كونه يع ضمنه
التشكيك يف عروبة ب ويه) .وقد مهدت حكومة البحرين ملهمة
"جيوشيهروي" بإصدار بيهن نشرته وسهئل اإلع م احمللية كي يكون
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اجلميع على بينة من أسبهبهه وأيدافهه ومراميهه .وممه جهء يف يذا
البيهن الذي قرأه من اإلذاعة الدكتور حممد جهبر األنصهري
(املستشهر احلهلي جل لة امللك املفدى للش ون الثقهفية والعلمية):
إن املوقف اإليراني جتهه البحرين من األمور اليت جيب معهجلتهه
جذريهً ،ليس بهعتبهره مسألة ختص البلدين فحسب بل لضمهن مستقبل
وول املنطقة كلهه.
لذلك فقد قرّ العزم على أن تعهجل يذه املسألة بروح من احلزم
والتصميم ويف جو مشبع بهلصداقة وحسن اجلوار بني خمتلف بلدان
اخلليج شرقه وغربه ،وحنن نؤمن بأن حقيقة كون البحرين بلداً
عربيهً له كيهنه وشخصيته من املسلمهت البديهية املنبثقة من أعمق
مشهعر أبنهء البحرين ،واملسند إىل أصدق والئل التهريخ والواقع ممه ال
يرتك جمهالً ألي إوعهء ،ويو مه ال تقره ،وال تعرت به إيران بأي
شكل من األشكهل .غئ أننه ارتأينه على ضوء املصلحة العليه ،ورغبة
منه يف حل اخل فهت بروح االتفهق يف يذه املنطقة ،أن نعلن يذه
احلقيقة عن بلدنه على العهمل أمجع عن ريق يي ة األمم املتحد  .يذه
املنظمة الدولية اليت حترتم سلطتهه ورأيهه مجيع الدول احملبة للعدل
والس م يف العهمل.
وعليه فقد وافقنه على أن يقوم سيهو األمني العهم هلي ة األمم
املتحد  ،املسرت يوثهنت ،بإرسهل ممثل شخصي إىل البحرين لتقصي
احلقهئق ،والتعر إىل رأي شعب البحرين يف يذا األمر ،وحنن على
يقني من الرأي الذي سيقوله شعب البحرين بهذا اخلصوص ،يذا
الرأي الذي سيسجله بدقة املمثل الشخصي يف تقريره إىل األمني العهم
الذي سئفع التقرير بدوره إىل جملس األمن الدولي للتصديق عليه
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كوثيقة وولية معرت بهه من سهئر األ را حبيث تضع حداً نههئيهً
للخ .
ولقد قبلنه بهذا اإلجراء ألنه قبل كل شيء ال ميس سيهوتنه وال
كرامتنه كبلد مستقل ،وال يع اعرتافهً منه بهإلوعهء اإليراني،
ولكي نربين  -يف الوقت ذاته  -على صدق نوايهنه يف جمهل التعهون
املخلص مع وول منطقتنه كلهه .وحنن على ثقة أن يذا اإلجراء الدولي
الذي وافقت عليه مجيع األ را املعنية ،ورحبت به مجيع الدول
العربية ،ستقبل احلكومة اإليرانية بنتهئجه وسيكون ذلك فهحتة
عهد جديد من الصداقة والتعهون البنهء مع اجلهر املسلمة إيران ،ال
خلئ شعبينه املسلمني الصديقني اجملهورين فحسب بل لصهحل أمن
منطقتنه ورخهئهه ومنو الع قهت".
أنهى "جيوشيهروي" مهمته يف  21إبريل  ، 2900بعد أن جهل مع
مسهعديه حبرية يف مدن البحرين وقرايه وجزريه ،وقهبل فعهليهتهه
السيهسية والتجهرية والثقهفية واملهنية ،وزار مقهر أنديتهه ومجعيهتهه
ومؤسسهتهه املدنية ،مسج بأمهنة وشفهفية وحيهو كل مه رأى ومسع.
ويف  00إبريل  2900قدم تقريرا شهم امتهز بهحلرفية واملهنية
العهلية إىل "يوثهنت".
ويف  22مهيو  2900مت عرض التقرير على جلسة جملس األمن
الدولي رقم  .2202ويف يذه اجللسة اليت متيزت حبضور كهفة
األعضهء (الدائمون وغئ الدائمني) وتصويتهم وون أن ميتنع أحديم عن
التصويت ،وعدم لب أي عضو احلديث قبل عملية التصويت ،إضهفة
إىل حضور عد كدول مراقبة ال حيق هله التصويت مثل بهكستهن
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كممثلة عن اجملموعة اإلس مية ،وإسبهنيه كممثلة عن اجملموعة
األوروبية ،ومجهورية اليمن الدميقرا ية الشعبية كممثلة عن
اجملموعة العربية  ..يف يذا االجتمهع املميز أقر أعضهء اجمللس
بهإلمجهع مه جهء يف تقرير جيوشيهروي ،وأصدروا وفقه القرار رقم
 101ليصبح ذلك القرار وثيقة وولية حهمسة وقه عة بعروبة البحرين
وسيهوتهه .أمه مه يرووه رموز النظهم اإليراني احلهلي من أن النظهم الذي
صهوق على قرار جملس األمن ،وبهلتهلي ختلى عن البحرين ،مل يكن
نظهمه ممث للشعب اإليراني ،فهو ليس سوى ل و وش ب ومحهقة
واستهتهر بهلقهنون الدولي ،ذلك أنه لو ترك لكل نظهم أن يتنصل ممه
صهوق عليه سلفه لشهعت الفوضى يف الع قهت الدولية.
مل جتد حكومة الشهه حممد رضه بهلوي بعد صدور قرار جملس
األمن رقم  101بهإلمجهع مفرا من القبول به ،وإرسهله إىل مجعيتهه
الو نية (جملس شوراي ملي) وجملس شيوخهه(جملس سينه)
للمصهوقة ،ويو مه مت بهلفعل يف  24و 21من مهيو  2900على التوالي.
وبنهء على مه تقدم ،فهن التحفظهت اليت عرب عنهه بعض الدول يف
جلسة جملس األمن رقم  2202املنعقد يف  22مهيو  2900ملنهقشة
تقرير رئيس بعثة تقصي احلقهئق األممية إىل البحرين واملصهوقة عليهه
مرووو عليهه ،خهصة وأنهه جهءت بعد أن صوتت تلك الدول بهملوافقة
على التقرير ،وليس قبله.
مل تكن تلك التحفظهت منصبة على مه انتهى إليه التقرير من
توصيهت ،وإمنه على اإلجراءات اليت اتبعهه األمني العهم ،وخهصة جلهة
عدم حصوله على تفويض مسبق من جملس األمن بشأن إرسهل بعثة
لتقصي احلقهئق إىل البحرين .وحتى يف يذه اجلزئية ،مل يكن ينهك
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مسوغ للتحفظ بعدمه صهرت تلك األمور من األعرا الراسخة يف عمل
األمم املتحد على حنو مه شرحنهه آنفه ،بل على حنو مه شرحه األمني
العهم السيد يوثهنت نفسه يف روه على املتحفظني.
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ثانيا"الرتمجة احلرفية للتقرير الذي رفعه
جوشياردي ممثل األمم املتحدة
مذكر السكرتئ العهم لألمم املتحد إىل جملس األمن

 - 2يشئ األمني العهم إىل بيهنه جمللةس األمةن املةؤرخ يف  11مةهرس
( 2900س )9012/فيمه يتعلق للقيهم مبههمه يف قضية البحرين أنه ملن
وواعي السرور أن يعترب أعضهء اجمللس أن مهةهم عملةه املكلةف بهةه قةهم
بهه ممثله الشخصي السةيد فيتوريةو والسةئ جوشةيهروي الةذي كةهن يف
البحرين لتأكيد رغبة شةعب البحةرين وفقةهً لطلةب احلكومةة اإليرانيةة
واململكة املتحد وأنه قد أمت عمله وقدم تقريره للسكرتئ العهم.
 - 1يةةذا التقريةةر بنصةةه احلةةريف كمةةه قةةدم للسةةكرتئ العةةهم مةةن
السيد ولسةيئ يرفةع بطيةه إىل جملةس األمةن كمةه نصةت عليةه شةروط
االتفهق بني الطرفني املعنيني.
