


لدراسات والبحوثثلؤلؤة البحرين لمقدمة «مركز 
 البيطان؛ التستعمار بساندة البحرين لمكم خليفةآل عصابة قدوم تاريخ هي قرني من لكثر تتد والت التاريية، جذورها بعمق البحرين ثورة تتميز
 ثقة ازمة كانت اجلها من والت العباد، حقوق انتهاك او البلد ف الستشري الفساد تتعدى والتسباب الفاهيم من شاتسعة مساحة تغطي انا إل اضافة
القمعيةة اجهزته كافة ف للمرتزقة الول لتستجلب ادى ما والشعب، الاكمة العصابة بي حادة
 المكتaaب مaaن بaaالمكثي العربية المكتية لثراء رافدال  كانت اخرى جهة من الكاديية الستويات باعلى شعبه وتتع جهة، من البحرينية العارضة قددم

 الدراتسaaاتلؤلaaؤةكرم«البحريaaنكرم««مركزكرم« يقوم هذا أجل ومن الرواح، وإزهاق الفواه تمكميم تسياتسة ضمن البحرين ف باجعها تممنع والت والصادر،
 مaaع لتعاونه اضافة اولل ، تويه وما با والتعريف الصادر تلك من مصورة رقمية نسخة كرم«بنشركرم«فبايرو14 ثورة شباب «إئتل« من كرم«النبثقوالبحوثو

لحقال ة ماله ف والتاريية والجتماعية السياتسية بالباث العنية الؤتسسات الراكز كافة
الكتاب هذا

النفى ال البحرين كرم«منالمكتابا
م)1971م-1917( الباكر كرم«عبدالرحنالؤلفا

كرم«م1994 النشرا تسنةكرم«ا:اعيليانالناشرا
تعريفا

 خليفaaة آل وعصابة الارجي، التستعمار من البحرين شعب حرية تسبيل ف وتضحيته السياتسي فمكره ف بعقود عصره الباكر عبدالرحن الناضل تسبق
 وبaaذا الواحaaد؛ الشaaعب ابناء بي الشمكلت وافتعال الطائفية، تاجيج مثل الشيطانية خططهم احباط ف فنشط الداخلي، بالتستعمار يسميها الت

 الشعب مثلي من الوطنوكرم«التشمكل التاد «هيئة اتسس حيث البحرانية، للمعارضة الديث التاريخ ف اثرال  المكيانات اكثر انشاء وجيزة مدة ف اتستطاع
والسنةة الشيعة تضم الت الوطن، الحتاد ليئة العام المي يصبح ان القطري، عائلته اصل حت او السنية، للطائفة انتمائه ينعه ول بالنتخاب،

التاليةا اللفات ذلك ومن اليوم، مرآة تزال ل وبعدها المسينات قبل البحرين شعب نضال وتاريخ الباكر، عبدالرحن الناضل تسية
 رأب علaaى الدؤوب عمله بسبب اذى من له تعرض وما الشخصية، تاربه الواضع من المكثي ف الناضل كرم«يذكرالطائفيةا تاجيج ف التستعمار خطة

ذلكا ومن البيطان؛ التستعمار بتخطيط خليفة، آل عصابة اوجدته الذي الصدع والسنة، الشيعة بي الصدع
 الاصة، الغراض ذوي من المكثيون فيه فشل الذي المر الطائفتي، بي التوتر حدة لتخفيف به قمت الذي بالدور النليز علم «حينما 

].40لبنانوكرم«ان من رجوعي منذ شهران مضى قد يمكن ول اشهر، ثلثة لدة لبنان ال البلد بغادرة يامرن ان البحرين حاكم ال اوعزوا
نصها ما الطائفتي من شباب بي للجمع ماولة اول ف ويذكر لبنان، من الباكر رجع

 يتم تسو« با البحرين حاكم علم ان وما التصالت، بنفس الشيعة وقام السنة، معظمها يقطن الت بالقرى باتصالتنا قمنا الثان اليوم «ف
 لصلح عليه تقدمون عمل كلوقالاكرم« وهددهم خلفان وابراهيم والشملن، والعلوي، والزين، الوزان، علي ال وارتسل وماج هاج حت
 ف عقUUده تنUUوون الذي الجتماع ذلك سامنع لم: انن وقال مصالمهم ف وهددهم ضدي موجه عمل هو الطائفتي بي البي ذات

