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فريق مركز الحوار في صحيفة الوقت: 
 - علـــي الديـــري 

 - باسمــة القصــاب 
 - أحمـــــد الســاري 

فريق الضيوف والمشاركين: 
 - د. علي أكبر بوشهري «باحث تاريخي» 

 - موسى األنصاري «أمين عام جمعية اإلخاء» 
  - يوسف أمرهللا «عضو إداري – جمعية اإلخاء» 

 - جعفر عابدين «عضو – جمعية اإلخاء» 
 - ناصر حسين «عضو – جمعية اإلخاء» 

 - محمود القصاب «نائب األمين العام لجمعية التجمع  
    القومي الديمقراطي» 



* الـوقـت: الـقضية الـثالـثة الـتي سـنطرحـها 
فــي مــركــز الــحوار فــي صــحيفة «الــوقــت»، 
هــي عــن تــاريــخ الــعرق الــفارســي، أو مــن 
يــعرفــون بــالعجــم فــي البحــريــن. جــلستنا 
فــكريــة ثــقافــية بــعيدة عــن أي تــعصبات 
عــرقــية أو أيــديــولــوجــية. نــريــد أن نــعرف 
عـلى مسـيرة قـرن أو أكـثر، كـيف جـاء هـذا 
الـعرق إلـى البحـريـن؟ وكـيف صـار جـماعـة؟ 



ومـــا الـــتحوالت الـــتي طـــرأت عـــلى هـــذه 
الجـــماعـــة وثـــقافـــتها؟ وكـــيف كـــان مـــآل 
هـويـتها؟ وكـيف عـاشـت انـتماءهـا الـعرقـي 
والــــثقافــــي والــــوطــــني والــــقومــــي؟ ومــــا 
الـحوادث السـياسـية الـتي امـتحنت فـيها؟ 
وكـــيف هـــي عـــالقـــتها بـــبقية الجـــماعـــات؟ 
وكــيف تــفهم والءهــا الــوطــني والــقومــي 

والديني؟ وما هو وضعها الحالي؟ 

نـبدأ مـع عـلي أكـبر بـوشهـري لـيقدم لـنا نـبذة 
عن تاريخ هذا العرق.  



– عــــــلي أكــــــبر بــــــوشهــــــري: مــــــن نــــــاحــــــية 
المســتندات الــتاريــخية، فــإن أقــدم مســتند 
مـوجـود لـديـنا لـتواجـد العجـم فـي البحـريـن 
هـــو الـــعام 1928. لـــكن هـــذا ال يـــعني أنـــهم 
غـــير مـــوجـــوديـــن قـــبل هـــذه الـــفترة. هـــذه 
الـوثـيقة الـموجـودة بـين أيـديـنا اآلن. لـكنهم 
دومــًا كــانــوا مــوجــوديــن قــبل هــذا الــتاريــخ. 
الــوثــيقة هــي لــبيت مــوجــود فــي الــمنامــة، 
وكـان يشـتغل فـي الـتجارة. اإليـرانـيين دومـاً 
يـهاجـرون. سـنة 735 كـان حـاكـم البحـريـن 
هــو نــفسه حــاكــم بــوشهــر. وهــذا يــدعــو إلــى 
ازديـــاد الهجـــرة الـــمتبادلـــة بـــين الـــطرفـــين. 



الهجـــرات زادت فـــي فـــترات الحـــقة، لـــكن 
العجــم اســتمروا وبــنوا مــنشآتــهم وبــيوتــهم 
ومـــؤســـساتـــهم وتـــوافـــقوا مـــع الـــمجتمعات 

الثانية في المنامة والمحرق. 

* لـنقل إن الـعام 1828 هـو الـتاريـخ الـذي 
يــــمكن أن نســــتند إلــــيه. لــــكن مــــنذ ذلــــك 
الـــــــتاريـــــــخ إلـــــــى اآلن، هـــــــناك محـــــــطات 



تـاريـخية مـهمة لـتواجـد العجـم عـلى شـكل 
جماعة وليس على شكل عرق فقط. 

– بـــوشهـــري: هـــم دومـــًا جـــماعـــة عـــرقـــية. 
اسـتوطـنوا الجـزيـرة، وبـمرور الـزمـن صـاروا 
كــثرًا، وصــلوا إلــى االنــتماء إلــى الجــزيــرة. 
أحـبوهـا. كـونـوا فـرجـانـًا ومـآتـم ومـؤسـسات. 

ارتبطوا مع مجتمعات ثانية. 



* من حيث العدد؟ 

– بـوشهـري: فـي الـسابـق كـانـوا قـليلين؛ ألنـه 
لـيس لـديـنا إحـصائـيات، لـكن إذا ذهـبنا إلـى 
أوثـــق إحـــصاء لـــعدد البحـــريـــنيين الـــفرس 
الـعام 1905 كـان 1650. أمـا حـالـيًا حسـب 
حـــــسابـــــاتـــــي الـــــشخصية فـــــهم %20 مـــــن 
مـــواطـــني البحـــريـــن. نـــحو 100 ألـــف عـــلى 

األقل. 

* مـا الـذي أثـر عـلى هـذه الـزيـادة، وفـي أي 
فترة تاريخية كانت الهجرة أكبر؟ 



– بــوشهــري: الهجــرات كــانــت عــلى فــترات 
تــاريــخية مــختلفة. بــدأ الــعدد يــزداد بــشكل 
مــلحوظ الــعام 1850، وبســبب اإلشــكاالت 
الـطبيعية الـتي واجهـتها الـساحـة اإليـرانـية 
مــن قــلة األمــطار والــمجاعــة، أدت تــلك إلــى 
الهجـرة إلـى البحـريـن. فحسبـ اعتـقادي، ال 
أحــد يــترك وطــنه وأرضــه وعشــيرتــه إال إذا 

كان مضطرًا. 

* هـــل تـــميز فـــي رصـــدك الـــتاريـــخي بـــين 
العجم الشيعة والعجم السنة والهولة؟ 



– بــــوشهــــري: أوالً أن يــــطلق عــــلى العجــــم 
الـسنة بـأنـهم «هـولـة»، هـذه تـسمية خـاطـئة. 
الـــهولـــة هـــم قـــبائـــل وأســـر عـــربـــية األصـــل، 
هـاجـروا مـن الـساحـل الـعربـي إلـى الـساحـل 
الـفارسـي فـي الخـليج. أمـا عجـم الـسنة فـهم 
لـيسوا هـولـة، هـم مـن الـفرس. لـكن مـذهـبهم 
ســـني. العجـــم فـــي البحـــريـــن جـــماعـــة غـــير 

طائفية، منهم السنة ومنهم الشيعة. 

* هل العدد 100 ألف يضم الهولة؟ 

– بـوشهـري: طبـعًا ال. الـهولـة مـن الـعرب. هـم 
ينتمون إلى قبائل معروفة. 



* لــو رجــعنا إلــى فــترة الخــمسينات، كــيف 
كان وضع العجم من حيث العدد؟ 

– بـوشهـري: مـنذ الـثالثـينات صـارت النسـبة 
ثـابـتة. 20% مـن عـدد الـسكان البحـريـنيين. 
أعـــني مـــن الـــمواطـــنين البحـــريـــنيين قـــبل 
الـزيـادة الـهائـلة اآلن فـي عـدد الـسكان بسـبب 
الـــــــتجنيس. أي 20% مـــــــن الـ «550 ألـــــــف 

بحريني». 

* مــــن أيــــن حــــصلت عــــلى هــــذه النســــبة 
اإلحصائية؟ 



– بــوشهــري: عــملية مــطولــة. أخــذت الــعدد 
الــذي ذكــر فــي إحــصاء 1905، ثــم تــابــعت 
جـوازات البحـريـن، كـانـت تـوجـد إحـصاءات 
تـــــذكـــــر أعـــــداد الـــــداخـــــلين والـــــخارجـــــين. 
وإحــصاءات عــن عــدد مــن دخــل البحــريــن. 
مـــثالً يـــذكـــر أن هـــكذا عـــدد قـــد دخـــل مـــن 
إيـران وهـكذا عـدد مـن الـسعوديـة أو ُعـمان 
أو أي مـكان آخـر. ثـم أخـرى تـبين عـدد مـن 
خــــرجــــوا، الــــمتبقون هــــم الــــذيــــن يــــبقون، 
بــمقارنــتها مــع الــزيــادة الــسكانــية، تــوصــلت 

لهذه النسبة. 



* ألي تـــــاريـــــخ يســـــتطيع العجـــــم اآلن أن 
يـــــؤرخـــــوا لـــــعائـــــالتـــــهم الـــــمهاجـــــرة إلـــــى 

البحرين؟ 

– بـــــوشهـــــري: بـــــعض الـــــعائـــــالت لـــــديـــــهم 
مسـتندات ولـديـهم اهـتمام بـتاريـخهم. فـهم 
يـدونـون تـاريـخ عـائـالتـهم. فـي عـائـلتي أنـا 
قــمت بــالــتدويــن كــباحــث تــاريــخي، طــوال 
حــياتــي أبــحث فــي تــاريــخ الــعائــلة. قــابــلت 
الــــكثير مــــنهم. كــــتبت الــــتاريــــخ كــــبحوث، 

وجمعت وثائق. لكن لم أنشرها. 

* ألي سنة أرجعت تاريخ عائلتك؟ 



– بـوشهـري: عـائـلتي ليسـت قـديـمة بـالنسـبة 
إلـى غـيرهـا. تـرجـع إلـى 1860. قـبلنا كـانـت 

عائالت كثيرة. 

* هـــل لـــدى أحـــد مـــنكم مـــا يـــتعلق بـــالـــبعد 
التاريخي لعائلته؟ 

– جــعفر عــابــديــن: نــحن لــم نــدون تــاريــخ 
عـائـلتنا، لـكن بـالـتقديـر أسـتطيع أن أقـول إن 
جــــدي اشــــترك فــــي بــــناء قــــصر الــــقضيبية 
الـقديـم الـعام 1926. جـدي كـان مـولـودًا فـي 
البحـريـن. هـو والـد أمـي. كـان يـتكلم ونـحن 
فـــــي طـــــريـــــقنا إلـــــى عـــــين أم شـــــعوم مـــــن 



تـليغراف – أي شـارع الـزبـارة فـي الـقضيبية 
– كـان يـقول: نـحن بـنينا هـذا الجـزء أو ذاك. 
لـكن نـحن لـم نـكن نـدون. األمـر اآلخـر يـوجـد 
مـأتـم «كلبهـرام»، عـمره أكـثر مـن 170 سـنة. 
هــم يــدعــون بــأنــهم هــم مــن بــدؤوا الــحيدر 
مــن هــذا الــمأتــم لســبب مــعين. كــان مــكان 
الـــمأتـــم فـــي فـــريـــق الـــعوضـــية اآلن جـــنب 
مـــقبرة الشـــيعة. وقـــتها لـــم يـــكن الـــعوضـــية 
مـــتواجـــديـــن فـــي تـــلك الـــمنطقة ولـــم يـــكن 
اســـمه فـــريـــق الـــعوضـــية. كـــان الـــميناويـــة 
ســـاكـــنين فـــي مـــكان مـــرتـــفع. الـــمأتـــم مـــن 

برستج.  