 - 0وجتدر اإلشهر حسب مه يتةذكر أعضةهء اجمللةس أنةه يف نةص
إعة ن يةذه املهمةة حسةب مةةه جةهء يف بيةهن السةكرتئ العةهم بتةةهريخ 11
مهرس الةذي نةص علةى أنةه "علةى املمثةل الشخصةي للسةكرتئ العةهم أن
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يرفع نتهئج مهمته يف شكل تقرير إىل السةكرتئ العةهم ،الةذي بهلتةهلي
وكمه أتفةق عليةه مةع األ ةرا املعنيةة بنقلةهه إىل جملةس األمةن لبحثهةه
واملصةةهوقة عليهةةه أو بكلمةةهت أوق ،نصةةت رسةةهلة املمثةةل الةةدائم إليةةران
املرسلة للسكرتئ العهم بتةهريخ  9مةهرس علةى أنةه :حكةوميت مسةتعد
لقبول نتهئج حبوث السكرتئ العهم بعد املصهوقة عليهه من قبةل جملةس
األمن ملنظمة األمم املتحد .
وكذلك كتةب املمثةل الةدائم للمملكةة املتحةد يف رسةهلته بتةهريخ
 10مهرس إىل السكرتئ العهم:
"حكومةةةة اململكةةةة املتحةةةد أيضة ةهً توضةةةح أنةةةه حسةةةب اسةةةتعداو
إمربا ورية حكومة إيةران قبوهلةه لنتةهئج استفسةهرات السةكرتئ العةهم
يف يذا املوضوع بعد مصهوقة جملس األمن ملنظمةة األمةم املتحةد أكةد
أن حكومةةةةةة اململكةةةةةة املتحةةةةةد كةةةةةذلك مسةةةةةتعد لقبةةةةةول نتةةةةةهئج
استفسهركم".
 - 4وبتقةديم يةذا التقريةةر تكةون مسةةؤوليهت السةكرتئ العةةهم يف
القيهم مبههم عمله فيمه يتعلق بهلبحرين منتهية.
 - 2وزعت نسةخ مةن تقريةر املمثةل الشخصةي للسةكرتئ العةهم إىل
املمثلني الدائمني إليران واململكة املتحد لإل ع.
 - 2وجتدر اإلشهر به يف يذا البيهن أوالً إىل مه تستحقه حكومتةه
إيران واململكة املتحةد مةن احلمةد ملبهورتهةه بهلثقةة الةيت أوليهيةه لألمةم
وأوو أن
املتحةةد بطلبهمةةه .كمةةه جةةهء يف امليثةةهق ،حةةل سةةلمي للخ ة
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أشكريمه كذلك للتعهون املستمر وللتأوب الذي مش بةه السةكرتئ
العهم وممثله يف يذه العملية .وأوو كذلك أن أعرب عن شةكري للتعةهون
الرفيع الذي قوبل به السةيد ولسةيئ وأعضةهء بعثتةه يف البحةرين .وأخةئاً
أوو أن أذكر مزيد امتنةهني ومةدحيي للممثةل الشخصةي السةيد ولسةيئ
يف أواء مسؤوليهته احلسهسة بتعقل ومههر فهئقتني.
 - 0ومةةن املفهةةوم أنةةه يرتتةةب علةةى حسةةب رغبةةة األ ةةرا املعنيةةة أن
أقوم قريبهً بعرض القضية رمسيهً على اجمللس لبحثهه.

تقرير املمثل الشخصي للسكرتئ العهم القهئم مبههم عمله يف
البحرين
 - 2بتهريخ  10مهرس  2900عينت كممثلك الشخصي لتنفيةذ مةه
أسةةند ملكتةةةبكم للنظةةةر يف تأكيةةةد رغبةةةة شةةةعب البحةةةرين فيمةةةه يتعلةةةق
مبستقبله.
 - 1لقد أخربت أنك قبلت القيهم بهذه املهمة برغبةة حكومةة إيةران
وموافقة حكومة اململكة املتحد .
 - 0شروط التعيني كمه أتفق عليهه األ را املعنية يي كمه يلةي:
وجهةهت نظةر األ ةرا املعنيةة
"التفهتهً إىل املشةكلة النهجتةة مةن اخةت
حول مستقبل البحرين واحلهجة إىل إجيهو حل هلذه املشكلة خللق جو من
اهلةةدوء واالسةةتقرار والصةةداقة يف مجيةةع أرجةةهء املنطقةةة بطلةةب األ ةةرا
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املعنيةةون مةةن السةةكرتئ العةةهم لألمةةم املتحةةد أن يبعةةث مبمثةةل شخصةةي
للتأكيد من رغبهت شعب البحرين.
حسب تعليمهت كم فةأن وليلةي الرئيسةي بنةوو املراجةع يةذه مةع األخةذ
بعني االعتبهر وائمهً مبهوئ وأيدا ميثهق األمم املتحد .
 - 4ولقد أوضةحت لةي كةذلك إن األ ةرا املعنةيني قبلةوا االعتمةهو
كليهً على رأيك فيمه يتعلق بهلطريقة اليت تنتهجهه ألواء يذه املهمة.
 - 2ثم أمرت التوجه إىل البحرين والبحةث عةن املعلومةهت ،والقيةهم
بهلتحقيقةهت واملشةةهورات مةع شةةعب البحةةرين وقةهو املنظمةةهت ،اجلمعيةةهت
واملؤسسةةهت والفةةرق ،املةةوا نني العةةهويني واألشةةخهص اآلخةةرين حسةةب مةةه
يكون يف رأيي نهفعهً ألواء مهميت ولقد أعطيت هلذا ال رض قهئمة أعدت
لكم للجمعيهت واملؤسسهت يف البحرين النتخةهب مةه يكةون منهةه ممةث ً
أحسن متثيل خمتلف اآلراء لشعب البحرين.
 - 2ولقةةد أخةةربت أنةةه أعطةةى لةةك الضةةمهن إنةةه بإمكةةهني كةةهم ً
الوصةةول إىل مجيةةع األشةةخهص الةةذين قةةد أرغةةب يف مقةةهبلتهم وكةةذلك
يكون الوصول إىل ميسراً للجميع وأن تتهح الفرصة لي للقيهم بهملشهورات
بإنفراو وبسرية وأن ال يتعرض أحد لسوء نتيجة مقهبلته لي.

 - 0وأخئاً لب م إعةداو وتقةديم تقريةر لكةم حمتويةهً نتةهئج
مهميت ثم يرفع يذا التقرير جمللس األمن.
 - 1قبةةل السةةفر مجعةةت للتةةداول يف جنيةةف املسةةهعدين اخلمسةةة
الذين عينوا ملسهعدتي يف يذه املهمة .ت .ليو السةكرتئ اإلواري،
أراك جنسةةن املوظةةف السيهسةةي ،ج .خةةوري موظةةف الع قةةهت العهمةةة
ومرتجم ،أز تولي املسهعد اإلواري ،ال .تومتسول ضهبط األمن.
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وتركةةت جنيةةف جمموعةةة متقدمةةة برئهسةةة السةةكرتئ اإلواري
للوصةةول إىل البحةةرين يف تةةهريخ  19مةةهرس للقيةةهم بةةبعض الرتتيبةةهت
األولية .وصلت أنه بعةد أربةع وعشةرون سةهعة بتةهريخ  00مةهرس وبعةد
إمتةةهم مهمةةيت رجعةةت إىل جنيةةف يف  21مةةن أبريةةل وبقةةى أربعةةة مةةن
األعضهء املسهعدين لي يومني آخرين السةت م وسةهئل اإلعة م وإنهةهء
املعهم ت اإلوارية املهمة.
 - 9وأوو أن أعةةرب عةةن تقةةديري للتعةةهون الةةذي حصةةلت عليةةه مةةن
مجيع األ را خ ل مهميت .بعد مةه يقةهرب مةن الةث ث أسةهبيع مةن
االتصةةهالت املتواصةةلة أحسةةن انطبهعةةهتي كهنةةت مةةن مسهحةةة ووقةةهر
شعب البحرين يلة املد اليت قضيتهه ينهك.