التمعي على النار اطلق ال اضطررت لو حت بالقوة، الرق
 مaaن خدمة اكب القضية خدم هذا البحرينحكرم«بعمله احاكم (ةةة)كرم«انه اراهم اعد ول حول من انفضوا حت به هددهم ما القوم :ع ان فما

 تهيدال  له مهدنا الواقع ف لننا للجتماع بنا حاجة فل ولذا ،الطائفية الفتنة وراء البحرين حكومة ان للناس اتضح فقد يدري، ل حيث
].48الناسوكرم«ان معظم لدى الطيبة الروح ولسنا طيبال 

 السaaيطرة لم يمكن ول نم، من تسمنهم ل البحرين ف الطائفية نار وقود بان يعلمان كانا البيطان والتستعمار الخابرات ان شك كرم«لالرتزقةا ملف
الباكرا يقول العقود، تلك منذ الرتزقة ملف كان ولذا ملية، قمع بقوى والارجي الداخلي التستعمار قبال ف النضال على

 بعد هناك فليس الناضلي، الواطني وتشريد الوطن التاد هيئة على قضوا ان بعد حرير على يناموا ان حولم لف ومن النليز تمكن «لقد
 ف يلقوا ان تمكنوا وقد التستعمارية، ومططاتم خططهم لم يفضح من هناك وليس التذمر، او بالشمكوى عقيته يرفع من بالحرار التنمكيل

 باصل البلد ال تنتمي ل طبقة مع وتعاونوا الفاحش، الثراء فاثرت البلد، ف العليا الراتب ال اوصلوها انتهازية طبقة بالذات الفترة هذه
 ال تلaaك ما حاملة مدبرة ولت الضرع ويبس الزرع جف ما فاذا ،تشاء ما الموال من وتبتز اليات من لتغترف جاءت انا فرع، ول
].10-9الصبوكرم«ان الرتع ف تد بلد



فيذكرا اعتقاله، حادثة ف اما
 وكل بريطانيون ضباط يقودها البحران الدفاع قوة من مفرزة الي احتلت اذ نوفمب، من السادس صباح من الثانية الساعة ف «اعتقلت

 القوة وانذت الوتوماتيمكية، واتسلحتهم بسياراتم جنديًا ستي حوال عددهم يبلغ وغيهم، بلوش من الجانب الرتزقة من الفرزة افراد
 شاهرين الفولذية يوذهم النود من ثلة تقدمت ذلك بعد ث اليه، الؤدية والطرق النافذ جيع وتسدت الي من الرئيسية الزوايا ف مراكز لا

 ث الرئيسaaية، البوابaaة نو فاندفعوا ،قبصي وهو ضابط صف والثان بريطان، وهو ميجر برتبة الول ضابطان، يرافقهم بنادقهم حراب
 اعaaزل شaaخص لعتقال جاؤا انم الرب!كرم«ونسوا بصيحات يصرخون وهو النل فناء ودخلوا النل، بو ال الؤدية الثانية البوابة كسروا

 نفسaaهو عن با يدافع بيته ف عصا حت يلك ل وهو عليه النل ويقتحموا السام المور هذه يدثوا ان دون –بالتلفون يستدعى ان يمكن
]210ان

 ول الماعيaaة، الaaازر عشرات الرمة العصابة ارتمكبت اجلها من والت الشعبية، بالقاومة خليفة آل عصابة احتلل اقترنالبحرانيةاكرم« الجرات ملف
 تسحب بعد وموطنه بلده من منهم بقي من نمفي او البحرانية، العوائل من المكثي هربت ذلك اجل ومن انسانية؛ رحة او ندي وازع ذلك ف يردعها
ذلكا عن يقول عام، الوطنوكرم«كامي التاد «هيئة ف لوقعه اشتهر غفي، جع من النامة-كرم«واحد  ف -الولود الباكر عبدالرحن الناضل هويته،

 بلجريaaف ولمكن تسرية، بطريقة المكومة وبي بن الوضوع اني ان امل على تسفري جواز بسحب الماعة من ايا اخب ل المر بداية «ف
 ،شUUئت مUUت قطر ال البلد اغادر ان ف حر وانن جنسيت بسحب امر البحرين حاكم انفيهااكرم« يقول برتسالة ال بعث لعبته يمتم لمكي