كـــان يـــوم جـــمعة ومـــصادف لـــلعاشـــر مـــن 
محـرم حـين أتـى الميجـر (ديـلي) وطـلب مـن 
«كلبهــرام» أال يخــرج مــأتــمه لــلعزاء. ســألــه 
عــن الســبب فــقال إن إخــوانــكم المســلمين 
الــــسنة ســــيصلون الجــــمعة، فــــال تخــــرجــــوا 
لـلعزاء كـي ال يحـدث تـداخـل بـين الـمعزيـن 
والــــمصلين. قــــال كلبهــــرام للميجــــر ديــــلي: 
حــسنًا، نــحن لــن نخــرج يــوم الجــمعة، لــكن 
سنخــــرج يــــوم األحــــد، فــــعليكم أن تــــغلقوا 
كنيســـتكم فـــي هـــذا الـــيوم ألنـــنا نـــريـــد أن 
نــعزي. وقــد كــانــت هــناك كــنيسة اإلرســالــية 
األمــيركــية، يــمر عــليها الــمأتــم فــي طــريــق 



عــزائــه. اعــترض ديــلي وقــال: كــيف نــغلق 
الـــــكنيسة لـــــكي تخـــــرجـــــوا لـــــلعزاء؟ قـــــال 
كلبهـرام: «إذًا، كـيف تـريـدنـا أن نـوقـف الـعزاء 
مـــن أجـــل أن إخـــوانـــنا ســـيصلون الجـــمعة. 
نـــــحن سننتهـــــي مـــــن الـــــعزاء قـــــبل وقـــــت 
الـــــصالة، أو ســـــنبدأ بـــــعد أن يـــــنتهوا مـــــن 
الـــــصالة، أنـــــت ال دخـــــل لـــــك بـــــيننا نـــــحن 
وإخــوتــنا الــسَنة. ال دخــل لــك بــين الشــيعة 
والـسنة هـنا. نـحن نـتدبـر أمـورنـا مـعًا بـشكل 
جـــيد». خـــرج الـــمأتـــم فـــي حـــيدر ولـــبسوا 
األكــفان. كــان المغيســل فــي عــين الــحورة 
أمـــام الـــمأتـــم. النخـــل اســـمه «بـــاغ ســـيدو»، 



هـناك قـتلت امـرأة اسـمها حـوريـة، ال نـعرف 
تــمامــًا ســبب مــقتلها حــتى اآلن، ثــمة مــعّمر 
واحـد فـقط يـعرف الـحكايـة، هـو كـبير جـداً 
فــي الــسن، وقــد رواهــا لــي ولــم أســتوعــبها 
جـيدًا ألن كـلماتـه غـير مـفهومـة تـمامـًا. الـمهم 
أنـه تـمت تـسمية هـذا النخـل بـاسـمها «نخـل 
حــــوريــــة». ومــــنه تــــمت تــــسمية الــــمنطقة 

بالحورة. 

– نــاصــر حســين: هــناك عجــم ســنة وشــيعة، 
وهــناك هــولــة. اآلن كــل عجــمي ســني صــار 
يــعرف بــالــهولــي. هــناك حــوادث ســياســية 



حـدثـت. بـعض الـعائـالت الـسنة الـمحافـظين 
هـربـوا خـوفـًا مـن رضـا شـاه الـذي فـرض عـلى 
الـــــنساء نـــــزع الـــــحجاب. كـــــان ذلـــــك فـــــي 
الـــثالثـــينات. أمـــا فـــي 1146 هجـــريـــة كـــان 
حــاكــم إيــران هــو نــادر شــاه. نــادر شــاه كــان 
شـــخصية غـــازيـــة. لـــديـــه فـــتوحـــات كـــثيرة 
وغـــزوات. وصـــل إلـــى الـــهند مـــرات عـــدة. 
ومــن الــغنائــم الــتي حــصل عــليها نــادر شــاه 
مــوجــودة فــي طهــران، فــي الــبنك الــمركــزي 
حـالـيًا قـطعة ألـماسـة كـبيرة مـعروفـة بـاسـم 
«دريــاي نــور» أي بحــر الــنور، وقــطعة ثــانــية 
مـن هـذه األلـماسـة مـوجـودة فـي بـريـطانـيا. 



ولــكثرة مــا هجــم عــلى الــهند، انــتصر عــلى 
مـلك مـن مـلوك الـهند اسـمه محـمد، ثـم زوج 
ابـنه مـن ابـنة الـملك. حـاول أيـضًا االنـتصار 
عــلى الــبرتــغالــيين؛ ألنــهم كــانــوا يــحكمون 
جــنوب إيــران. وفــي الــوقــت نــفسه كــانــوا 
يـــحكمون البحـــريـــن. اإلنجـــليز تـــمكنوا مـــن 
طـــرد الـــبرتـــغالـــيين. وفـــي الـــوقـــت نـــفسه 
اإليــــرانــــيون صــــاروا يــــحاربــــون اإلنجــــليز. 
العجــم كــانــوا يــعانــون مــن رضــا الــشاه ومــن 
اإلنجـليز. هـاجـر بـعضهم إلـى البحـريـن طـلباً 
لــلرزق، وبــعضهم هــربــًا مــن الســياســة خــوفــاً 
عــــلى حــــياتــــهم ألنــــهم كــــانــــوا يــــحاربــــون 



اإلنجـليز. كـانـوا يـأتـون مـن بـوشهـر. الـمسافـة 
مـن بـوشهـر إلـى البحـريـن 18 سـاعـة بـالـلنج. 
كـان ذلـك بـين األعـوام 1920 و1940 قـبل 

الحرب العالمية الثانية. 

– محـمود الـقصاب: فـي تـقديـري أن العجـم 
مــــوجــــودون قــــبل الــــفترة الــــتي حــــددهــــا 
بــوشهــري. فــي نــهايــة الــقرن الــسادس عشــر 
وبــدايــة الــقرن الــسابــع عشــر، كــان الخــليج 
هــــادئــــًا ومســــتقرًا اجــــتماعــــيًا وســــياســــياً 
واقــتصاديــًا، حــتى عــلى مســتوى الــتجارة. 
الحـراك مـا بـين الـسواحـل الـفارسـية كـان يـتم 



بـكل هـدوء ومـن دون أيـة مـشكالت. بـشكل 
طـــبيعي وهـــادئ كـــانـــت الـــقبائـــل الـــعربـــية 
تـــــرحـــــل إلـــــى الخـــــليج الـــــعربـــــي شـــــرقـــــاً 
والـمجامـيع الـفارسـية تـأتـي إلـى الـسواحـل 
الــعربــية غــربــًا مــن دون أي مــشكالت. مــتى 
بـــدأت الـــمشكالت؟ عـــندمـــا قـــدمـــت الـــدول 
االســتعماريــة؛ الــبرتــغالــيون تحــديــدًا. فــي 
هـذه الـفترة كـانـت هـناك دولـة اسـمها «هـرمـز» 
تـبعد عـن سـواحـل الخـليج بـنحو 12 مـيالً. 
تــــــتنازع بــــــين مــــــن يــــــحكمها، الــــــفرس أم 
الــبرتــغالــيون. هــي نشــطة اقــتصاديــًا، لــكن 
حــكمها ضــعيف. كــانــت إذا وجــدت نــفسها 



مهــددة مــن الــبرتــغالــيين لــجأت إلــى عــباس 
الــــصفوي، أي إلــــى الــــصفويــــين، وإذا صــــار 
الـعكس لـجأت إلـى الـبرتـغالـيين. هـرمـز كـان 
يــخضع لــها الــساحــل الــعمانــي كــله. احــتلت 
البحـــريـــن، أكـــثر مـــن مـــنطقة فـــي الخـــليج 
الــعربــي. الــبرتــغالــيون يــتنافــسون إلثــبات 
ســـيطرتـــهم عـــلى هـــرمـــز والبحـــريـــن وكـــل 
الـدول الـتابـعة لـها. أعـتقد أن الـفرس كـانـوا 
مـــوجـــوديـــن فـــي البحـــريـــن لهـــذه األســـباب 
أيـــــــضـًا وإن بـنـســـــــبـة قـــــــلـيـلـة. الـــــــحـوادث 
الســـياســـية الـــتالـــية زادت مـــن وجـــودهـــم. 
الهجـرات ليسـت جـميعها هجـرات سـياسـية. 



الـدولـة الـصفويـة كـانـت دولـة طـامـعة. ال أحـد 
يـــــنكر أن لـــــها أهـــــداف اســـــتعماريـــــة فـــــي 
البحــريــن. وبــالــتالــي تــتم بــعض الهجــرات 
تــــحت دوافــــع اســــتعماريــــة. كــــذلــــك كــــان 
الــبرتــغالــيون والــعثمانــيون، بــمعنى أنــه إذا 
كــانــت هــناك هجــرات لــدوافــع الــرزق وهــربــاً 
مـــن الـــقمع والـــبطش وطـــلبًا لـــألمـــان هـــناك 



أيـــضًا هجـــرات مـــنظمة ألغـــراض ســـياســـية 
استعمارية. 

االنتقال والهجرة 

* مــــــا الــــــمرويــــــات والــــــحكايــــــات الــــــتي 
ســمعتموهــا مــن آبــائــكم وأجــدادكــم عــن 
تـــــاريـــــخ االنـــــتقال والـــــتحول إلـــــى هـــــذه 

الجزيرة؟ 

– ـمـــــوســــــى األنــــــصاري: ـلـــــو ـنـــــظرـنـــــا إـلـــــى 
اـلـماضــي، ـفـإـنـه ـفـي اـلـساـبـق ال ـيـوجــد ـبـترول 
وال ـمــصاـنــع وال ـمــعاـمــل ـتــكرـيــر. اـلــعاـلــم ـكــله 



ـغزوات ـهـي مــصدر  ـغزوات. اـل ـيـعيش عــلى اـل
اـلـرزق. ســواء أـكـاـنـت ـكـاـنـت إـيـران أم ـتـرـكـيا 
ـــــــة ـفـــــــي اـلـــــــعاـلـــــــم.  أم روســــــــيا أم أي دوـل
واألقـــليات ـمــوجـــودة ـفــي ـكــل دول اـلــعاـلــم. 
ــجوار.  ــلدان اـل ــمًا هـــناك ـمــهاجـــرون ـمــن ـب داـئ
ـلـيس ـفـقط ـفـي البحــرـيـن أو أي دوـلـة ـبـشكل 
خــــاص. ـكـــان عــــصر ـنـــادر شــــاه ـهـــو أـقـــرب 
وـقــــت إـلــــى احـــــتالل البحـــــرـيــــن ـمــــن ـقــــبل 
ـــبرـتـــغاـلـــيين. ـنـــادر شــــاه ـهـــو أـقـــوى ـقـــاـئـــد  اـل
ــــلحكم  وأـيــــاـمــــه أـقــــوى األيـــــام ـبــــالنســـــبة ـل
اـلــــشاهـــــي. وـكــــما ـتــــفضل األخ محـــــمود أن 
ـــــفرس ـكـــــاـنـــــوا يــــــتنقلون ـبـــــين  ـــــعرب واـل اـل



اـلـسواحــل. فــبقيت مجــموعــات ـمـن اـلـفرس 
ــــعنصر  ــــغيرت ـبــــعض الـــــمسميات. اـل هـــــنا. ـت
اـلــفارســـي اـلــذي صـــار ـيــسمى ـبــالعجـــم، أـنــا 
ـلـدي ـتـحفظ عــلى هــذا اـلـمسمى اآلن، ســاـبـقاً 
ـكـــان هــــذا االســــم صــــحيحًا؛ ألـنـــه ـلـــم ـيـــكن 
هـنـاك وجـوـد ألي ـلغـة ـثاــنيـة ـفيـ البحـرــينـ إال 
ـــلغة  ـــفارســــية، وألن ـكـــل ـمـــن ال ـيـــنطق اـل اـل
ـلغة،  ـقرآن واـل اـلـعرـبـية ـفـهو أعجــمي حســب اـل
ـتسمية ـفـي ذـلـك اـلـوـقـت عــلى  ـفـإن إطــالق اـل
هـــــذا األســـــاس ـكــــان صـــــحيحًا. ـلــــكن ـبــــعد 
اخـــــتالط األعـــــراق وـتــــدـفــــق اآلســـــيوـيــــين 
ــــمعنى  وغـــــيرهـــــم إـلــــى البحـــــرـيــــن صـــــار اـل



مـــختلفًا. اآلن العجـــم ـبــاـلــمعنى اـلــقاـمــوســـي 
ـهمــ ـليــسوا اـلفــرس ـفقــط، ـبلــ جـمــيع ـمنــ ال 
يتحــدـثـون ـبـاـلـلغة اـلـعرـبـية وهــم ـكـثر. حــاـلـياً 
ـعـندـمـا ـيـقال أصــول ـفـارســية، داـئـمًا ـيـعنون 
ـبــــها العجـــــم الشـــــيعة. ـلــــكن هـــــناك أصـــــول 
ــسنة، وهـــناك أـيــضًا اـلــهوـلــة  ـفــارســـية ـمــن اـل
ذوو أصــــول ـعـــرـبـــية. األصــــول اإلـيـــراـنـــية 
ــبلوش وعـــرب اـلــسواحـــل وعـــرب  ـتــشمل اـل
خــــــوزســــــتان واألذربــــــيجانــــــيين واألكــــــراد 
واـلــترـكــماـنــيين ـفــي أقـــوام مـــختلفة. ـكــاـنــت 
ـتـــسمى ـفـــارس (ـبـــارس)، ـثـــم ـبـــدـلـــت إـلـــى 

إيـران لـتشمل كـل هـذه الـقومـيات. 