 - 20كمةةه ذكةةر يف بنةةوو املراجةةع املهمةةة املسةةند لةةي تبةةدأ بسةةبب
الةةرأي بةةني حكومةةة إيةةران وحكومةةة اململكةةة املتحةةد حةةول
اخةةت
وضع البحرين وحيث أن مهميت ال تشمل تقرير أو حبث يةذا االخةت
فأنه يكفي ذكر موقف احلكومتني .لقد ذكر موقةف احلكةومتني
يف منهسةةبهت عديةةد مةةث ً أقةةرأ الرسةةهئل املرسةةلة إىل السةةكرتئ العةةهم
لعصةةبة األمةةم مةةن قبةةل احلكومةةة اإليرانيةةة بتةةهريخ  1أغسةةطس 2911
(السج ت الرمسية لعصبة األمةم) سةبتمرب  2911الصةفحهت ( 2120ة
 )2020ومن قبل احلكومة الربيطهنية بتهريخ  21فربايةر ( 2919نفةس
السج ت مهيو  2919الصفحهت  020ة .)021
 - 22بةةهلنظر إىل حكومةةة إيةةران فةةإن البحةةرين يةةي جةةزء مةةن
إيران وأن احلمهية اليت زعمتهةه بريطهنيةه ألكثةر مةن قةرن علةى يةذه
اجلةزر منةع إيةران مةن ممهرسةة حقهةه الشةرعي يف يةذه اجلةزر .وقةدم
مشةةةروع قةةةهنون جلعةةةل البحةةةرين اإلقلةةةيم الرابةةةع عشةةةر عةةةهم 2920
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وبهلتةةةهلي فةةةإن حكومةةةة إيةةةران ال تعةةةرت بهلسةةةلطهت احلهكمةةةة يف
البحرين.
 - 21وبهلنظر إىل حكومة اململكة املتحد فإن البحةرين "وولةة
ذات سةةةةيهو وخلةةةةت مةةةةع حكومةةةةة اململكةةةةة املتحةةةةد يف ع قةةةةهت
ومعهيةةةدات خهصةةةة .ع قة ةهت املعهيةةةدات اخلهصةةةة يةةةذه ترجةةةع إىل
املعهيدات الرمسيةة سةنة  ،2110ةةةة .2922 ،2122 ،واتفهقةهت ةةةة،
 2191املنحصةةر بةةني حكومةةة صةةهحب اجل لةةة وحةةهكم البحةةرين
ومن سنة  2110اعتربت حكومة اململكة املتحد البحةرين مشةيخة
مستقلة كهنت تعرت بسلطة حكهمهه.
 - 20وجتدر اإلشةهر إىل أن نةذكر أن البحةرين قبلةت كعضةو
مشهرك يف منظمهت األمم املتحد الرتبوية والعلميةة والثقهفيةة يف 12
مةةن أكتةةوبر  .2922اليونسةةكو ومنظمةةة األغذيةةة والزراعةةة لألمةةم
املتحد يف نوفمرب  .2920ومنظمة الصحة العهملية يف  1مهيو 2921.
 - 24وقبةةل عةةرض مراحةةل نشةةهط الوفةةد أنةةه مةةن األيميةةة بي ةهن
بعض خصهئص ج رافية سكهن واقتصهو البحرين.
 - 22البحةةرين أرخبيةةل حيتةةوي علةةى أكثةةر مةةن ث ثةةني جزيةةر
بعضهه ص ئ وبعضهه ص ئ جداً واقعة يف وسط اخلليج على بعد مةه
يقةةرب مةةن مخسةةة عشةةر مةةي ً يف أقةةرب نقطةةة إىل اململكةةة العربيةةة
السعووية وعلى بعد مثهنية عشر مي ً من رأس شبه جزيةر قطةر ومةه
يقرب  220مي ً من سهحل إيران .مخةس مةن يةذه اجلةزر مسةكونة
ويقطةةةن مةةةه يقةةةرب مةةةن أغلبيةةةة السةةةكهن ثة ة ث جةةةزر واجلزيةةةرتني
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البةةهقيتني جزيةةر الةةنيب صةةهحل يسةةكنهه أفةةراو ق ئةةل وجزيةةر جةةد
تستعمل إلقهمة السجنهء.

واجلزيةةرتني األخئتةةني ،احملةةرق وسةةرت متصةةلتني بهملنهمةةة مبمةةر
وجسةةر وتكةةون اجلةةزر الةةث ث جمتمعةةة مسةةهحة تقةةهرب  112مةةي ً
مربعهً.
 - 22املنهخ جةه جةدًا ومعةدل سةقوط األمطةهر أقةل مةن الةث ث
بوصةةةهت يف السةةةنة ولكةةةن تكثةةةر ينةةةهبيع امليةةةهه العذبةةةة يف القسةةةم
الشةةةمهلي مةةةن البحةةةرين ومنةةةه ق سةةةواحل احملةةةرق وسةةةرت  .ويف يةةةذه
املنةةه ق يقطةةن ويعةةيش السةةكهن .وبقيةةة املنةةه ق أكثريةةه صةةحراوي
وخةةهلي مةةن السةةكهن .وبهلتةةهلي فةةإن أيةةم املراكةةز واملةةدن والقةةرى
الداخليةةة تقةةع علةةى بعةةد عشةةر أميةةهل مةةن مكهتةةب البعثةةة يف املنهمةةة.
وأكثريةةه بعةةدًا قريةةة صةةيد السةةمك جةةو علةةى بعةةد أقةةل بقليةةل مةةن
العشةةرين مةةي ً .ةةرق املواصةة ت سةةهلت الوصةةول إىل ومةةن أكثةةر
املنه ق املأيولة بهلسكهن ومل تكةن أي منهةه صةعبة الوصةول ويةذا
سهل عمل البعثة كثئاً.
 - 20ازواو عةةةةةدو السةةةةةكهن بصةةةةةور ملحوظةةةةةة يف السةةةةةنوات
األخئ  ،ففي الفرت مه بةني  2942حةني أجةرى أول إحصةهء و2922
يف آخةةر إحصةةهء ،قفةةز مةةن  199900إىل ( )2119100ويف أواسةةةط
 2910تقةةةدر سةةةلطهت التخطةةةيط السةةةكهن بةةةة ( )0009000وبهةةةذا
املعدل يف الزيهو  ،فإن البحرين يقدر عدو سةكهنهه بةة ()0009000
وبهةةةذا املعةةةدل يف الزيةةةهو  ،فةةةإن البحةةةرين يقةةةدر عةةةدو سةةةكهنهه بةةةة
( )1009000الوقت احلهضر.
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 - 21لقد بةني إحصةهء عةهم  2922إن معةدل سةن البحةري يةو
( )1290سنة نسبة ( )2994يف املهئة من مجيع السةكهن .أصة ر سةنهً
من ( )10سنة  .السكهن احلهليون الةذين تزيةد أعمةهريم عةن ()12
يقدرون مبه يقرب ( )009000من الرجهل و ( )019000من النسةهء (
املةةةوا نني البحةةةرينيني) وجتةةةدر اإلشةةةهر إىل أن كة ة ً مةةةن التعلةةةيم
االبتةةدائي والثةةهنوي جمةةهني يف مجيةةع منةةه ق البحةةرين .وحسةةب آخةةر
إحصةةهء إن املسةةجلني يف املةةدارس سةةنة  2922كةةهن ( )10يف املهئةةة
لةةألوالو و( )02يف املهئةةة للبنةةهت ،ممةةن تةةرتاوح أعمةةهريم بةةني  0ة 22
سةةنة وازواو يف السةةنوات األخةةئ ويةةذا ميكةةن أن يكةةون واللةةة ذات
أيمية يف التطور الثقهيف يف البحرين والذاتية الو نية.
 - 29أن العدو ( )211.100للسكهن لإلحصهء الذي جرى عهم
 2922اشتمل علةى ( 09()2409124يف املهئةة) صةنفوا كبحةرينيني
البهقي (األجهنب) كهنوا من العمهنيني بنسبة 29يف املهئة واإليةرانيني
( 09110أو  4يف املهئة) اهلنوو ( 2010أو  0يف املهئة) البهكسةتهنيني
( 0901أو  191يف املهئة) وجنسيهت أخرى ( 9100أو  2يف املهئة).
 - 10ولقد اشةرتكت عةد سة الت يف تكةوين شةعب البحةرين
ومةةن املعةةرت بةةه عهمةةة أن غهلبيةةة البحةةرينيني يةةم مةةن أصةةل عربةةي
ولكةةن الكةةثئ مةةنهم ينحةةدر مةةن سة الت عةةهبر (إيةةرانيني ،ينةةوو،
بهكستهنيني ،أفريقيني وغئيم) الذين سةكنوا البحةرين وانةدجموا
مع السكهن .أغلبية سةكهن البحةرين مةن املسةلمني النصةف ينتمةون
إىل املذيب الشيعي والبهقي مه عدا ق ئل ينتمون إىل املذيب الس .