 علمaaت (ةةة)كرم«فلمaaا البحرين ف باق وانن البحرانية بنسيت تساحتفظ بانن ومؤكدال  له ذاكرال  جنسيت تسحب على احتج رتسالة له فمكتبت
 الجaaراءات هذه من للحد الطائفتي بي كبي اجتماع عقد يقررون عظيم هياج ف بم واذا حصل با الماعة اخب ان اضطررت بالواب
].55وكرم«ان بالنامة خيس مسجد ف الجتماع (ةةة)كرم«وت الواطني ضد التعسفية

 ف الناضل لنا يؤرخ هذا، يومنا حت خليفة آل عصابة من التشمكل القضائي، الهاز بناهة يومال  البحرين شعب يؤمن لالقضائياكرم« الهاز فساد ملف
ال-ا رحه –ةةةكرم«يقول الصورية ماكمته ف جرى ما آخرها ليس موضع، من اكثر ف عقود تستة قبل الخاو« هذه كتابه

 البحريaaن شaaعب على فرض شر ال القيقة ف ليس فهذا عليهم خطرال  يشمكل الاكمة التسرة من قضاة وجود ان من الشيعة ماو« «اما
].43ةةوكرم«ان العمكس بل اخرى، دون طائفة به القصود ان يقال ان يمكن ول باتسره،

 البلد، ثروات بمكل والتستئثار البلد اتستعباد مارتساتم وكانت البحرين، بلد خليفة آل عصابة احتلت ان منذللحاكماكرم« ملك ةةكرم«البحرين الغزاة غنيمة
فيها وتسياتستهم العصابة، بذه جاؤوا من مع حواره ضمن الباكر يذكره ما وهو

 ينحه ل الذي والشئ النفذ، وهو الشرع هو الاكم وان وراثي اللك وان خليفة لل ملك البحرين ان اليئة بال عن يغرب ل ان يب «ث
].40تسلطتهوكرم«ان على تعديال  الاكم يعتبه نفسه، من طواعية الاكم

كالتليا منها خليفة آل عصابة حاكم موقف كان فقد كرم«توقيع-،25.000 من باكثر –الشعب مثلوا كتبها الت العريضة اما
 البلد حaaاكم وهو فمكيف عادي كانسان به تليق ل بالفاظ علينا يتهمكم اخذ ث امامه الطاولة على ورماها الذكرة «كرم«(ةةةكرم«الاكم)كرم«اتستلم

 ملسaaه مaaن طردها ث والطاعة السمع عليمكم رعايا ال انتم وما شؤوننا ندير كيف نعلم نن لما وقال والمكبية، الصغية عن والسؤول
 تقaaدموا للشعب مثلي انفسهم اناس)كرم«:وا (بعض ان فذكرت اليئة مذكرة على ردال  بيانال  البحرين حمكومة اصدرت الثان اليوم (ةةة)كرم«وف

 تaaذر وانا ر:ته، الذي الخطط ضمن الصلحات تنفيذ ف جادة والمكومة احدال  يثلون ل لنم با يتقدموا ان حقهم من ليس بطالب
].66بشدةوكرم«ان العابثي ايدي على الضرب على قادرة المكومة فان بالمن الخلل من هؤلء

 تشمكيل منها كان امور عدة على بعدها التفاق ت اتسبوع، لدة اتستمر والذي العام الضراب اليئة اعلنت الاكمة، العصابة تعنت بعدالقهوةاكرم« ملس
 علaaى ومضaaعت التفاقية ةةكرم«لمكن المكومة من مصاريفها وتمصر« اداري، باتستقلل تعمل للصحة وآخر والتعليمح، االتربية للمعار« منخب ملس
نصال ا الباكر يقول واليانة، التفاقية بنسف العصابة حمكومة وباشرت الر«

 الرجaaع الشعب من واثني الدوائر رؤتساء وبعض الاكمة التسرة افراد بعض من كونته الذي الداري اللس واعتبار التفاقية «ةةكرم«بنسف
 يaaراه ما وينفذ القترحات الاكم ويدرس للحاكم يرفعها بدوره وهو مقترحاته ويقدم الداري باللس يتصل ان الشعب على وان الرئيسي