الــيوم الــفرس يــشكلون أكــثر مــن 55% مــن 
إيـران. أمـا الـبقية هـناك فـكلها أعـراق أخـرى. 
األعـــراق األخـــرى لـــديـــها حـــريـــات. بـــنظرة 
بســــيطة لــــلجانــــب الســــياســــي هــــناك، فــــإن 
الـقيادات فـي إيـران الـيوم مـن أصـل آذريـة، 
مـن أصـل عـربـي. مـن يـحكمون الـيوم إيـران 
هـم مـن أصـول عـربـية. فـي األصـل ال يـوجـد 
د» مــن أصــل فــارســي. ذريــة الــرســول  «سيِّ
أصـلها عـربـي. لـكن هـذا الـوجـود الـعربـي فـي 
إيــران صــار لــه مــئات الــسنين. وصــار جــزءاً 
مـن الـفرس. اآلذريـون اآلن صـاروا قـيادات. 
ربــما أخــتلف مــع الــمرجــعيات الــديــنية فــي 



إيــران والــقادة، هــذا شــيء يــخصني، لــكن 
هـناك نـوع مـن الحـريـات. هـناك 50 صـحيفة 
بــالــعربــية. هــناك محــطات بــالــعربــية. هــناك 
مـذيـاع بـالـعربـية. لـكن الـلغة الـفارسـية هـي 

المعمول بها في كل إيران. 

– نــاصــر حســين: بــعض اإليــرانــيين الــذيــن 
هــاجــروا إلــى الــهند. حــتى الــيوم يــسمونــهم 
«بــارســي» فــارســي. فــي البحــريــن تــسمية 

العجم في البحرين التزال قائمة. 

– محــــــمود الــــــقصاب: أعــــــتقد أن العجــــــم 
أنـــفسهم قـــد ســـاهـــموا فـــي تـــرســـيخ هـــذه 



الـــتسمية. تـــسمية مـــأتـــم «العجـــم الـــكبير» 
مـثاالً، عـلى كـل حـال هـذه الـتسمية ال تحـمل 
أي نـقيصة أو أي مـضمون سـلبي مـن العجـم 

وغالبية العجم ال يرفضونها وال ينكروها. 

– مـــوســـى األنـــصاري: األخ نـــاصـــر يتحـــدث 
عــن اإليــرانــيين فــي الــهند، إنــهم اليــزالــون 
مــــــحتفظين بــــــتسمية الــــــفارســــــي؛ ألنــــــهم 
احــــــتفظوا بــــــديــــــنهم األصــــــلي، الــــــديــــــن 
الـــزرادشـــتي، وهـــم قـــلة هـــناك. هـــؤالء بـــعد 
اإلســـــالم لـــــم يـــــتقبلوا الـــــديـــــن الجـــــديـــــد 



وانـسحبوا جـهة الـهند وبـاكسـتان، وهـم قـلة 
قليلة. 

– جـعفر عـابـديـن: كـان العجـم يـساهـمون مـع 
أشــقائــهم الــعرب فــي كــل األعــمال هــنا فــي 
البحــريــن. فــي الــغوص والــبناء والــتجارة. 
كــثير مــن تــسميات البحــر كــلمات فــارســية 
األصـــــل. مـــــثالً كـــــلمة الـــــنوخـــــذة أو ربـــــان 
الـسفينة. األصـل كـلمة فـارسـية مـكونـة مـن 
مــــقطعين: نــــاو ويــــعني بــــاخــــرة، ثــــم خــــدا 
ويــعني: رب. فــكلمة «نــاو خــدا» يــعني ربــان 
الـسفينة. الـعرب نـطقوهـا نـوخـدة. الـقرقـور 



أيـضًا كـلمة فـارسـية أصـلها كـولـغير، أي مـغلق 
ومحكم. 

– يــوســف أمــرهللا: الهجــرات الــعربــية إلــى 
الـــــبر الـــــفارســـــي تـــــفوق أضـــــعاف الهجـــــرة 
الــفارســية إلــى الــبر الــعربــي. فــي صــحيفة 
«الـوقـت» يـوجـد لـديـكم شـيء جـميل أنـكم 
تهـتمون بـتاريـخ األسـر. هـناك أسـر مـرمـوقـة 
مـن الـصف األول فـي البحـريـن، كـثير مـنهم 
هــاجــروا إلــى إيــران. وكــثير مــنهم تــعرضــوا 
إلــى االضــطهاد أو لــوجــود مــتطرف ضــيق 
عـــليهم ســـياســـيًا واجـــتماعـــيًا. اإليـــرانـــيون 



أيـــضًا كـــانـــت هجـــرتـــهم نـــوع ًامـــن الـــثورة 
الـــبيضاء عـــلى رضـــا شـــاه. ألنـــه حـــاول أن 
يـفعل مـثل عـلمانـية أتـاتـورك الـمتطرفـة ضـد 
الــــديــــن. كــــثير مــــن الــــعائــــالت الــــفارســــية 
الـــمحافـــظة هـــاجـــرت. هـــذه هـــي الهجـــرات 
الحـديـثة. كـثير مـن الـعرب هـاجـروا إلـى الـبر 
الـفارسـي بسـبب قـطاع طـرق أو خـوفـًا مـن 
بـعض الـمتطرفـين الـوهـابـيين. تـركـوا رؤوس 

أموالهم في بلدانهم وهاجروا. 

* فــي الــعام 1937، أمــر حــاكــم البحــريــن، 
آنـــذاك ســـمو الشـــيخ حـــمد بـــن عيســـى آل 



بـــــــإصـــــــدار   (1923 – 1924) خـــــــلـيـفـة 
جـوازات سـفر بحـريـنية جـديـدة. هـل أقـبل 
العجــم عــلى الــجواز البحــريــني فــي ذلــك 

الوقت؟ 

– مــوســى األنــصاري: قــانــون الجنســية فــي 
البحـريـن كـان الـعام 1937، سـأبـدأ بـنموذج 
حـديـث. الـبارحـة كـان أحـدهـم يـروي لـي أنـه 
ذهـب لـعمل الـبطاقـة الـذكـية، قـال أعـطونـي 
مـوعـدًا بـعد 15 يـومـًا. قـبل سـنوات لـم يـكن 
أحـــد يهـــتم بـــالـــبطاقـــة الـــذكـــية. اآلن صـــار 
الــــوضــــع مــــلحًا وال يــــمكنك أن تــــمارس أي 



جــزئــية مــن حــياتــك مــن دونــها، لهــذا صــار 
التــوجهــ لهــا مكــثفًا إلىــ هذــا الحدــ الذــي ال 
تسـتطيع الـحصول مـعه عـلى مـوعـد قـريـب. 
سـقت هـذا الـمثال ألوضـح أن الـحاجـة هـي 
الــــتي تخــــلق الــــتوجــــهات فــــي كــــثير مــــن 
األحــيان. وهــي الــتي تــدفــعك لــلذهــاب إلــى 
الشـيء واالهـتمام بـه أو عـدم االكـتراث بـه. 
ســابــقًا لــم يــكن هــناك جــواز. الــناس تــذهــب 
الـــــى الـــــخارج بـــــورقـــــة وتـــــعود بـــــورقـــــة. 
الــــبوانــــيش تــــذهــــب إلــــى إيــــران وتــــأتــــي 
بـالـفاكـهة. البحـريـن أيـضًا يـنقلون إلـى إيـران 
الـشاي والـسكر. لـم يـكن أحـد يهـتم بـالـجواز. 



فـي األربـعينات والخـمسينات صـار مـمنوعـاً 
الـــسفر مـــن دون جـــواز. هـــنا صـــار الـــجواز 
يـمثل مـشكلة. الـحكومـة الـبريـطانـية كـان لـها 
دور أيــضًا. الــحكومــة الــبريــطانــية اســتقوت 
بـالـطرفـين فـي عهـد الـقاجـار. عهـد الـقاجـار 
قــبل العهــد البهــلوي. هــو مــن أســوأ الــعهود 

التي مرت على إيران. 

* الثورة المشروطية كانت في عهدهم.. 

– مـوسـى األنـصاري: نـعم، فـي آخـر أيـامـهم 
كـــانـــت الـــثورة المشـــروطـــية. فـــي أيـــامـــهم 
ذهــبوا الــى أحــضان الــغربــيين، إلــى تــغريــب 



إيـــــــران. فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــــــفسه أعـــــــطوا 
الـــبريـــطانـــيين كـــل الحـــريـــة فـــي الـــجنوب. 

العهد القاجاري كان األضعف في إيران. 

* نـعم، نـحن نـريـد أن نـركـز اآلن عـلى الـبعد 
الــتاريــخي. فــي الــثالثــينات عــندمــا ظهــر 
قــانــون الجنســية، مــا عــدد العجــم الــذيــن 

تجنسوا؟ 

– مــوســى األنــصاري: هــناك جــانــبان، هــناك 
جــانــب اقــتصادي وهــناك جــانــب اإلهــمال. 
اقـــتصاديـــًا، الـــنمو الـــتجاري الـــذي شهـــدتـــه 
البحــــريــــن كــــان مــــتأخــــرًا، أي فــــي بــــدايــــة 



السـبعينات مـع الـطفرة الـنفطية. قـبلها كـانـت 
الــــطبقة الــــوســــطى مــــتقاطــــعة ومــــتالقــــية 
بــدرجــة كــبيرة مــع الــطبقة الــثريــة. الــفجوة 
بـين الـطبقتين اقـتصاديـًا لـم تـكن كـبيرة. لـم 
يـكن الـوضـع مـثل الـوضـع اآلن. طـبقة فـقيرة 
فــــي الــــطرف وطــــبقة غــــنية فــــي الــــطرف 
اآلخـر. لـم تـكن تـوجـد مـغريـات فـي البحـريـن 
ليهـــــتم اإليـــــرانـــــيون بـــــأن يـــــحصلوا عـــــلى 
الجنســية. كــان الــتفكير بــالنســبة إلــيهم أن 
الـوضـع واحـد فـي البحـريـن كـما فـي إيـران، 
هـنا سـأعـيش فـي بـرسـتج ولـو رجـعت إيـران 
سـأعـيش فـي بـرسـتج أيـضًا. الـناس لـم تـكن 



مـــــــنشغلة بـــــــموضـــــــوع الجنســـــــية خـــــــالل 
الــثالثــينات. فــي الخــمسينات واألربــعينات 
عـــندمـــا صـــار الـــجواز مـــلحًا، حـــرمـــوا مـــن 
الجنســـيات. اإلنجـــليز لـــهم دور فـــي ذلـــك. 
قــــبل 71 كــــان اإلنجــــليز هــــم مــــن يــــديــــر 
البحـريـن. فـي المحـرق مـثالً كـانـوا يـضعون 
العجـم فـي جـيب ويـسفرونـهم. أتحـدث هـنا 
عـــن مـــرحـــلة ســـابـــقة لـــمرحـــلة الـــثمانـــينات 
واشـــتعال حـــوادث الـــثورة. كـــان ذلـــك فـــي 
األربــعينات والخــمسينات. عــندمــا تــذهــب 
إلـى إيـران وتـلتقي بـأبـناء الـناس الـذيـن تـم 



تـسفيرهـم، سـتجد بـعضهم يـقولـون لـك: «أنـا 
أبي من البحرين، لكن سفرو». 