 - 12لقةد اشةةتهرت البحةرين مةةن مةد ويلةةة كمركةز جتةةهري
وميةةر بهةةه ف ةةهت عةةهبر كةةثئ ولقةةد تكةةون مةةن يةةذا اجتةةهه حنةةو
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االنةةدمهج بةةني السةةكهن احمللةةيني مبةةه يف ذلةةك الةةزواج املتبةةهول الةةذي
كهن سه ً بهلنسبة للبحرينيني من أصل إيراني بسبب اتفهق العقيد
الدينيةةة يف اإلس ة م .لةةذا كةةهن مةةن الصةةعب حتديةةد البحةةرينيني مةةن
إيرانةةي أو تقةةدير عةةدويم ،املصةةهور األكثةةر ا ع ةهً يف يةةذا األمةةر
يقةةدرون عةةدويم مةةن ( )09000شةةخص إىل غهيةةة ( )229000الةةذين
ميكن متييزيم بثقهفتهم خهصة بهستعمههلم الل ة الفهرسةية للتحةدث
يف بيوتهم.
 - 11كهن للبحرين وائمةهً صة ت جتهريةة كةبئ ويتضةح يةذا
يف األرقهم الرمسية للواروات والصةهورات يف سةنة  2929بلةغ جممةوع
الةةواروات ( )209909900وينةةهر حبةةري (الةةدينهر البحةةري يسةةهوي
( )1920ووالر أمريكةةي ،الةةواروات مةةن اململكةةة املتحةةد ( 1492يف
املهئة) اليهبةهن ( 2490يف املهئةة) الواليةهت املتحةد األمريكيةة (2090
يف املهئةةةةة) الصةةةةةني ( 292يف املهئةةةةةة) اهلنةةةةةد ( 499يف املهئةةةةةة) أملهنيةةةةةه
(اجلمهوريةةةة الفدراليةةةة) ( 492يف املهئةةةة) بهكسةةةتهن ( 099يف املهئةةةة)
يونج كونج ( 099يف املهئة) يولندا ( 199يف املهئة) ايطهليةه ( 191يف
املهئةةة) فرنسةةه ( 292يف املهئةةة) إيةةران ( 292يف املهئةةة) العةةراق ( 292يف
املهئةةة) بلةةدان أخةةرى ( 20920يف املهئةةة) ،الصةةهورات الرتانزيةةت (مةةن
غئ الزيت) بلغ جمموعهه ( )299104900وينةهر حبةري صةدرت إىل
اململكة السعووية ( 4999يف املهئة) قطةر ( 2292يف املهئةة) الكويةت
( 190يف املهئةةة) وبةةي ( 290يف املهئةةة) أبةةو ظةةيب ( 499يف املهئةةة) إيةةران
( 090يف املهئةة) اليهبةهن ( 194يف املهئةة) الواليةهت املتحةد األمريكيةةة
( 290يف املهئة) مسقط ( 290يف املهئة) تزويةد السةفن ( 292يف املهئةة)
وغئيه ( 091يف املهئة).
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 - 10ولقد تأثر اقتصةهو البحةرين كةثئاً بهكتشةه الةنفط يف
أوائل  2900كميةة الةنفط املكتشةفة ال تعةهول الكميةهت املوجةوو
يف ب و اخلليج اجملهور وقدر اإلنتهج يف  2929بة ( )190مليون ةن،
ومصنع التكرير الةذي بة قبةل احلةرب العهمليةة يتسةع ()1209000
برميةةل يوميةهً يقةةوم أيضة ًه بتصةةفية الزيةةت اخلةةهم الةةذي ميةةر يف أنهبيةةب
حتةةت البحةةر مةةن اململكةةة السةةعووية .ومةةن التطةةورات احلديثةةة إنشةةهء
مصنع الومنيوم وحني يةتم بنةهء يةذا املصةنع يقةدر إنتهجةه ()909000
ن من أملنيوم سنويهً وسيستفيد من ب ر ال هز الطبيعي.
"نشهط البعثة"
 - 14حني وصلت املطهر أوليت ببيهن شهرحهً بيعة وجمهل عمل
البعث ة أشرت فيةه إىل بنةوو املراجةع الةيت سةأعمل بةق يةديهه وبينةت
للجميع أني أنوي االجتمهع واملشةهور مةع شةعب البحةرين :املنظمةهت،
اجلمعيةةهت واملؤسسةةهت واجلمهعةةهت بهإلضةةهفة إىل املةةوا نني وغئيةةم
حسب مه تقتضيه احلهجة.
 - 12وأضفت إن اجلميع ميكنهم مقهبلة البعثة وأنهم ميكةنهم
(التعبئ عن آرائهم حول يذه املسألة حبرية وبهنفراو وسرية).
وأعلنةةت أن مكتبنةةه سةةيفتح يف املنهمةةة وسةةيقوم أعضةةهء البعثةةة
بتنظيم املقهبلة حبرية للجميع وبطريقة منظمة.
 - 12وأخةةئاً أخةةربت اجلميةةع أنةةه حتةةى أمتكةةن مةةن أواء املهمةةة
علةةةى خةةةئ وجةةةه سةةةو أنتهةةةز مجيةةةع الفةةةرص ملقهبلةةةة السةةةكهن يف
املراكز البعيد وختمت ك مةي مؤكةداً أن البعثةة مهتمةة برغبةهت
شعب البحرين حول املسألة اليت جيري حبثهه.
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 - 10وأذيع يذا التقرير كهم ً وبإجيهز يف نفس اليوم ونشر يف
الصحف احمللية كةهم ً يف اليةوم التةهلي ،وبعةد مةرور أسةبوع أعةدت
خ ل وسهئل اإلع م تأكيدي واستعداوي ملقهبلةة أي شةخص يرغةب
يف ذلك على انفراو وبطريقة سرية.
 - 11وبةةدأت املشةةهورات مةةع اجلمهعةةهت مسةةهء وصةةولي .القهئمةةة
األصةةلية احملتويةةة علةةى املنظمةةهت واملؤسسةةهت وسةةعت لتشةةمل أنديةةة
ومجهعهت مهنية حسب أحسةن مةه وصةل إليةه علمةي .احتةوت القهئمةة
النههئيةةة مجيةةع االحتةةهوات واجلمهعةةهت املنظمةةة يف البحةةرين "راجةةع
امللحةةق" وقةةررت عةةدم االنتخةةهب بةةل مقهبلةةة مجيةةع ممثلةةي املنظمةةهت
املدونة ألن املمثلني أنفسهم مثل املنظمهت اليت ميثلونهه يعطون أوسةع
فكر يف السن ،النقهط ،املكهنة والتوزيع اجل رايف.
 - 19يةةذه اجلمهعةةهت واملنظمةةهت ميكةةن تقسةةيمهه إىل الف ةةهت
التهليةةة :زعم ةهء الةةدين وجمةةهلس البلةةديهت واللجةةهن اإلواريةةة األخةةرى
واجلمعيهت اخلئية والنواوي ومراكةز الطوائةف األخةرى ،بهإلضةهفة
إىل الفرق املهنية والريهضية ومجعيهت التسلية.
 - 00ينةةهك سةةتة جمةةهلس بلديةةة يف البحةةرين (املنهمةةة ،احملةةرق،
احلةةد ،الرفةةهع ،جةةد حفةةص وسةةرته) .وأعضةةهئهه بعضةةهم منتخبةةون
وبعضةهم معينةون ،ويشةةرتك مةع جمةةهلس البلةديهت عةةد مةن اجملةةهلس
واللجةةةهن املسةة ولة عةةةن قطهعةةةهت معينةةةة (الزراعةةةة وامليةةةهه ،التعلةةةيم،
الصةةحة ،تزويةةد املةةهء ،الشةةؤون القرويةةة وأمةةوال القهصةةرين) والةةيت
ينتخب أعضهئهه من البلديهت املختلفة.
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 - 02األغلبية العظمى لشعب البحرين من املسةلمني وزعمةهء الةدين
الةةةذين متةةةت مقةةةهبلتهم ميثلةةةون الطةةةهئفتني السةةةنية والشةةةيعية .وجمةةةهلس
األوقه السنية والشيعية ومؤسسهت خئية ذات صفة وينية.
 - 01بهإلضةةهفة ينةةهك منظمةةهت عةةد يةةدفهه الرئيسةةي األعمةةهل
االجتمهعية وتشمل مجعية اهل ل األمحر واملنظمهت النسهئية.
 - 00وجتةةةدر اإلشةةةهر إىل ظةةةهير النةةةواوي املنتشةةةر يف أحنةةةهء
اجلزير يف املنه ق املدنية والقروية وأكثريه تضم أعضهء من مجيع
الف هت وتعمل كمراكز جتمع لنشهط السكهن.