بقaaاطعتهوكرم«ان الشعب وطالبنا اللس هذا بتاتسيس فيه نددنا بيانال  فاصدرنا اليدي ممكتوف نقف ان نستطع ل الد هذا عند منها، صالال 
83.[



 يعن مaaا بمكaaل تقوم تزال ول كانت ةةكرم«بل العوائل مئات وتجي الماعية، بالازر خليفة آل عصابة تمكتف كرم«لمثلل -ا العلم –الماعية البادة خطة
 تدميها با يراد معيشية لظرو« عمدا، الماعة، مصاديقهااكرم««إخضاع من والت ابادتم، ذلك تسبيل ف كان وان حت كامل بشمكل الشعب اتستعباد
للهيئةا بياٍن من كان ولذا جزئياو، أو كليا الادي

 العلم من الشعب هذا ابناء وحرمان الارج، ال التعليمية البعثات ارسال من للتقليل ومرسومة مبيتة خطة هناك ان اليئة رات لا «انه
 العربية للبلد الثانوية الشهادات حلة من تلميذال  عشر خسة القادم الدراتسي العام ف تبعث ان اليئة قررت لذا ،الفن التخصص فرص ومن

].142والمكانيكوكرم«ان الندتسة ف للختصان الشرقية البلد ال تلميذين وكذلك الشقيقة،
 المaaل وعaaدم جانب، من التستعمار خطط من آنذاك الشعب يعلمه ل ما المكثي يعلم ان فرصة العال يوب كتاجر للباكر كان رباالطغاةاكرم« نعش

 السخ خلق بناتسبة فيه خطب بزنبار اجتماع ف الاضرين النليز كبار احد ان يذكر من فهو آخر؛ جانب من الطرق قطاع عصابات من بصنيعهم
قائلل ا اخبه اتسرائيل، السمى

 الستخبارات ف عاديون موظفون يركمها دمى سبع ال ليست تذكرها الت السبع الدول ان الوان، فوات قبل عدتم اعدوا قومك «ليت
].14!!وكرم«انالبيطانية

 مaaن اشد الول خطر بان مؤمنال  كان (البيطان)كرم«معال ، الارجي خليفة)كرم«والتستعمار آل (عصابة الداخلي التستعمار ماربة يشا ل انه من الرغم وعلى
 معaaال  الثني ماربaaة يرى ل انه ةةكرم«ومع والاربة الزالة واجبة وكلها بالديمكتاتورية، واخرى بالعملء، وتارة بالقطاعيي، تارة يسميهم فتراه الثان،
نصهاكرم« با تسيمكون، ما كتب انه ال آنذاك،

 حق ف يغتفر ل جرم من الاكمة الفئة ارتمكبته ما هذه ايامنا ف البحرين ف والسائدة الشائنة التستبدادية الوضاع عن يعب ما خي «ولعل
 خية مaaن العشرات فقتلت وطلبة، عمال من التظاهرين على بوحشية النار اطلقت حينما العزل الشعب ذلك البحرين، ف العرب الشعب
 حلت الت السيئة الوضاع على الثائر الشعب ذلك اتسمكات بغية ذلك كل العتقلت، ف الئات بعشرات وزجت الئات وجرحت الشباب
النليزة حراب يسانده الطائش الصبيان المكم من بالبلد والراب الدمار

 ف الوثابة الروح اخاد ال تؤدي هناك العرب الشعب ضد ينمهجونا الت التعسفية الوسيلة هذه ان البحرين حكام يعتقد كيف اتصور ل
 منUUذ السUUتمر بالنضال عوده وعجم الكفاح مارس وقد سيما ل يوم، عن يومًا وعنادًا صلبة يزداد الذي الب، الشعب ذلك نفس

 انUUه قلUUت ما اذا اغال ول بل حكامه مع الشعب تعاون بي النيع السد ستكون التعسفية العمال هذه ان القيقة السني، عشرات
].8ينقلبونوكرم«ان منقلب اي ظلموا الذين (ةةة)كرم«وتسيعلم والستبدين الطغاة نعش ف يدق اسفي


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