عـانـى العجـم كـثيرًا فـي تـلك الـفترة عـلى يـد 
اإلنجـــليز، أنـــا مـــن مـــوالـــيد 1943، أعـــرف 
نـــاس كـــانـــوا مـــن األوائـــل فـــي الـــتوجيهـــي 
وحـــرمـــوا مـــن كـــل الـــبعثات. حـــرمـــوا مـــن 
الـذهـاب إلـى الـحج أو إلـى أهـلهم فـي إيـران. 
واآلن يــأت أنــاس لــم يــروا البحــريــن طــوال 
حــياتــهم ليتســلموا الــجواز قــبل أن يــصلوا 
البحــريــن، وهــذا مــوضــوع آخــر ربــما لــيس 

مكانه هنا. 



* كـــــــم كـــــــــان عـــــــــدد العــجـــــــم الـــــــــذيـــــــن 
اســــتــخرجــــوا جــــــوازات بحــــريــــنية حــــين 
صـــدرت الـجـــوازات الجـديـــدة فـي الـعـــام 
1937؟ وكــــم عــــدد الــذيــن حــصلوا عــلى 
الجنســـية حـــين صـــدر قـــانـــون الجنســـية 

والملكية في العام 1939؟ 

– بــــوشهــــري: هــــناك فــــرق بــــين الجنســــية 
والـــجواز. الجنســـية هـــي طـــلب الـــحصول 
عـــــلى جنســـــية بحـــــريـــــنية لـــــشخص غـــــير 
بحـريـني. رأيـت وثـائـق قـديـمة يحـدد فـيها 
أصـــل الـــشخص، وأنـــه قـــد طـــلب الـــحصول 



عـــلى جنســـية بحـــريـــنية. طـــلب الجنســـية 
شـــيء والـــجواز شـــيء آخـــر. كـــان الـــمقتدر 
فــقط يــطلب الــجواز. فــي العشــريــنات فــما 
فـــوق، كـــان عـــليك أن تـــدفـــع 10 روبـــيات 
لـلحصول عـلى الـجواز، يـبقى الـجواز صـالـحاً 
لـــمدة 4 ســـنوات، ولـــكي تجـــدده يـــجب أن 
تـدفـع 5 روبـيات أيـضًا. كـان ذلـك فـي الـعام 
1927، عشــر روبــيات تــعتبر مــبلغًا خــيالــياً 
فـي ذلـك الـوقـت ال يسـتطيع عـليه الـمواطـن 
الـعادي. عـندمـا ظهـر الـقانـون عـدد قـليل مـن 
العجـم مـن الـمقتدريـن طـلبوا الجنسـية. لـم 
يـــكن مـــهمًا حـــينها بـــالنســـبة لـــلناس طـــلب 



الجنســـــية. كـــــان الجـــــميع يـــــركـــــب الـــــلنج 
ويــرتحــل بــكل بــساطــة ألي مــكان مــن دون 
تـعقيدات. صـار الـضغط عـندمـا ظهـر قـانـون 
األمــالك. قــانــون األمــالك ظهــر مــباشــرة بــعد 
قـانـون الجنسـية. إذا لـم تـكن لـديـك جنسـية 
ال يـحق لـك إال أن تـملك بـيتًا ودكـانـًا فـقط. 
فـإذا كـانـت لـديـك أمـالك وأنـت غـير حـاصـل 
عـلى الجنسـية فـليس لـك حـق فـيها، يـجب 
أن تـــبيعها. كـــان هـــذا هـــو أحـــد الـــدوافـــع. 
قـــانـــون الجنســـية لـــم يحـــرك شـــيئًا، فـــجاء 
قــانــون األمــالك كــنوع مــن الــضغط. الــبعض 
أخــذ الجنســية فــي الــفترة نــفسها والــبعض 



اآلخــــر تــــأخــــر. عــــائــــلتي أخــــذت الجنســــية 
مــباشــرة الــعام 1927. جــواز عــائــلتي كــان 
رقـم 42. الـمقتدرون فـقط أخـذوا والـباقـي 
لــــم يــــتمكنوا. يــــقال إنــــهم كــــانــــوا يــــأتــــون 
يــــوزعــــون الــــجوازات فــــي «خــــيشة»، فــــي 

السوق، وال أحد يأخذ. 

بـــــعد وصـــــول رضـــــا شـــــاه إلـــــى الســـــلطة، 
والسـياسـة الـقومـية الـتي كـانـت لـديـه، صـار 
هــناك تــخوف مــن العجــم فــي البحــريــن. أي 
شــيء يحــدث فــي إيــران، ويــكون مــزعــجاً 
للبحــريــن أو الخــليج، فــإن الــضغط مــباشــرة 



يـأتـي عـلينا نـحن اإليـرانـيين فـي البحـريـن. 
وهـذه خـاصـية صـرنـا مـعتاديـن عـليها وشـبه 
مسـتعديـن لـها دائـمًا أمـام أي تـأزيـم مـع بـين 
أي طــــــرف فــــــي إيــــــران وأي طــــــرف مــــــن 

الخليج. دومًا هذا ثابت في تاريخنا. 

– جـعفر عـابـديـن: هـناك صـحيفة أسـبوعـية 
مــــــن شــــــركــــــة نــــــفط البحــــــريــــــن «نجــــــمة 
األســبوعــية». لــلمرة األولــى تــقوم بــإحــصاء 
عـن األنـفس فـي البحـريـن. فـي الخـمسينات 
وجـــــــدوا أن العجـــــــم 70%. فـــــــي الـــــــسوق 
والـدكـاكـين كـلهم عجـم، الـعمال والـمنظفون 



والــسقايــة و «الــنجاجــير» والــعمال والــبناء 
كلهم من العجم. أنا أستخدم كلمة عجمي. 

* لــكن أول إحــصاء حــدث فــي البحــريــن 
كان في 1941؟ 

– محـــمود الـــقصاب: أنـــا أشـــتبه فـــي هـــذه 
النســــبة؛ ألنــــها غــــير دقــــيقة، ولــــم يــــكونــــوا 
األجـــانـــب يـــومـــًا فـــي البحـــريـــن يـــشكلون 
األغــــلبية. لــــم يحــــدث ذلــــك إال فــــي هــــذه 
الــــمرحــــلة بســــبب الــــتجنيس الســــياســــي، 
وزيــادة الــعمالــة الــوافــدة المســتوطــنة أمــا 

قبلها فال. 



– بـوشهـري: كـالم جـعفر جـزء مـنه صـحيح. 
اإلحــصاء الــسكانــي ســنة 1941 كــان األول 
فــي البحــريــن. كــان يــذكــر البحــريــنيين ثــم 
األجــــانــــب. ثــــم يــــتم تحــــديــــد األجــــانــــب: 
سـعودي، إيـرانـي، هـندي، عـمانـي.. الـخ. فـمن 
الــممكن أن هــذه النســبة الـ 70% هــي نســبة 
العجــــم بــــالنســــبة لــــألجــــانــــب ولــــيس إلــــى 
البحـريـنيين. أي أن 5% مـن سـكان البحـريـن 
أجــانــب، ومــن الـ 5% فــإن العجــم يــشكلون 

70% من الـ %5. 



– محــمود الــقصاب: نــعم، بهــذا الــمعنى قــد 
يكون معقوالً.. 

فــــي الــــساعــــة الــــثانــــية عشــــرة والــــدقــــيقة 
الخــمسين مــن بــعد ظهــر يــوم 26 مــارس/
آذار الـعام 1970 أعلـنت إذاعةـ لنـدن أن كال 
مــن بــريــطانــيا وإيــران تــقدمــتا بــطلب إلــى 
الـــسكرتـــير الـــعام لـــألمـــم المتحـــدة إلرســـال 
مــندوب مــن الــمنظمة الــدولــية الســتطالع 
رأي شـعب البحـريـن عـما إذا كـان يـرغـب فـي 

االستقالل أو االنضمام إلى إيران. 



وفــي الــساعــة الــسابــعة مــن صــباح يــوم 30 
مــــارس/آذار الــــعام 1970، وصــــلت لــــجنة 
تــقصي الــحقائــق الــتابــعة لــألمــم المتحــدة. 
وضـمت الـبعثة فـي عـضويـتها سـتة مـمثلين 
دولــيين مــن إنــدونيســيا وأيــرلــندا وفــرنــسا 
والــــــهند واألردن، إضــــــافــــــة إلــــــى رئــــــيسها 
الـــمندوب اإليـــطالـــي الســـيد «ونســـبير جـــيو 
شـاردي». وقـد تـم وضـع بـرنـامـج االسـتطالع 
لـلجنة األمـم المتحـدة، بـحيث يـشمل مـعظم 
مــــناطــــق الــــبالد، وقــــد بــــدأت الــــبعثة هــــذه 
الــلقاءات مــع الــمواطــنين، وذلــك فــي قــاعــة 
الــمؤتــمرات فــي فــندق الخــليج، حــيث كــان 



رجـال الـديـن هـم أول مـن الـتقت بـهم الـبعثة، 
وذلـــك فـــي الـــساعـــة الـــخامـــسة عـــصرًا، ثـــم 
تــــوالــــت هــــذه الــــلقاءات لــــمعظم األنــــديــــة 
والجـــمعيات والـــقرى والـــمؤســـسات، وذلـــك 
حــرصــًا مــن جــانــب الــلجنة عــلى أن يــشمل 
االســـتطالع مـــعظم فـــئات وأفـــراد الـــشعب. 
وعــلى ســبيل الــمثال، اجــتمعت الــبعثة مــع 
إدارات أنـــــديـــــة الـــــعروبـــــة والخـــــريـــــجين 
والبحـريـن وجـدحـفص والـنسور والـسنابـس 
والجـــزائـــر والـــفردوســـي وســـترة والـــرفـــاع 
والــــيرمــــوك واإلصــــالح والــــنعيم واألهــــلي 
والـــترســـانـــة. كـــما الـــتقت الـــبعثة بـــإدارات 



جــمعية رعــايــة الــطفولــة واألمــومــة ونــهضة 
فـــتاة البحـــريـــن، وأســـرة األدبـــاء والـــكتاب 
وأســـرة فـــنانـــي البحـــريـــن وجـــمعية الهـــالل 

األحمر البحريني. 

* إلــى أي جــهة كــان يــميل صــوت العجــم 
فــــي هــــذا الحــــدث الــــكبير؟ وكــــيف أدرك 
العجـــم هـــويـــتهم ووالءهـــم وانـــتماءهـــم 
القومي من خالل حدث االستفتاء هذا؟ 

– مــوســى األنــصاري: كــان االســتفتاء الــعام 
1970، أتــى وفــد مــن األمــم المتحــدة إلــى 
البحـــريـــن، وكـــان االســـتفتاء يـــشمل ثـــالثـــة 



أسـئلة: هـل تـريـدون االنـضمام إلـى إيـران، أو 
تــــبقون تــــحت الحــــمايــــة الــــبريــــطانــــية، أو 
تــريــدون أن تــكونــون دولــة مســتقلة. لــنكن 
واضـــحين وشـــفافـــين. االســـتفتاء لـــم يـــكن 
كـــما حـــدث فـــي اســـتفتاء الـــميثاق. طـــلب 
العجــم أن تــكون البحــريــن إمــارة مســتقلة 
تـــــحت دســـــتور يـــــضمن حـــــقوق الجـــــميع. 
يـــضمن حـــقوقـــنا كـــأقـــليات. العجـــم كـــانـــوا 
مـندمـجين مـع البحـريـنيين. كـانـوا يـريـدون 
دولــة مســتقلة دســتوريــة. لــنكن واقــعيين. 
كــل عــرق يفتخــر بــعرقــه ومــن ال يفتخــر بــه 
لــيس فــيه خــير. أنــا ذهــبت إلــى االســتفتاء. 



وصــّوُت عــلى أن البحــريــن تــكون مســتقلة، 
ذات ســــيادة، تــــحت دســــتور ديــــمقراطــــي. 
وضـــــعت شـــــرطـــــًا مـــــن عـــــندي أن تـــــحترم 
األقــليات؛ ألنــك أثــناء االســتقالل ال تــعرف 
مـاذا يحـدث. ذهـبت كبحـريـني. لـكن ال أريـد 

تضييع هويتي كفارسي. 

* عـندمـا ذهـبت إلـى الـتصويـت، كـيف بـدت 
لك هويتك، هل بحرينية أم إيرانية؟ 

– مــــوســــى األنــــصاري: ذاهــــب كبحــــريــــني، 
لكني ال أريد أن أضيع هويتي كفارسي. 