 - 04وترتكز العضوية على الشبهب وتشةجع النةواوي الريهضةية
وكذلك األوجه الثقهفية واالجتمهعية حتظى بنفس االيتمهم وتشةمل
يذه رغبة ملحة حملو األمية وتنشيط عمةل املنةه ق لتحسةني األوضةهع
االجتمهعية ،ويف يةذا اجملةهل يصةبح النةهوي مركةز مبةهور لألحيةهء
وممثل النهوي يتكلم بهسم احلي أو القرية للتداول مع السلطهت.
 - 02وينةةهك أيض ةهً -خهصةةة يف املةةدن -نةةواوي ومجعيةةهت تعمةةل
حلسةةهب ف ةةهت ذات يوايةةهت خهصةةة ،مثةهل ذلةةك األلعةةهب الريهضةةية،
املوسيقى ،اجلمعيهت الثقهفية واملهنية.
 - 02ولقةد حضةر ممثلةون مةه ال يقةل عةن ث ثةة أشةخهص لكةل
منظمة ليس فقط مةن املةدن الرئيسةية مثةل املنهمةة واحملةرق بةل أيضة ًه
القرى البعيد واملراكةز املنتشةر يف اجلزيةر  .بهإلضةهفة إىل األحيةهء
الكثئ واملنه ق السكنية اليت تقع يف نطهق بلدتي املنهمة واحملرق.
أقبل السكهن من املراكز والقرى اآلتية فيمه يلي:
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عهلي ،ب مجر  ،بهربةهر ،البةديع ،الديةه ،الةدير ،الةدراز ،وار
كليةةب ،احلةةد ،مدينةةة عيسةةى ،جزيةةر الةةنيب صةةهحل ،جةةد حفةةص،
اجلفئ ،كرزكهن ،اخلميس ،سنهبس ،شهركهن ،سرت  ،توبلي،
الةةزالق ،املعةةهمئ ،املهلكيةةة ،املنهمةةة ،احملةةرق ،نويةةدرات ،ق لةةي،
الرفهع ،مسهييج .ويف كل حهلة أكةدوا لةي أنهةم قةهموا بهجتمهعةهت
وتشهوروا وحصلوا على توصيهت من جمموع أعضهء منظمهتهم.
 - 00ولسد بعض الث رات القليلة البهقية يف ت طية مجيع مرافق
السةةكهن يف البحةةرين قمةةت بزيةةهر قةةرى عسةةكر ،وجةةو واجلسةةر ،
ويف كل منهه قهبلةت املختةهر (رئةيس القريةة) أو ممثلةه واجتمعةت إىل
عدو من السكهن.
 - 01وقررت كذلك زيهر بعض املنظمهت اليت حضةر ممثلويةه
ملقةةهبليت للتأكةةد متهمةهً مةةن اآلراء الةةيت محلويةةه يةةي بهلفعةةل مطهبقةةة
جلميع األعضهء ،ومشلت يذه الزيهرات جملسي بلدييت املنهمة وسرت
وغرفة جتهر وصنهعة البحةرين والنةواوي املهمةة ،ولقةد وعيةت إللقةهء
كلمةةةة يف نةةةهوي البحةةةرين الروتةةةهري ،وسةةةنحت لةةةي فرصةةةة مقهبلةةةة
أشخهص حبرينيني كثئين من شتى وروب احليه .
 - 09وكمةةه مت إع نةةه حةةني وصةةولي وأعيةةد مةةرات يف مجيةةع
وسهئل اإلع م احمللية أحيط السكهن علمةهً السةت ل حقهةم إلبةداء
رأيهم حبرية ألعضهء البعثة ،وقد متت مقهبلةة الةبعض مبوعةد مسةبق
يف األيهم القليلة األوىل ،ولكن األغلبية جهءت بعد نشر اإلع ن مةر
ثهنية ،وعني لذلك أسةبوعهً آخةر ملقةهبلتهم ،ويف احلةهالت الةيت أشةتبه
فيهةةةه أ لةةةب مةةةنهم إثبةةةهت جنسةةةيتهم البحرينيةةةة ،وسةةةجلت أمسةةةهء
املتقدمني فقط مبحض اختيهريم و لةب مةن اجلميةع بيةهن أعمةهريم.
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احلةةر الةةيت ينتمةةون إليهةةه ومكةةهن إقةةهمتهم .لقةةد جةةهيوا مةةن شةةتى
املنةةةه ق ووروب احليةةةه والكةةةثئ مةةةنهم قةةةهل أنهةةةم ال يتحةةةدثون عةةةن
أنفسهم بل وكذلك عن عهئ تهم وأصدقهئهم وزم ئهم.
 - 40وعند كل مقهبلة كهنت بنوو املراجع تقرأ وتفسر وتشةرح
بكهملهه كلمه وعت احلهجةة ذلةك ،واألسة لة املعطةه كهنةت تصةهغ
كلية لتنسجم مع بنوو املراجع وحصص الوقت الكهيف لإلجهبة.
 - 42وحةةني تتشةةعب اإلجهبةةهت إىل مواضةةيع ذات أيميةةة بهلنسةةبة
للبحةةةرين أو إىل قضةةةهيه واخليةةةة أو خهصةةةة مل يكةةةن معهةةةه توجيةةةه
احل ةديث مةةر أخةةرى إىل موضةةوع البحةةث .وكهنةةت البشهشةةة وتةةأوب
السةةكهن عةةهم ً مهم ةهً يف تيسةةئ املقةةهب ت وجعلةةهه سةةهلة ومنظمةةة،
قمةةت جبميةةع املشةةهورات شخصةةيهً مبسةةهعد مرتجةةم البعثةةة وزم ئةةي
اآلخرين.
(النتهئج)
 - 41مجيةع اإلجهبةةهت الةةيت حصةةلنه عليهةةه مةةن املةةوا نني جبميةةع
وسهئل االستفسهر تقريبهً تتلخص فيمه يلي:
أوالً :لقد شكروا وأظهروا تقديريم للحكومهت املعنيةة لطلبهةه
مةةن السةةكرتئ العةةهم للقيةةهم بهةةذه املهمةةة وكهنةةت جليةةة يف أملةةهه أن
تنقشع غيوم مطهلبة إيران إىل األبد ،ومل يصةهحب يةذا أونةى معةهوا
أو خصةةومه جتةةهه إيةةران بةةل علةةى العكةةس مةةن ذلةةك اعتةةربت بنةةوو
املراجةةع كأسةةهس لبلةةوغ مراتةةب جديةةد مةةن الطمأنينةةة واالسةةتقرار
وللصداقة يف املنطقة ،وحني تتم تسوية مسألة املطهلبة ميكةن تنميةة
ع قهت ووية مع مجيع وول اخلليج مبه يف ذلك إيران.
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ثهنيهً :البحرينيون الذين قهبلتهم كهنوا متفقني تقريبةهً يف لةبهم
وولةةةة مسةةةتقلة ذات سةةةيهو وأغلبيةةتهم أراووا يةةةذه الدولةةةة أن تكةةةون
عربية.
 - 40وقد ملست بعض األفكهر الةيت تقةع علةى اهلةهمش بهلنسةبة
ألغلبية اآلراء يف مقهب تي مع األفراو ومل يكن أي منهه ليمثل وجهة
نظر مشرتكة .لقةد مسعةت بعةض األصةوات تطهلةب بإنشةهء ع قةهت
خهصةةةة مةةةع إيةةةران مةةةن غةةةئ التطةةةرق إىل مطهلبةةةة إيةةةران بةةةهلبحرين
كوسيلة للحفةهظ علةى اسةتق ل البحةرين ومحهيتهةه ،و لةب آخةرون
لنفس السبب بقهء الع قةهت اخلهصةة احلهليةة مةع اململكةة املتحةد ،
و لب بعض األفراو االحتهو أو إنشهء صةلة مةع إيةران ،ومةن مجلةة مةه
وصل إلينه رسهئل كهن بعضهه حمتويهً نفس اآلراء.
 - 44ولتحليةةل يةةذه النتةةهئج حهولةةت خهصةةة فحةةص تلةةك العوامةةل
اآلراء حوهله.