* هــل كــان هــناك رأي مــعارض لــلتصويــت 
مـــن قـــبل جـــماعـــة مـــن العجـــم تـــعتقد أن 

البحرين جزء من إيران؟ 

– مـــوســـى األنـــصاري: لـــنكن واقـــعيين. لـــم 
يـــكن هـــناك وعـــي كـــاٍف فـــي تـــلك الـــفترة. 
حـتى البحـريـنيين لـم يـكن لـهم حـضور قـوي. 
لــم يــكن هــناك إعــالم قــوي كــما حــدث مــع 
الـميثاق مـثالً. الـمثقفون والسـياسـيون فـقط 

هم الذين كانوا يذهبون. 

– جــعفر عــابــديــن: لــالســتفتاء تــم تقســيم 
البحـــريـــن إلـــى 84 جـــزءًا، كـــل جـــزء يـــمثل 



صــوتــًا. كــان يــلزم الــتصويــت بنســبة %80 
كــــي تــــنال البحــــريــــن اســــتقاللــــها كــــامــــالً. 
األجــزاء هــي عــبارة عــن األنــديــة المنتشــرة 
فـــي البحـــريـــن، 4 مـــنها فـــقط نـــواٍد تـــمثل 

العجم في البحرين. 

– بـوشهـري: لـمزيـد مـن الـتوضـيح، سـنة 70 
لمـ يكـن فيـ البحرـينـ جمـعيات سيـاسيـة وال 
نـقابـات عـمالـية. األمـم المتحـدة تـريـد أخـذ 
رأي الـــشعب، وجـــدت أن الـــجهة الـــوحـــيدة 
الـموجـودة فـي البحـريـن والـتي يجـري بـينها 
انـتخابـات هـي الـنوادي. أعـضاء بحـريـنيون 



يجــرى انــتخابــهم، الــمنتخبون هــم يــمثلون 
الــــــباقــــــي. كــــــانــــــت 4 نــــــواٍد للعجــــــم هــــــي 
الــــفردوســــي والــــتاج واالتــــفاق والــــشعاع. 
جـميع الـنوادي اخـتارت أن تـكون البحـريـن 
دولــــة مســــتقلة. واحــــد مــــن هــــذه الــــنوادي 
أضـاف «نـحن نـريـد أن نـعرف مـاذا سـتكون 
مــكانــتنا فــي هــذه الــدولــة». كــان ذلــك هــو 
الـــتحفظ الـــوحـــيد، لـــكن الـــكل صـــّوت عـــلى 

االستقالل. 

* هــل هــناك مــن بــين هــذه الجــماعــة مــن 
اعتبرها خيانة للوطن األم؟ 



– بـوشهـري: مـنذ ولـدنـا هـنا فـي البحـريـن، لـم 
نــفكر يــومــًا بــاالنــتماء إلــى إيــران، الــتمسك 
بــاألصــل والــثقافــة دائــمًا مــوجــودة، لــكن لــم 
يـكن لـنا رغـبة فـي االنـتماء إلـى دولـة إيـران. 
نــحن دومــًا نــعتبر أنــفسنا بحــريــنيين. نــحن 
تــــناســــلنا جــــيالً وراء جــــيل هــــنا. أنــــا فــــي 
عـائـلتي أعـد مـن الـجيل الـرابـع. حـالـيًا الـجيل 
الــسادس مــن عــائــلتي مــوجــود. عــملنا هــنا، 

تزوجنا هنا، حاللنا هنا. 

– جــعفر عــابــديــن: نــحن لــسنا عــربــًا. ولــكن 
لـديـنا لـهجة فـارسـية بحـريـنية، تـميزنـا عـن 



الــلهجة الــفارســية األخــرى. عــندمــا نــذهــب 
إلـى الـكويـت أو اإلمـارات أو أي مـنطقة عـلى 
الحـدود، بمجـرد أن نـتكلم يـقال لـنا إن هـذه 

لهجته من عجم البحرين. 

* فــي مــرحــلة االســتفتاء، هــل كــان الــتيار 
القومي يرى أن العجم يشكلون خطرًا؟ 

– محــــمود الــــقصاب: طــــبعًا، أنــــا لــــم يــــكن 
وعـيي السـياسـي حـينها مـثل وعـيي الـيوم. 
لـكني كـنت أعـيش هـذه الـتفاصـيل وأتـذكـر 
الــــحوادث. لــــنكن واقــــعيين. الــــحساســــية 
كــانــت مــوجــودة. اإلخــوة ذكــروا أن العجــم 



كــانــوا مــع البحــريــن المســتقلة. لكــن هذــا ال 
يـلغي أن الـبعض كـان يـتطلع نـحو إيـران. ال 
أســـتطيع نـــفي أو إثـــبات ذلـــك. لـــكن أعـــتقد 
بـوجـود هـذا الـبعض. الـمهم اآلن هـل العجـم 
يـــعتبرون أنـــفسهم بحـــريـــنيين مـــن أصـــول 
فـارسـية؟ هـذا هـو الـسؤال، بـمعنى أن يـكون 
والؤهــم لــلبلد الــذي احــتضنهم مــن دون أن 

ينكر عليهم أصولهم العرقية أو القومية! 

نــــحن كــــقومــــيين عــــرب كــــيف نــــنظر إلــــى 
الــــقومــــيات األخــــرى؟ نــــحن نــــتعامــــل مــــع 
األقــــليات (وأنــــا عــــندي حــــساســــية تــــجاه 



تــــسمية األقــــليات) عــــلى أســــاس مــــبدئــــي 
وإنـــسانـــي. أي نـــؤمـــن بـــالـــعروبـــة بـــمعناهـــا 
الـــحضاري، أي أنـــها قـــادرة عـــلى اســـتيعاب 
كـــل مـــن يـــعيش عـــلى أرضـــها مـــن أعـــراق 
وأقـليات ديـنية أو إثـنية. شـخصيًا، فـتحت 
عـــيني فـــي فـــريـــق الـــمخارقـــة فـــي مـــحيط 
يــضم الــكثير مــن العجــم. نــدخــل مــعهم فــي 
صــداقــات وخــالفــات وزواج. هــذا ال يــلغي 
الـــخصائـــص المشـــتركـــة الـــتاريـــخية بـــيننا 
وبـــينهم. هـــذا الـــجانـــب االجـــتماعـــي. مـــن 
الــناحــية الســياســية فــإن أي تــعصب ســواء 
مــــن الــــعرب أو العجــــم هــــي مــــوقــــع ضــــرر 



لــــــلطرفــــــين. الــــــقوى الــــــمعاديــــــة والــــــقوى 
الــــــمتربــــــصة تســــــتغل هــــــذه الــــــخالفــــــات 
وتســـتثمرهـــا. أي خـــالف يـــصب فـــي جـــهة 

الضرر للطرفين. 

* نــــعم، لــــكن مــــا تتحــــدث بــــه هــــو وعــــي 
حـديـث، أنـا أسـأل عـن وعـي الـتيار الـقومـي 
الـــعروبـــي فـــي تـــلك الـــفترة الـــزمـــنية مـــن 

التاريخ؟ 

– محــــمود الــــقصاب: نــــعم، أنــــا أتــــكلم عــــن 
مـوقـفي ومـوقـف الجـمعية وفـهمنا لـلعروبـة 
ولـلقومـية بـاعـتبارهـا الـوعـاء الـحضاري الـذي 



يسـتوعـب كـل مـن عـاش عـلى أرض الـعروبـة 
وتـــفاعـــل مـــع قـــضايـــاهـــا الـــمصيريـــة. نـــعود 
لــالســتفتاء. فــي تــلك الــفترة كــانــت إيــران 
بـــالـــفعل تـــطالـــب بـــالبحـــريـــن. كـــان الـــبعض 
يـــقول لـــنا حـــين نـــختلف مـــعهم: انـــتظروا 
عــندمــا يــأتــيكم الــشاه ســترون مــاذا نــفعل. 
هـذا يـعبر عـن شـيء مـوجـود ومـضمون. ال 
أقـول إن هـذا مـوجـود عـند كـل العجـم، لـكن 
هـذا يـعّبر عـن بـعض الـمضموم. الـحساسـية 
إذًا كـــانـــت مـــوجـــودة. لـــيس لـــدي إثـــبات أو 
إحــــصاء يــــقول كــــم عــــدد العجــــم الــــذيــــن 
صـوتـوا مـع االسـتقالل أو ضـده. وال أعـتقد 



أن أحــدًا هــنا يســتطيع أن يحــدد ذلــك. مــا 
حـدث أن األنـديـة ومـنهم نـادي الـعروبـة أقـام 
اجــــتماعــــات عــــدة. كــــان يــــقيم الــــندوات، 
يـذهـب فـي وفـود لـتشجيع األهـالـي وحـثهم 
عــــلى الــــتصويــــت مــــع عــــروبــــة البحــــريــــن 
واســتقاللــها. كــان يــلتقي بــالــعرب والعجــم. 
فـــي نـــادي الـــعروبـــة لـــديـــنا مجـــموعـــة مـــن 
األصــدقــاء واألعــضاء مــن أصــول فــارســية، 
وهـــم أصـــدقـــائـــي. الـــعروبـــة هـــي قـــومـــية 
إنــسانــية مــتفتحة وليســت عــنصريــة ضــد 
العجـم أو غـيرهـم، كـذلـك الـفارسـية يـجب أن 
تــــبقى قــــومــــية، لــــكن ليســــت عــــنصريــــة. 



الـفارسـية هـي ثـقافـة قـومـية. كـل مـن يـنتمي 
إلـــــى أمـــــة مـــــن حـــــقه أن يفتخـــــر بـــــأمـــــته 
وتـــقالـــيدهـــا وتـــراثـــها وأن يـــحافـــظ عـــليها 

ويعتز بها. 

* فـــي انـــتخابـــات 1973، كـــانـــت الـــعملية 
الــديــمقراطــية تــتطلب أن يــنتظم الــناس 
فـي جـماعـات حـزبـية أو عـرقـية، أو أقـليات 
تــعبر عــن مــطالــبها، كــيف تــصرف العجــم 
فـــي هـــذه االنـــتخابـــات؟ هـــل اســـتطاعـــوا 
إرســـال مجـــموعـــة مـــن مـــرشـــحيهم؟ هـــل 
اسـتطاعـوا أن يـنظموا أنـفسهم عـلى شـكل 



تـــكتل ســـياســـي أكـــثر تـــماســـكًا لـــدخـــول 
البرلمان؟ 

– مـوسـى األنـصاري: فـي 72 كـان المجـلس 
الــــــتأســــــيسي، وفــــــي 73 كــــــان المجــــــلس 
الـــوطـــني. فـــي المحـــرق تـــرشـــح اثـــنان مـــن 
العجـــــم للمجـــــلس، الـــــمرحـــــوم عـــــبدالـــــنبي 
خــيامــي والــمرحــوم عــلي عــبدهللا كــريــمي. 
الـوعـي السـياسـي كـان شـبه مـعدوم. لـكن لـم 
تــــكن هــــناك أي نــــظرة عــــرقــــية فــــي ذلــــك 
الــــوقــــت. الــــبرلــــمان الجــــديــــد مــــع األســــف 
الشــــديــــد عــــمل لــــنا نــــوعــــًا مــــن الــــعرقــــية 



والـطائـفية عـلى عـكس مـا هـو مـفترض. فـي 
73 كــــانــــت الــــدعــــوة لــــلوحــــدة الــــوطــــنية. 
المجـــلس كـــان أنـــجح ألنـــه لـــم يـــكن هـــناك 

نظرة طائفية أو عرقية. 

– جـــعفر عـــابـــديـــن: كـــان هـــناك عجـــم قـــد 
رشـــحوا أنـــفسهم لـــالنـــتخابـــات، لـــكن نـــحن 
انـــتخبنا عـــربـــًا؛ ألنـــنا كـــنا نـــرى أنـــهم أكـــثر 
كـفاءة. ال ألن هـذا عجـمي أو عـربـي. كـانـت 
أكــثر أصــوات العجــم انــتخبت عــلي ربــيعة 

ومحمد جابر الصباح. 



– نـاصـر حسـين: فـي الـمنامـة، العجـم كـلهم 
صــــوتــــوا لــــعبدالــــهادي خــــلف ألنــــه إنــــسان 

وطني. 

– محــــــمود الــــــقصاب: فــــــي نــــــظري، فــــــإن 
األقــــــليات دائــــــمًا تــــــتجه لــــــتأيــــــيد الــــــقوى 
الســـــياســـــية الـــــتي يـــــعتقد أن ليســـــت لـــــها 
تــــوجــــهات قــــومــــية. لهــــذا أعــــتقد أن أكــــثر 
العجــــــم صــــــّوتــــــوا لــــــمرشــــــحي األحــــــزاب 
الــــــماركســــــية والشــــــيوعــــــية. لــــــكن لــــــيس 
لــلمرشــحين الــذيــن يــنتمون إلــى األحــزاب 
الــــقومــــية. لهــــذا تجــــد العجــــم فــــي الــــعمل 



الحــــزبــــي أقــــرب لــــلمنظمات الــــماركســــية. 
عـــندمـــا تـــرجـــع لـــتاريـــخ بـــعض الـــمنظمات 
الشــيوعــية ســتجد أن لــديــهم أعــداد كــبيرة 
مـن العجـم، وهـذه مـشكلة وحـساسـية تـالزم 
كــــل األقــــليات فــــي كــــل مــــكان وفــــي كــــل 
األوقــات ألســباب عــدة ومــتداخــلة بــعضها 
يــعود إلــى الــخوف مــن األكــثريــة وهــيمنتها 
وبـــعضها يـــعود إلـــى الـــتعصب تـــجاه هـــذه 

األكثرية. 

* هــل كــانــت هــناك تــحالــفات عــلى أســاس 
عرقي في االنتخابات؟ 



– بـوشهـري: ال يـوجـد. كـان هـناك مـرشـحان 
للمجــلس الــتأســيسي. ومــرشــحان للمجــلس 
الـوطـني فـي مـنطقة الـمنامـة. أكـبر عـدد مـن 
األصــــوات حــــصل عــــليها مــــرشــــح عجــــمي 
للمجـــلس الـــوطـــني 145 صـــوتـــًا. قـــانـــون 
االنـتخابـات كـان يـقول: الـلذي عـنده الـجواز 
والجنســــية يــــحق لــــه الــــتصويــــت. العجــــم 
يـجب أن يـكونـوا قـد مـنحوا الجنسـية قـبل 
االنـتخابـات بـفترة زمـنية طـويـلة (ربـما 15 
أو 20 ســــنة). العجــــم الــــذيــــن يــــحق لــــهم 
الـــتصويـــت كـــان عـــددهـــم محـــدودًا. عجـــم 
الـفريـق ذهـبوا إلـى كـبار الـفريـق، واتـفقوا أنـا 



ســأعــطيك صــوتــي وأنــت أعــطني صــوتــك. 
الـــنتيجة كـــانـــت أنـــنا لـــم نـــنجح ألن الـــعدد 
محــدود جــدًا. عــبدالــهادي خــلف كــانــت لــه 
مـــؤهـــالت. بـــاقـــي الـــمرشـــحين كـــانـــوا مـــن 
األعـيان، لـكن لـم يـكونـوا يـمتلكوا مـؤهـالت 

عبدالهادي خلف. 

القوميـون والعجـم 

* فــيما يــتعلق بــموقــف الــتيار الــقومــي مــن 
العجــــم. ســــأقــــرأ مــــقطعًا مــــن مــــذكــــرات 
عـبدالـرحـمن الـباكـر: كـان يـوجـه مـقترحـات 



لـــمنطقة الخـــليج الـــعربـــي حـــول األخـــطار 
المحـدقـة فـي الخـليج الـعربـي، وكـان مهـتماً 
بــما يــسميه بــاألخــطار اآلتــية مــن إيــران. 
يــقول: «فــهناك فــي كــل جــزء مــن الخــليج 
الــــعربــــي الــــطابــــور الــــخامــــس اإليــــرانــــي 
الـمنظم أحـسن تـنظيم مـما تـتمتع بـه تـلك 
الـجالـيات مـن امـتيازات (…) ولـو ولـد فـي 
تـــلك الـــمنطقة وتـــعلم فـــيها واقـــتنى مـــن 
خــيراتــها، فــإنــه إيــرانــي قــلبًا وقــالــبًا، ولــن 
يتخـــــلى عـــــن إيـــــرانـــــيته (…) فإـــــنهـــــم ال 
يـــتكلمون فـــيما بـــينهم إال بـــاإليـــرانـــية. وال 
يــربــون أبــناءهــم إال عــلى الــلغة األم (…) 



كــما يخــلقون فــيهم روح االبــتعاد عــن كــل 
مـا هـو عـربـي. ويـقول فـي مـوضـع آخـر: هـذا 
مــثل بســيط بــالنســبة لــحوادث كــثيرة قــد 
حـصلت وتـوضـح كـلها كـيف أن اإليـرانـيين 
كــــانــــوا يــــقفون مــــن الــــقضايــــا الــــوطــــنية 
الـــــمواقـــــف الســـــلبية. ويـــــطالـــــب بـــــلجنة 
لـــــتمحيص كـــــل مـــــن مـــــنحوا الجنســـــيات 
يـــقول: لـــو تـــألـــفت لـــجنة مـــن كـــل إمـــارة 
ومـحصت الـجوازات الـممنوحـة للمتسـللين 
لـوجـدت أن ثـمانـين بـالـمائـة إيـرانـيون وقـد 
تســربــوا إلــى الــبالد بــطرق غــير مشــروعــة 
بـواسـطة الجـمعيات اإليـرانـية الـتي تـديـر 



نـظام الهجـرة غـير المشـروعـة إلـى الخـليج 
الـعربـي بـغية إغـراقـه بـاإليـرانـيين. ويـقول: 
إنــــــني ويــــــعلم هللا، ال أهــــــدف مــــــن وراء 
كــــالمــــي هــــذا أن أســــتعدي الــــعرب عــــلى 
اإليـرانـيين فـي الخـليج الـعربـي، وال أقـول 
إن كـــل اإليـــرانـــيين يحـــملون هـــذه الـــروح 
الـــخبيثة ضـــد الـــبالد الـــتي أنـــعمت عـــليهم 
ونـعموا بـخيراتـها، لـكني أحـذر بـني قـومـي 
مــــن مــــغبة حــــسن الــــنوايــــا، الســــيما مــــع 
جــماعــة تــتعطش حــكومــتهم لــالســتيالء 

علينا». كيف ترون خطاب الباكر؟ 



– نــــاصــــر حســــين: هــــناك أنــــاس عــــندهــــم 
حــساســية مــن الــعرق اآلخــر. ســأقــول نــكتة 
أقـــابـــل بـــها هـــذه الشـــدة الـــتي تـــطرق لـــها 
عــبدالــرحــمن الــباكــر. فــي أيــام شــبابــي كــنت 
فــي لــندن أقــف بــانــتظار صــديــق لــي. كــان 
هـولـيًا. جـاء عـراقـي رآنـي واقـفًا، سـلم عـلّي، 
ثــم ســألــني مــن أيــن أنــت، قــلت لــه أنــا مــن 
البحــريــن. قــال: أنــتم فــي البحــريــن لــديــكم 
إيـــرانـــيون كـــثيرون. قـــلت لـــه: نـــعم، لـــكن 
هــــــؤالء ال يــــــعتبرون إيــــــرانــــــيين، هــــــؤالء 
بحــريــنيون مــن أصــل إيــرانــي، ونــحن فــي 
البحـريـن ال نـميز بـين عـربـي وإيـرانـي. قـال: 



يـا أخـي أنـا أي واحـد أصـله إيـرانـي، بمجـرد 
أن يـتكلم عـربـي أعـرف أن أصـله إيـرانـي. ثـم 
أضـاف: أنـتم لـماذا ال تـطردون العجـم؟ قـلت 
لــه: لــماذا نــطردهــم، مــاذا فــعل لــك العجــم؟ 
فــي هــذه األثــناء جــاء صــديــقي ومــباشــرة 
قــال لــي: هــا جــتوري؟ خــوبــن؟. هــنا صــدم 
الــعراقــي وراح يــعتذر: أنــا آســف كــل شــي 
مــاكــو.. قــلت لــه أنــت لــم تــترك شــيئًا أصــالً. 
الــخالصــة أن هــناك حــساســية عــرقــية عــند 
الـبعض. يـحبون قـومـياتـهم، لـكن ال يـحبون 

القوميات األخرى. 



– مـوسـى األنـصاري: الـكالم الـذي قـالـه الـباكـر 
فـيه شـيء مـن الـصحة. نـحن نـحافـظ عـلى 
الـــلغة الـــفارســـية هـــذا أمـــر ال خـــالف عـــليه. 
نحرـــص علـــى تعـــليم اللـــغة ألبنـــائنـــا هذـــا ال 
خـالف عـليه. أنـا عجـمي هـذا ال خـالف عـليه 
أيــضًا. الــمواطــنة ال تــلغي الــقومــيات، لــكن 

العنصرية هي التي تلغي. 

– يــوســف أمــرهللا: يــؤســفني أن أســمع هــذا 
الـــكالم مـــن شـــخصية وطـــنية وتـــاريـــخية 
ويـعد قـائـدًا وزعـيمًا ورمـزًا. فهـذا الـكالم فـيه 
كــــثير مــــن الــــعصبية، إال أن خــــطابــــه هــــذا 



يـــــعكس حـــــقبة الخـــــمسينات والســـــتينات، 
وهـــي فـــترة الـــقومـــية الـــعربـــية. بـــخصوص 
تــمسك العجــم بــلغتهم والــمحافــظة عــليها، 
فهـــــذا شـــــيء طـــــبيعي ال دخـــــل لـــــه فـــــي 
الســياســة، فجــميع الــقومــيات والــمجتمعات 
الــتي تــعيش فــي هــذا الــكون تــحافــظ عــلى 
لــغتهم وعــاداتــهم حــتى لــو كــانــوا يــعيشون 
فــي بــلدان لــيس بــبلدانــهم األصــلية. فــمثالً 
الـعرب الـذيـن هـاجـروا إلـى إيـران فـي صـدر 
اإلسـالم قـبل أكـثر مـن 1400 سـنة إلـى اآلن 
هـــــم يتحـــــدثـــــون الـــــعربـــــية ومـــــتمسكون 

بعاداتهم وتقاليدهم. 



* محـــــمود الـــــقصاب، فـــــي ظـــــل الســـــياق 
الــتاريــخي والــتكويــن الــقومــي، كــيف تــقرأ 

موقف عبدالرحمن الباكر من العجم؟ 

– محــمود الــقصاب: أكــيد أن هــذا الخــطاب 
شـــديـــدًا فـــي لـــهجته، فـــالهـــيئة كـــانـــت فـــي 
الخـمسينات تـخوض نـضاالً مـريـرًا. الـوضـع 
كـــان حـــساســـًا. إذًا، الخـــطاب هـــو ابـــن تـــلك 
الــمرحــلة. الــمنطقة كــانــت تــغلي: االســتعمار 
مــن جــهة، وإيــران مــن جــهة أخــرى. هــناك 
صــراع بــين الــقومــية الــعربــية الــتي يــمثلها 
ويـقودهـا الـزعـيم جـمال عـبدالـناصـر فـي تـلك 



الـــــــفـتـرة، مـــــــع إيـــــــران الـــــــشـاه والـــــــقـوى 
االســتعماريــة الــداعــمة لــه. نــحن نــعتقد أن 
مــن كــان يــتطلع إلــى الهــيمنة تــكون لــديــه 
وســائــل يــحاول مــن خــاللــها الــوصــول إلــى 
هــدفــه. والــشاه كــان يــتطلع إلــى البحــريــن 
ومــن الــوارد أنــه كــانــت لــديــه وســائــله، مــن 
بـينها الـعمل عـلى خـلخلة الـتركـيبة الـسكانـية 
لـلبلد. قـد يـكون مـا ذكـره الـباكـر فـيه نـوع مـن 
الــمبالــغة، لــكن ظــروف الــمرحــلة هــي الــتي 
تـصنع خـطابـات تـلك الـمرحـلة. أنـا فـي وجـهة 
نــظري لــو أن الــباكــر اليــزال مــوجــودًا ألعــاد 
تـــصوره مـــن جـــديـــد. الـــيوم نـــحن نـــختلف. 