اليت تتميز بهخت
 - 42ومل تكن ينهك اخت فةهت هئفيةة حةول موضةوع البحةث
وحتى زعمةهء الةدين الطةهئفتني السةنية والشةيعية أظهةروا رضةهئهم يف
التعهيش املشةرتك وقةهبلوني جمةتمعني ممثلةو جمةهلس الوقةف اخلئيةة
الدينية اليت متثل تنظيمهً هئفيهً أخذت آرائهم على انفراو ولكن مل
يظهروا اخت فهت يف وجههت النظر.
 - 42مل يكةةةن اخةةةت ملحةةةوظ بةةةني آراء السةةةكهن يف املنةةةه ق
املدنيةةة والقرويةةة مةةع وجةةوو بعةةض اخةةت يف التفهصةةيل .املنةةه ق املدنيةةة
كهنت تتحدث أكثر عن موضوع مطهلبة إيةران بةهلبحرين ولةذلك كنةت
أكثةةةر حرصة ةهً يف إجيةةةهو تسةةةوية .أمةةةه ممثلةةةو املنةةةه ق القرويةةةة فكةةةهن
81

البحرين و إيران

تركيزيم أكثر على ذاتيتهم العربيةة (عروبةة) البحةرين .ومل يكةن يةذه
العنهصر موضوع أس ليت ولكن الكثئ من القرويني كةهنوا يبةدون يةذا
تعبئاً لرغبتهم يف استق ل البحرين كجزء من الب و العربية.

 - 40ولقةةةةد وجةةةةد لةةةةدى الطبقةةةةة املتعلمةةةةة شةةةةعور أعمةةةةق لبةةةةدء
آخةةر بةةني
الشخصةةية البحرينيةةة األصةةلية .ومل يكةةن ينةةهك خةة
الف هت األكثر تعليمهً وأول ك أصحهب التعليم البسيط.
 - 41وبةةةني أصةةةحهب املهةةةن أظهةةةرت الطهئفةةةة التجهريةةةة املهمةةةة
ايتمهمةةهً خهصةةهً يف إزاحةةةة العقبةةةة املمثلةةةة مبطهلبةةةة إيةةةران كوسةةةيلة
لتحسني الع قهت اخلهرجية مبه يف ذلك مع إيران.
 - 49ومل يكةةةن للسةةةن تةةةأثئ ،مةةةع أن الشةةةبهب كةةةهنوا أكثةةةر
صراحة يف التعبئ عن مستقبل البحرين وأكثريم فكراً يف ص ت
أوسع مع الدول العربية خهصة مع وول اخلليج.
 - 20ومل ن حظ للنسهء وور فعهل يف احليه العهمة .ولقد قهبلنةه
القليل منهن واللةواتي متةت مقةهبلتهن كةن حسةنهت اال ة ع والتعةبئ
وكهنت آرائهن مطهبقة.
أكرب بني البحرينيني الذين ينحدرون
 - 22وقد لوحظ اخت
مةةن سة الت غةةئ حمليةةة والةةذين أمكةةن متيةةزيم مةةن أصةةل أفريقةةي.
يندي أو بهكستهني كهن قد مت فع ً وجمهةم ومل ي حةظ اخةت
يف آرائهم ،أمه من ينحدرون من أصل إيرانةي كةهن الةبعض يطةهلبون
حبذ كلمة (العرب) عن أي مدلول استق لي أو وولة ذات سةيهو ،
ولكن أغلب املدنيني من أصل وثقهفة إيرانيةة أكةدوا إنهةم ينتظةرون
االسةةةةتفهو مةةةةن االسةةةةتق ل معتمةةةةدين أن مركةةةةزيم سةةةةو يةةةةدعم
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كموا نني لدولة مستقلة ،وعوامل االندمهج النشيطة احلهلية ينتظةر
أن تقوى بعد االستق ل .وأخئاً عربوا عن أملهم أن االستق ل سةو
يؤوي إىل تعهون أكرب مع وول اخلليج األخرى ،مبه يف ذلك إيران.
(كلمة ختهمية)
 - 21إني على أمت الثقة يف قضية ظرو البحرين أن الطريقةة
اليت استعملت كهنت صةهئبة وكهفيةة متهمةهً لتأكيةد رغبةهت شةعب
البحرين حول املسألة قيد البحث.
 - 20واعتقةةد أن عةةدو األشةةخهص الةةذين عةةربوا عةةن أرائهةةم لةةي
مجهعهت وأفراو كهن كهفيهً.
 - 24املنظمةةةةهت الكةةةةبئ كهنةةةةت تعةةةةبئاً شةةةةهم ً للمجتمةةةةع
البحةةةري  ،واملعلومةةةهت الةةةيت أفةةةهووا بهةةةه وعمةةةت مةةةن قبةةةل ممثلةةةي
املنظمهت اليت كهنت رغبهتهم حملية وحمدوو .
 - 22الزيةةةهرات واملقةةةهب ت اخلهرجيةةةة مةةةع األفةةةراو ييةةةأت لةةةي
امتحهنهً ومراجعة لآلراء الةيت سةبق مجعهةه .ومةع أن اجلميةع متكنةوا
من مقهبليت قبلت كذلك وسهئل االتصهل الكتهبية ممن مل يتمكن
من مقهبليت.
 - 22ح ريةةةةة املقهبلةةةةة مسةةةةح بهةةةةه يف مجيةةةةع األوقةةةةهت .ومجيةةةةع
املشهورات حدثت علةى انفةراو وبسةرية .وحسةب ا عةي مل يسةتعمل
العنف ضد أحد ومل مينع أحد من االتصهل ببعثيت ،ومل تقع حةواوث
خملةةة بةةهألمن أو مظةةهيرات ويةةتم التحقيةةق بكهملةةة بس ة م وبطريقةةة
منظمة.
83

البحرين و إيران

 - 20وأكةةةةدت لةةةةي مشةةةةهوراتي أن األغلبيةة ةة العظمةةةةى لشةةةةعب
البحةةةرين ترغةةةب يف احلصةةةول علةةةى اعةةةرتا بشخصةةةيتهم يف وولةةةة
مسةةةتقلة متهمة ةهً ذات سةةةيهو كهملةةةة يف تقريةةةر ع قهتهةةةه مةةةع الةةةدول
األخرى.
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ثالثا :املذكرات املتبادلة

بني اململكة املتحد لربيطهنيه العظمى ومشهل أيرلندا ووولة
البحرين حول إنههء الع قهت التعهيدية اخلهصة بينهمه
املذكر رقم ()1
مةةذكر مةةن املقةةيم السيهسةةي لصةةهحبة اجل لةةة الربيطهنيةةة إىل
حضر صهحب العظمة حهكم وولة البحرين.
البحرين يف  22أغسطس .2902
صهحب العظمة
لةةي الشةةر أن أشةةئ إىل املبهحثةةهت الةةيت جةةرت بةةني عظمةةتكم
وبةةي بشةةأن إنهةةهء مفعةةول الع قةةهت التعهيديةةة اخلهصةةة املربمةةة بةةني
اململكة املتحد لربيطهنيه العظمى وأيرلندا الشمهلية ووولةة البحةرين
املسؤولية الدولية الكهملة كدولةة ذات سةيهو ومسةتقلة .ونيهبةة عةن
حكومة اململكة املتحد اقرتح مه يلي:
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 - 2إنهةةةهء مفعةةةول الع قةةةهت التعهيديةةةة اخلهصةةةة املربمةةةة بةةةني
اململكة املتحد ووولة البحرين ،لكونهه تتنهفى ومسؤولية البحةرين
الدوليةةة الكهملةةة كدولةةة ذات سةةيهو  .ومسةةتقلة وذلةةك اعتبةةهراً مةةن
تهريخ يذا اليوم.
 - 1إبطةةهل مفعةةول االتفهقيةةهت اخلهصةةة املعقةةوو يف  10ويسةةمرب
عهم  2110و 20مةهرس  2191وغئيةه مةن االتفهقيةهت واالرتبه ةهت
والتعهةةدات والرتتيبةةهت القهئمةةة بةةني اململكةةة املتحةةد ووولةةة البحةةرين
والنهجتة عن الع قهت التعهيدية اخلهصة بني الدولتني وذلةك اعتبةهراً
من تهريخ اليوم نفسه.
 - 0أن تسةةتمر الع قةةهت بةةني اململكةةة املتحةةد ووولةةة البحةةرين
مسئ بروح الصداقة الو يد والتعةهون .ولتحقيةق ذلةك تةربم معهيةد
صداقة تنظم الع قهت بني الدولتني يف املستقبل.
إذا كهنت االقرتاحهت املذكور آنفةهً مقبولةة مةن قبةل حكومةة
عظمةةتكم ،فلةةي الشةةر أن أقةةرتح أن تعتةةرب يةةذه املةةذكر وجةةواب
عظمةةةةتكم بهملوافقةةةةة عليهةةةةه أنهمةةةةه تشةةةةك ن معةة ةهً اتفهقيةةةةة بةةةةني
احلكومتني يف يذا املوضوع .يسري مفعوهله من تهريخ يذا اليوم.
إن ة أنتهةةز يةةذه الفرصةةة ألجةةدو لعظمةةتكم تأكيةةداتي لكةةم
بأمسى مشهعر التقدير.
جيفري آرثر
املقيم السيهسي لصهحبة اجل لة الربيطهنية
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مذكر من صهحب العظمة حهكم وولة البحرين وتوابعهه إىل
املقيم السيهسي لصهحبة اجل لة الربيطهنية.
البحرين:
حضر صهحب السعهو املقيم السيهسي لصهحبة اجل لة
الربيطهنية ة البحرين.
بعد التحية.
يسرني بأن أشئ إىل مذكر سعهوتكم املؤرخة يف يذا اليوم
واليت تقرأ كمه يلي:
(كمه جهء يف املذكر رقم ())2
ويسرني أن أيكد أن املقرتحهت املبينة يف مذكر سعهوتكم
يي مقبولة لدى حكوميت وأن مذكر سعهوتكم وجوابي عليهه
يشك ن معهً اتفهقية بني احلكومتني يسري مفعوهله اعتبهراً من
تهريخ يذا اليوم.
وأنتهز يذه املنهسبة ألجدو لسعهوتكم فهئق اعتبهري.
عيسى بن سلمهن آل خليفة
حهكم وولة البحرين
حرر بتهريخ  11مجهوى الثهني عهم 2092ه.
املوافق  22أغسطس عهم 2902م.
معهيد صداقة
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بني وولة البحرين وتوابعهه واململكة املتحد لربيطهنيه العظمى
وأيرلندا الشمهلية
إن وولة البحرين وتوابعهه واململكة املتحد لربيطهنيه العظمى
وأيرلندا الشمهلية ،تقديراً منهمه بأن وولة البحرين قد استعهوت
املسؤولية الدولية الكهملة كدولة ذات سيهو ومستقلة.
وتأكيداً منهمه بأن ع قهتهمه التقليدية الطويلة األمد من
الصداقة الوثيقة والتعهون جيب أن تستمر.
فإنهمه تعبئاً عن الرغبة يف استمرار ع قتهمه عن ريق عقد
معهيد صداقة .اتفقنه على مه يلي:
املهو ()1
أن ع قهت وولة البحرين وتوابعهه واململكة املتحد لربيطهنيه
العظمى وأيرلندا الشمهلية ستستمر مسئ بروح الصداقة الوثيقة.
واعرتافهً بهذا فأن الطرفني املتعهقدين .إوراكه منهمه
ملصلحتيهمه املشرتكة يف استتبهب الس م واالستقرار يف املنطقة.
قد اتفقنه على مه يلي:
أن يتشهورا مع بعضهمه حول املسهئل ذات األيمية املشرتكة
للطرفني عندمه تدعو احلهجة لذلك.
أن يعم على حسم خ فهتهمه بهلوسهئل السلمية متشيهً مع
أحكهم ميثهق األمم املتحد .
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املهو ()2

أن الطرفني املتعهقدين سيعم ن على تشجيع التعهون يف
اجملهالت التعليمية والعلمية والثقهفية بني الدولتني حسب ترتيبهت
يتفق عليهمه الطرفهن املتعهقدان .وستشمل يذه الرتتيبهت ة بني أمور
أخرى ة مه يو آت :ة
العمل على زيهو التفهيم املشرتك اخلهص بثقهفة وحضهر ول ة
كل من الطرفني املتعهقدين.
العمل على تنظيم اتصهالت بني اهلي هت املهنية واجلهمعهت
واملعهيد الثقهفية.
(ج) العمل على تشجيع التعهون بينهمه يف تبهول املعلومهت التقنية
والعلمية والثقهفية.
املهو ()3
سيعمل الطرفهن املتعهقدان على صيهنة الع قهت الوثيقة القهئمة
بينهمه فع ً يف ميداني الصنهعة والتجهر  .وسيجتمع ممثلو الطرفني
املتعهقدين بني احلني واآلخر لبحث الوسهئل اليت ميكن بهه زيهو
تطوير وتوثيق تلك الع قهت مبه يف ذلك إمكهنية معهيدات أو
اتفهقهت ختص األمور ذات األيمية املشرتكة للطرفني املتعهقدين.
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املهو ()4

تعترب يذه املعهيد نهفذ املفعول من يوم التوقيع عليهه وستظل
سهرية املفعول ملد عشر سنوات .وإذا مل خيطر أحد الطرفني
املتعهقدين الطر املتعهقد اآلخر قبل انقضهء املد املشهر إليهه بإثنى
عشر شهراً عن رغبته يف إنههء مفعول يذه املعهيد ستبقى نهفذ
املفعول ملد إث عشر شهراً من تهريخ اليوم الذي تعلن فيه الرغبة يف
إنههء مفعول املعهيد .
وإثبهته مله ذكر أع ه فأن املوقعني أونهه قد وقعه على يذه
املعهيد .
وقد حررت املعهيد من أصلني بهلل تني العربية واالجنليزية يف
اليوم الة  11من شهر مجهوى الثهني عهم  2092ية املوافق لليوم الة
 22من شهر أغسطس عهم 2902م وسيكون لكل من النصني
نفس احلجة.
عن وولة البحرين وتوابعهه:
عيسى بن سلمهن آل خليفة.
عن اململكة املتحد لربيطهنيه العظمى وأيرلندا الشمهلية:
السئ جيفري آرثر.
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اهلوامش
-2

-1
-0
-4

اليعهربة وولة عربية حبرية عظيمة نشأت يف عُمهن يف القرن
اخلهمس عشر وسجلت أجمهواً حبرية قل نظئيه يف تهريخ
الفتوحهت .وقد اتسع نفوذيه فسيطرت على كثئ من السواحل
اهلندية واألفريقية .وكهن هله سجل حهفل يف النضهل ضد
الربت هليني والفرس واالجنليز .وقد استعهنت الدولة العثمهنية
بأسطول اليعهربة يف سنة  2022على اسرتواو البصر من الفرس.
وقد نقلت بوارجهه وقواربهه حنو  10000ألف مقهتل من عُمهن إىل
شط العرب ،وكهن من بني سفن ذلك األسطول راو عر بهسم
"الرمحهني" .ويو الذي كسر سلسلة كبئ من احلديد وضعهه
اإليرانيون يف شط العرب ملنع أسطول عُمهن من وخول البصر .
راجع نص املذكر يف جملة عصبة األمم عدو سبتمرب 2900
ص. 2010
نفس املصدر عدو أغسطس  2904ص. 929
كهنت احلكومة الربيطهنية قد سبق هله أن رفضت منح امتيهز
الستثمهر الزيت ألية وولة أخرى ،ولكن إوار الدولة يف الواليهت
املتحد بعد ض ط من جهنبهه من أجل تكهفؤ الفرص أمهم
املصهحل األمريكية ،استحصلت على موافقة احلكومة
الربيطهنية ،الشرتاك املصهحل األمئكية يف زيت البحرين.
لإل ع على املذكرات اليت مت تبهوهله حول يذا املوضوع راجع
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الكتهب املتعلق بهلع قهت اخلهرجية للواليهت املتحد لسنة 2919
اجلزء الثهلث بع واشنطن ة مكتب املطبوعهت احلكومي
 )2944ص 10ة . 11
 -2راجع ج رافية جزائر البحرين يف مقهل ثيووور بنت "جزائر البحرين
يف اخلليج العربي" جملة اجلمعية امللكية اجل رافية جملد 22
(ينهير  )2190صفحة  2ة  29ومقهل الفبطن آ .وبليو .سرتايف عن
"املراكز التجهرية القدمية يف اخلليج العربي" " 21البحرين" يف
اجمللة اجل رافية اجمللد ( 21سبتمرب  )2902ص 192ة )194
ومقهل أوي وليمس "البحرين مينهء اللؤلؤ والبرتول" .يف اجمللة
اجل رافية األيلية اجمللد ( 19فرباير  )2944ص 292ة 120
"كتهب عبهس فروغي .جزائر البحرين (نيويورك  )2922وموضوع
(البحرين) يف وائر املعهر اإلس مية بقلم :اوبسرتوبس اجمللد
األول ص  214ة .212
 -2تعر يذه املعهيد مبعهيد جد  .وقد وضعت على أسهس معهيد
ممهثلة أخرى أقدم منهه مت التوقيع عليهه بني أبن السعوو وبريطهنيه
يف  12ويسمرب  2922ولكن يذه املعهيد القدمية مل تثر أي
احتجهج من جهنب إيران.