بــالنســبة إلــّي، ال أشــعر بــأن العجــم يــمثلون 
خــطورة عــلى البحــريــن. أعــتقد أنــهم بــقوا 
عــلى والئــهم للبحــريــن. فــي الــمرحــلة الــتي 
نـعيشها الـيوم، أنـا عـلى يـقين تـام مـن والء 
العجـــــم للبحـــــريـــــن. هـــــذا ال يـــــلغي بـــــعض 
االســتثناءات، أي وجــود بــعض الــمتعصبين 
عـــرقـــيًا مـــن العجـــم مـــن الـــذيـــن يـــتمسكون 
بـوالء لـعرقـهم ولـدولـة إيـران الـتي تـمثلهم، 
وعـلينا نـحن واجـب طـمأنـة واسـتيعاب كـل 
العجــــم وتــــشجيعهم عــــلى االنــــدمــــاج فــــي 
الــوطــن بــصورة أكــبر وعــليهم واجــب زرع 
الـــروح والـــنزعـــة الـــوطـــنية عـــند أجـــيالـــهم 



وإبـــــعادهـــــم عـــــن أي شـــــكل مـــــن أشـــــكال 
الــــــتعصب أو الــــــعداء، بــــــمعنى أنــــــه كــــــما 
يحــــرصــــون عــــلى تــــعليم أوالدهــــم الــــلغة 
الـــفارســـية والـــتاريـــخ الـــفارســـي والـــثقافـــة 
الــفارســية – وهــذا حــقهم – عــليهم أيــضًا أن 
يــعلموهــم كــيف يــحبون هــذا الــوطــن الــذي 
نـــشؤوا فـــيه ويخـــلصون لـــه، ويـــنموا فـــيهم 
روح االســتعداد لــلدفــاع عــنه فــي الشــدائــد 
والــمهمات، ونــحن عــلى يــقين إذا مــا حــصل 
هـذا األمـر وتـوافـرت الـنوايـا الـطيبة مـن كـل 
األطـــراف فـــإن حـــمولـــة الـــتاريـــخ الســـلبية 
وحـالـة الـشك الـسائـدة بـين الـطرفـين سـوف 



تــنزاح عــن كــاهــلنا جــميعًا. أي دولــة تــحترم 
نـــفسها عـــليها أن تـــراعـــي حـــقوق األقـــليات 
فــــيها. الــــتعدديــــة هــــي الــــمجال الــــوحــــيد 
لـــالســـتقرار والـــتقدم. ال نـــريـــد أن يـــطابـــق 
العجــمي البحــريــني. هــو لــه خــصوصــياتــه 
ونــحن لــنا خــصوصــياتــنا. لــكن لهــذه األرض 
حـــقوقـــًا عـــلينا جـــميعًا. هـــذه هـــي الـــنظرة 

القومية األصيلة التي نعتز بها. 



العجم والوالء 

– نــاصــر حســين: يــتهمونــا أن لــيس لــديــنا 
والء. مـاذا يـقصدون، أن لـيس لـديـنا والء؟ 
الــمعتدي لــن يــفرق بــين الــعربــي والعجــمي. 
فـــعلينا جـــميعًا أن نـــدافـــع عـــن هـــذه األرض 

التي تجمعنا. 

– جـــعفر عـــابـــديـــن: أول رســـالـــة والء فـــي 
تـــاريـــخ البحـــريـــن كـــتبت لـــلحاكـــم، كـــانـــت 

مقدمة من قبل العجم في البحرين. 



– محــــمود الــــقصاب: كــــنتم إذًا تــــقدمــــون 
والءكــم ضــد الهــيئة الــوطــنية الــتي كــانــت 
تـــواجـــه المســـتعمر وكـــان لـــها طـــموحـــاتـــها 
وأهـدافـها الـوطـنية الـتي تـطالـب الـحكم بـها، 
إذا صـح هـذا التحـليل عـلينا فـي هـذه الـحالـة 
أال نســتغرب شــدة خــطاب الــباكــر ومــوقــفه 
مــن اإليــرانــيين فــي البحــريــن وفــي مــنطقة 
الخـــليج الـــعربـــي عـــمومـــًا، وكـــما قـــلت قـــبل 
قـليل إن الـواقـع وسـياق الـحوادث فـيه هـما 
الـــلذان يحـــددان طـــبيعة وشـــكل الخـــطاب 
السياسي ويرسمان درجة مرونته وشدته. 



* الجـماعـة الـوظـيفية هـي الجـماعـة الـتي 
تسـتخدم لـتحقيق مـآرب مـعينة فـي فـترة 
مــن الــفترات. فهــل تــم اســتخدام العجــم 
كجــماعــة وظــيفية؟ هــل تــم اســتخدامــهم 
مـــن قـــبل الـــحكومـــة اإليـــرانـــية مـــثالً كـــما 
يـقال مـن أجـل تـغير الـواقـع الـسكانـي فـي 
فـترة مـا أو مـن قـبل مـثالً حـاكـم البحـريـن 

لضرب حركة الهيئة كما يقال؟ 

– بـــوشهـــري: كـــلمة «اســـتخدام» أراهـــا غـــير 
صـحيحة. العجـم كجـماعـة عـرقـية تـوحـدوا 
لــلدفــاع عــن أنــفسهم. الــباكــر كــان قــومــيًا. 



آراؤه الــــقومــــية كــــانــــت فــــي الخــــمسينات. 
الــقومــيون الــحالــيون مــعظمهم ال يحــملون 
هـذه الـنظرة. هـل تـم اسـتغاللـنا وتحـريـكنا؟ 
نــحن كــنا شــبه مســتقلين فــي البحــريــن. لــم 
يـــكن لـــديـــنا أي اتـــصال بـــأي قـــوة أجـــنبية. 
الـباكـر أول إعـالن أخـرجـه: اإليـرانـيون فـي 
البحـــريـــن طـــابـــور خـــامـــس. أســـس هـــيئة 
وطــنية. لــم يــطلب مــن البحــريــنيين العجــم 
أن يـــنضموا إلـــى الهـــيئة الـــوطـــنية. وأطـــلق 
عـــليهم لـــقب طـــابـــور خـــامـــس. طـــبيعي إذا 
أنـت هـاجـمتني مـن نـاحـية الـعرقـية سـأدافـع. 
ســأكــتب رســالــة والء. لــكن لــم يحــدث أن 



كـانـوا عـمالء. هـو دفـاع عـن الـنفس. العجـم 
طلبوا تأسيس هيئة وطنية للعجم. 

– محـــــمود الـــــقصاب: أعـــــتقد أن الخـــــطاب 
الـموجـود والـسائـد فـي تـلك الـفترة يـجب أن 
يـوضـع فـي سـياقـه الـتاريـخي الـصحيح. إذا 
كـــان اإلخـــوان يـــعتقدون أن الـــوالء لـــلحكم 
أفــضل مــن الــوالء للهــيئة، أي أنــهم اخــتاروا 
أن يـكونـوا طـرفـًا فـي الـمواجـهة ضـد الهـيئة، 
وبـذلـك أعـتقد أنـهم كـانـوا مخـطئين. مـتأكـد 
أنــهم لــو صــوتــوا للهــيئة كــان حــالــهم الــيوم 
أفـضل. خـطاب الـباكـر هـذا يـجب أال نـتوقـف 



عــــنده طــــويــــالً؛ ألنــــه صــــار تــــاريــــخًا. الــــمد 
الــقومــي كــان حــقيقة مــوجــودة والــتطرف 
مـوجـودًا أيـضًا. الـتيارات الـقومـية الـمتفتحة 

المتسامحة أيضًا موجودة. 

* الــــوالء الــــمزدوج إلــــى وطــــن قــــومــــي، 
ودولـة قـومـية. ألي درجـة كـان هـذا الـوالء 
مــوضــوعــًا لــلتشكيك. فــي أي مــرحــلة كــان 

موضع تشكيك؟ 

– محـمود الـقصاب: هـنا يـبرز سـؤال مـهم: لـو 
حــدث هــجوم عــلى الــبلد ال ســمح هللا مــن 
جـانـب إيـران أو مـن غـيرهـا، مـا هـو مـوقـف 



العجـــــم؟ هـــــل العجـــــم لـــــن يـــــدافـــــعوا عـــــن 
البحــريــن؟ هــناك مــن يــشك فــي هــذا األمــر، 
اإلخــوان يــقولــون بــكل وضــوح ومــن دون 
تــردد إنــهم ســيقفون مــع البحــريــن فــي كــل 
األحـوال، هـذه مـشاعـر طـيبة وصـادقـة عـلينا 
أن نــثق فــيها وال يــجب أن نــشكك فــي هــذا 
األمـر، بـل مـن واجـبنا أن نـحيي هـذه الـروح 
ونـنميها فـي صـفوف األقـليات، وهـذه مـهمة 
الـــــنخبة الـــــمثقفة، وعـــــلينا هـــــنا أال ننســـــى 
حـقيقة وهـي أنـه فـي ظـروف مـعينة خـاصـة 
فـي فـترات االضـطرابـات والـصراعـات تـكون 
األقــليات مــوضــع االهــتمام، بــل تــكون فــي 



مـوضـع اتـهام أحـيانـًا، فـالـتاريـخ يـؤكـد دائـماً 
أن الـــقوى االســـتعماريـــة والـــدول الـــطامـــعة 
تسـتغل األقـليات وتـأخـذهـم جـسورًا ومـطية 
لـلوصـول إلـى أهـدافـها الـخبيثة، وبـعض هـذه 
األقـــــليات لـــــألســـــف تنخـــــدع بـــــالـــــوعـــــود 
االســـتعماريـــة وتـــتآمـــر عـــلى الـــوطـــن الـــذي 
احــتضنهم، والــشواهــد مــن الــتاريــخ الــبعيد 

والقريب حاضرة بصورة جلية. 

– األنــصاري: ولــماذا عــلينا أن نــبرز الــوالء، 
وكــــأنــــنا مــــشكك فــــي والئــــنا مــــن األصــــل؟ 
الــوالء هــذه الــكلمة مــن أيــن جــاءت؟ كــأن 



هـناك أطـماعـًا فـي البحـريـن وعـلينا أن نظهـر 
والءنا للبحرين ال للجهة الطامعة؟ 

* نـحن لـسنا بـصدد إظـهار الـوالء، تـأكـيده 
أو نـفيه، نـحن نـريـد أن نـعرف مـتى يـصبح 

موضوع والء العرق الفارسي مثارًا؟ 

– يــوســف أمــرهللا: عــند أي خــالف أو ســوء 
تــفاهــم يــنشأ بــين إيــران والبحــريــن ويــكون 
فــي الــطرف اإليــرانــي حــكم قــومــي (كــحكم 
الــــشاه ســــابــــقًا) فــــفي هــــذه الــــحالــــة تــــقوم 
أطـــراف مـــحسوبـــة عـــلى طـــرف مـــا بـــإثـــارة 
الــتشكيك فــي والء العجــم. وعــندمــا يــكون 



الـحكم فـي إيـران إسـالمـي (شـيعي كـالـحكم 
الـحالـي بـعد الـثورة) فـي هـذه الـحالـة تـقوم 
هـذه األطـراف نـفسها فـي الـتشكيك وإثـارة 
والء العجـم والـعرب الشـيعة سـواء. بـل فـي 
كــثير مــن الــحاالت يــتهم فــيها الــمعارضــون 
وغــيرهــم بــالــوالء ألطــراف خــارجــية. هــذا 
بسـبب وجـود أطـراف مـعينة لـديـها مـصلحة 
فــــي إشــــعال مــــثل هــــذه الــــفتن الــــداخــــلية 
لـلتفرقـة مـا بـين السـلطة والـشعب ولـتقترب 
مــــــن الســــــلطة عــــــلى حــــــساب الــــــمصلحة 

الوطنية. 