 1922وراجع
 -0الكتهب الربملهني الربيطهني ( )2912رقم
كذلك (آ .جي توي ) استعراض للشؤون العهملية الدولية 2911
(لندن سنة  )2919يف الذيل األول صفحة  409ة . 440
 -1اجمللة الرمسية لعصبة األمم عدو مهيو  2911ص.202
 -9نفس املصدر.
 -20لقد أرسلت نسخة من يذا الكتهب ألمني عصبة األمم بتهريخ 12
فرباير إلب غهه للدول املنضمة لعضوية العصبة.
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 -22راجع كتهب جميد خدوري "العراق املستقل" (لندن  )2922ص
 140ة .142
 -21راجع (آ .جي .توب ) استعراض الشؤون الدولية ( 2912لندن
 )2910اجلزء األول ص  209ة  240يف نفس املصدر ( 2904لندن
 )2902ص .110
 -20راجع نص يذه املذكرات يف اجمللة الرمسية لعصبة األمم عدو
مهيو  2911ص  ،402نفس املصدر سبتمرب 2911ص 2020ة . 2020
 -24راجع الفصل الثهلث اآلتي.
 -22راجع نص مذكرتي مشربلني يف اجمللة الرمسية لعصبة األمم عدو
مهيو  2911ص  202ة  ،202وعدو مهيو  2919ص 090ة .090
 -22يبدو إن اتفهقية بروس قد استشهدت بهه احلكومة اإليرانية يف
عدو من الرسهئل املتبهولة كرسهئل  2902و 2900ولكن احلكومة
الربيطهنية وأبت على القول إن معهيد بروس ال تع حبهل من األحوال
أي اعرتا مه وام الطرفهن قد تربءا منهه حهالً .راجع اجمللة الرمسية
لعصبة األمم عدو مهيو  2911ص.200
 -20يذه النتيجة أيديه فحص النص الكهمل للرسهلة اليت أتهحت
وزار اخلهرجية الربيطهنية للمؤلف اإل ع عليهه بعد إرسهل يذه املقهلة
للمطبعة.
 -21نفس املصدر ص. 202
 -29السيد مهلك امسهعيلي
.
 -10راجع ترمجة احلكم يف العدو  )2901( 12ص  090ة  094من
يذه اجمللة.
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 -12من منشورات املكتب الدولي للمحكمة الدائمة يف التحكيم
( )2911وقد أعيد بعه يف اسكوتلند  ،تقهرير حمكمة (ييك)
السلسلة الثهنية ص  14كذلك يف اجمللد  120 )2911( 11من يذه
اجمللة.
 -11منشورات حمكمة العدل الدولية الدائمة سلسلة أ/ب رقم .20
بليدن
-10الطربي ة تهريخ األمم وامللوك بعة
( 2109ة  )2902السلسلة األوىل اجمللد  ،4 ،0 ،1 ،2ص،120
.2920 ،2921 ،2200 ،040 ،042
تهريخ  2200كبدء للحكم
 -14يذكر اوسرتوب
الربت هلي (وائر املعهر اإلس مية اجمللد األول ص .)212ويبدو يذا أنه
املصدر التهرخيي الذي ذكرته املذكر اإليرانية املؤرخ  1أغسطس
( 2911اجمللة الرمسية لعصبة األمم ،سبتمرب  2911ص.)2022
 -12النبههني ة تهريخ البحرين (القهير  )2914أمني الرحيهني ،ملوك
العرب (بئوت  2919الطبعة الثهنية) اجمللد الثهني الفصل اخلهمس
والسهوس.
 -12لبحث يذا الشقهق يف اجملتمع اإلس مي يف القرن السهوس عشر
راجع كتهب توي " 22وراسة التهريخ" لندن  2904اجمللد األول
ص 042ة .401
 -10استشهد بهه أ .ت .ولسن يف "تهريخ اخلليج العربي" ( بعة
أكسفورو  )2911ص .291
 -11راجع نفس املعهيد يف جمموعة املعهيدات وااللتزامهت والسندات
(وهلي  )2900اجلزء احلهوي
تأليف س.يو .اتشيسن
عشر ص  142ة .140
 -19املصدر السهبق ص.100
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 -00اتشيسن املصدر السهبق اجلزء احلهوي عشر ص . 292
 -02نفس املصدر ص  104ة . 102
 -01اللواء سر ينري روبنسن ،انكلرتا وروسيه يف الشرق (لندن
 )2102ص)222 - 209اتشيسن املصدر السهبق ص .291
 -00النص يف كتهب اتشيسن السهبق ص 102ة .100
 -04املصدر ذاته ص.100
-02املصدر ذاته ص. 101
 -02املصدر ذاته ص. 292
 -00أنظر النص يف املصدر السهبق ص. 109
 -01راجع حبثهً عن مدلول البلد اإلس مي يف كتهب عبد الرحيم "مبهوئ
التشريع اإلس مي" مدراس  2900ص 092ة  092وكتهب جميد
خدوري "قهنون احلرب والسلم يف اإلس م" (لندن  )2942ص 29ة .10
 -09راجع حبثهً عن مدلول البلد اإلس مي يف كتهب عبد الرحيم "مبهوئ
التشريع اإلس مي" مدراس  2900ص 092ة  092وكتهب جميد
خدوري "قهنون احلرب والسلم يف اإلس م" (لندن  )2942ص 29ة .10
 -40راجع كتهب السر تومهس ارنولد "اخل فة االس مية" "أكسفورو"
 2914ص  02-00وكتهب عبدالرزاق السنهوري "اخل فة" بهريس
 2112ص . 0
 -42حتى بعد ختلي س ني العثمهنيني عن بعض الب و كهلقرم
( )2004وقربص ( )2101ومصر ( )2111و رابلس ( )2921كهنت
الدول العظمى تعرت بسلطة اخلليفة "الروحية" على املسلمني الذين
أصبحوا حتت السيهو األجنبية .راجع كتهب ارنولد املهر ذكره ص220
ة  .210يذه القهعد يف فصل سلطة اخلليفة "الروحية" عن سلطته
"الدنيوية" مع خروجهه على املبهوئ اإلس مية الشرعية ،قد التجأ إليهه
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س ني العثمهنيني ،ليتسنى هلم االحتفهظ بسلطتهم على الب و
اإلس مية اليت خرجت عن حكمهم .راجع كتهب س.أ .نهللينو
"م حظهت" حول بيعة اخل فة صور عهمة وحول اخل فة العثمهنية
املزعومة" (رومه .)2929
 -41راجع مقهل جميد خدوري "اإلس م والقهنون الدولي" يف جملة
اآلواب اإلس مية (ينهير  )2922اجمللد الثهلث ص 29ة .12
 -40يقول لورمير "إن فتح فرنسه للجزائر مل يعترب انتههكهً للقهنون
الدولي فقد كهن عم ً من أعمهل احملهفظة على النظهم الذي حيق
لكل شهيد ممهرسة يف غيبة البوليس .واملربرات لتدخل فرنسه احلهلي
يف تونس وتدخلنه يف مصر جيب تلمسهه يف الطهبع األثري األصيل الذي
الزال من مميزات مه بدئوا يسمونه اآلن "بهلوفهق األوروبي" (جيمس
لورمير ،األسس لقهنون األمم
(اونربغ  )2114اجمللد  1ص.)222 – 220
 -44وقد نص املؤمتر ذاته على أنه حيق للدول احلهمية أن تؤسس
احملطهت والطرق والسكك احلديدية وامل حة النهرية وخطوط
التل را واحملهفظة على حتضئ استئاو األسلحة النهرية والذخئ راجع
وبليو .ئي .يول .رسهلة عن الدول األجنبية والسلطة الشرعية لربيطهنيه
(أكسفورو  )2194ص. 100 – 104
 -42روبرت روبنسن" ،الوضع القهنوني ملستعمر عدن وحممية عدن"
مقهل يف يذه اجمللة ،اجمللد  )2909( 00ص 024ة .022
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مقهبلة عبدالنيب العكري رئيس وفد اجلبهة الشعبية يف البحرين مع
اإلمهم اخلمي وتسليمه خطهب عن عروبة البحرين
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