ويــــكون فــــي هــــذه الــــحالــــة عــــلى جــــميع 
األطـــراف إثـــبات والئـــهم لـــلحكم أكـــثر مـــن 
إثـــبات والئـــهم لـــلوطـــن. وأكـــبر دلـــيل عـــلى 
والء العجـم للبحـريـن هـو أنـه عـندمـا حـرمـت 
شـــريـــحة كـــبيرة مـــنهم مـــن الجنســـية ومـــن 
الــتوظــيف ومــن الــمنح الــدراســية وكــذلــك 
أعـــمال الـــتسفير القســـري والتشـــريـــد وتـــم 
الـــتشكيك فـــي والئـــهم. كـــل هـــذا لـــم يـــؤثـــر 
عـــــلى اســـــتمرارهـــــم وبـــــقائـــــهم فـــــي الـــــبلد 
وإخــالصــهم والــتفانــي فــي الــعمل. وحــتى 
أنــهم يــقومــون بــتسجيل أمــالكــهم بــأســماء 
آخــــريــــن مــــمن يــــملكون الجنســــية، وذلــــك 



بســـــبب أنـــــهم ال يســـــتطيعون تـــــسجيل أي 
مــلك بــاســمهم. حــتى أنــهم لــم يــفكروا فــي 
شــــراء مــــنازل فــــي إيــــران أو غــــير إيــــران، 
وذلـك ألنـهم لـم يـفكروا أن يـعيشوا فـي بـلد 

غير هذا الوطن الغالي. 

– بـــوشهـــري: لـــماذا العجـــم فـــقط هـــم مـــن 
يـطلب مـنهم الـوالء؟ لـديـنا مـجنسون. لـماذا 
ُنــسأل نــحن عــن والءنــا ونــحن أبــناء هــذه 
الـبلد نـشأنـا فـيها جـيالً بـعد جـيل، وال ُيـسأل 
الــــــمجنسون الجــــــدد عــــــن والئــــــهم وهــــــم 
الـوافـدون الجـدد عـلى بـلد ال يـعرفـونـها ولـم 



يـنشؤوا فـيها ولـم يـحبوهـا. لـماذا كـلما قـامـت 
إيـــران بـــعمل أو أدلـــى أحـــدهـــم بـــتصريـــح 
يــــطلب مــــن العجــــم أن يــــثبتوا والءهــــم؟ 
العجـــم بـــكل تـــاريـــخهم والؤهـــم للبحـــريـــن، 
حــبهم لــألرض. إذا ســافــرنــا إلــى أي مــكان 
أنـــتظر الـــعودة بـــفارغ الـــصبر. يـــفتح بـــاب 
الـــمطار يســـتقبلني إلـــى الحـــر والـــرطـــوبـــة 
وأسـتقبلهما بـالـحب والـشوق. فـي كـل مـكان 

أثبتنا والءنا. 



العجم والثورة اإليرانية 

* لـنقف عـند حـدث الـثورة اإليـرانـية. كـيف 
كـــانـــت تـــداعـــيات الحـــدث عـــلى هـــويـــتهم 
وعـــالقـــتهم بـــالـــحكم؟ أتـــكلم عـــن تـــلقيات 
الثورة حينها وليس عن الوعي الحالي؟ 

– بـوشهـري: ثـورة الخـميني سـّببت نـوعـًا مـن 
الـتفرقـة بـين العجـم. حـتى فـي الـمجتمعات 
األخـــــرى. بـــــالنســـــبة إلـــــينا، فـــــي الـــــمنامـــــة 
بــالتحــديــد، فــي الــبدايــة، األكــثريــة كــانــت 
مـعارضـة، األقـلية مـؤيـدة. حـالـيًا الـمعارضـون 
قـلة مـعدودة. عـندمـا أتـى الـرئـيس الـسابـق 



خــاتــمي إلــى البحــريــن، ألــقى مــحاضــرة فــي 
فـندق الخـليج بـالـلغة الـعربـية. كـان الـمكان 
يـضج بـالعجـم وبـالـتأيـيدات والـصلوات. أنـا 
واثــنان مــن أصــدقــائــي كــنا هــناك. الجــميع 
يـــرفـــعون أصـــواتـــهم بـــالـــصلوات مـــا عـــدانـــا 
نـــحن. لـــلمرة األولـــى شـــعرت بـــأنـــي صـــرت 
أقـلية بـين األقـلية. ثـالثـة أقـلية بـين 1500 

هم عدد الحضور. 

– محـمود الـقصاب: نـحن كـنا نـعتز بـالـثورة؛ 
ألنـها أطـاحـت بـالـشاه. هـي أزاحـت عـنا هـمّ 
األطــــماع والــــتوســــعات. لــــكن دخــــلنا فــــي 



مـــتاهـــات جـــديـــدة وأطـــماع مـــن نـــوع آخـــر 
مـــغلفة بـــشعارات ثـــوريـــة وديـــنية. الحـــرب 
العـراقيـة اإليرـانيـة غيـرت مفـاهيـم كثـيرة، ال 
نـريـد اآلن أن نـخوض فـيها، لـكنها بـاعـتقادي 
غـيرت كـثيرًا مـن أفـكار العجـم الـموجـوديـن، 
وبـــالـــتالـــي جـــعلتهم يـــصفون فـــي مـــصاف 
إيــــران. هــــذا واقــــع تــــاريــــخي ال يــــمكن أن 
نــنكره. اآلثــار مــمتدة إلــى الــيوم، واخــتلط 
فــيها الــديــني بــالــمذهــبي بــالــقومــي. الــيوم 
أغــلب اإليــرانــيين فــي البحــريــن يــؤيــدون 
رجــال الــديــن اإليــرانــيين. لهــذا دائــمًا أقــول 
إن مــهمة الــنخبة الــمثقفة أن تظهــر الــوجــه 



الــوطــني للبحــريــنيين العجــم. نــحن جــميعاً 
نــعانــي. أنــا أحــمل فــكر تــيار قــومــي، لــكني 
أعــانــي. األقــلية الــيوم هــم الــذيــن يــؤمــنون 
بــالــتعدديــة والــديــمقراطــية، أصــبحنا نــحن 
أقـــلية، وأصـــبحت األكـــثريـــة هـــي الجـــمهور 
الــــمتعصب الــــذي يــــنقاد إلــــى زيــــد وعــــبيد 

بدوافع مذهبية متعصبة لألسف الشديد. 

– مــــوســــى األنــــصاري: أنــــا ال أعــــرف لــــماذا 
اتخــذت الــثورة هــذا الــطابــع فــي البحــريــن. 
الــــتعصب الــــموجــــود فــــي البحــــريــــن غــــير 
مـوجـود فـي إيـران. فـي إيـران سـترى الـناس 



تــسمع مــوســيقى وأغــانــي، الــنساء بــنصف 
حـــجاب يـــضحكن فـــي الـــشارع. هـــنا أنـــت 
كـافـر إذا تـسمع كـاسـيت أو تـسمع غـناء. فـي 

البحرين الوضع مختلف تمامًا. 

– الــقصاب: مــن أيــن لــنا نــحن هــذا التشــدد 
والـتعصب إذًا؟ لـماذا ومـن أيـن هـذا الـتزمـت 
فــي حــياتــنا االجــتماعــية؟ حــتى نــظن أنــنا 
فـي حـالـة خـصام دائـم مـع الـفرح والـبهجة، 
وزادت عــــــندنــــــا مــــــساحــــــة المحــــــرمــــــات 
والـممنوعـات وجـرت مـصادرة عـقول الـناس 

ووعيهم باسم الدين والمذهب. 



– األنـــــصاري: مـــــن الـــــتعصب اإلســـــالمـــــي 
المتطرف. 

* مــا الــذي يــقلق العجــم اآلن فــي الــوقــت 
الحالي؟ 

– األنـــصاري: تـــقلقنا بـــعض الـــكتل الســـلفية 
الــــمتطرفــــة الــــتي تــــحاول أن تــــفصل بــــين 

المواطنين وتشق الخالفات بينهم. 



المهن ومكان السكن 

* مـــــا الـــــمهن الـــــتي شـــــغلها العجـــــم فـــــي 
أجــــــيالــــــهم الــــــمختلفة؟ كــــــيف تفســــــرون 
اخـتصاص العجـم حـتى وقـت قـريـب بـمهن 
مـــعينة كـــمهنة الـــخباز مـــثالً وتـــكتلهم فـــي 

مؤسسات معينة مثل شركة بابكو؟ 

– األنـــصاري: العجـــم والـــعرب عـــاشـــوا فـــي 
هــــذه األرض قــــبل الــــنفط وامــــتهنوا مــــهناً 
مــختلفة، كــل فــئة امــتهنت بحســب مــيولــها 
وعــاداتــها! فــمثالً ركــز الــعرب الشــيعة عــلى 
مـهنة الـزراعـة والـصيد والـصفافـرة وصـناعـة 



الـسفن وصـناعـة الـفخار والنسـيج والحـدادة 
وغـيرهـا. والـعرب الـسنة كـانـت لـديـهم مـهنة 
صـيد الـلؤلـؤ والـتجارة وصـناعـة ثـوب النشـل 
والبشــت. وأمــا العجــم فــركــزوا عــلى مــهنة 
الـتجارة وهـذا يـشمل كـثيرًا مـن الـمهن فـمنها 
الــــخبازة والــــخياطــــة والــــحالقــــة والــــبناء 
والــمطاعــم وهــم كــذلــك يــحتكرون مــحالت 

القهاوي. 

وعــند بــزوغ عــصر الــنفط تــغيرت كــثير مــن 
الـمهن فـقد دخـلت كـثير مـن الـمهن الجـديـدة 



الـــمصاحـــبة كـــصناعـــة الـــنفط والـــمصاحـــبة 
لفترة التي تلت فترة بداية النفط. 

وكــــان العجــــم وأشــــقاؤهــــم الــــعرب مــــمن 
ســاهــموا فــي رقــي ونــمو الــوطــن وإنــشاء 
شـركـة نـفط البحـريـن بـابـكو. وكـذلـك امـتهنوا 
كــثيرًا مــن الــمهن الجــديــدة الــمصاحــبة لهــذا 
الــصناعــة، إال أنــه بــعد فــترة مــن الــزمــن تــم 
تـــــــهميش وتـــــــمييز ضـــــــد العجـــــــم وعـــــــدم 
تــــــوظــــــيفهم فــــــي كــــــثير مــــــن الــــــوزارات 
ومــؤســسات الــدولــة أدى هــذا إلــى لــجوئــهم 
لـــــلقطاع الـــــخاص وااللـــــتحاق بشـــــركـــــات 



صـــناعـــية خـــاصـــة كشـــركـــة نـــفط البحـــريـــن 
بــابــكو وشــركــة ألــبا. وقــد ســاهــموا فــي نــمو 
هــذه الشــركــات وتــحقيق نــجاح بــاهــر فــيها 
وكــذلــك الــتحقوا بــالــبنوك وكــانــوا مــتميزيــن 
فــيها. وبــعد هــذا قــامــوا بــإنــشاء كــثير مــن 
الشــركــات الــتي ســاهــمت فــي نــمو وتــقدم 

البلد. 

* عـلى المسـتوى الـطبغرافـي، مـا الـفرجـان 
التي سكنها العجم؟ 

– نــــاصــــر حســــين: فــــي المحــــرق، فــــريــــج 
الــبنعلي والــمعاودة وحــالــة أبــومــاهــر وعــين 



سـمادو وفـريـج بـوخـميس وفـريـج الـصنقل. 
وفـــي الـــمنامـــة، فـــريـــج المشـــبر وظـــلم آبـــاد 
(الـــعدلـــية) والـــحورة وســـنككي وتـــليغراف 

ش(القضيبية) والعوضية. 

* لـــماذا لـــم يـــتواجـــد العجـــم فـــي الـــقرى؟ 
لماذا تواجدوا في المدن فقط؟ 

– نـاصـر حسـين: لـم يـسكن العجـم فـي الـقرى 
لـــكونـــها محـــدودة الـــمساحـــة، وقـــلة وجـــود 
فـــرص الـــعمل، حـــيث كـــان الـــتركـــيز عـــلى 
الــزراعــة، والعجــم كــانــوا مهــتمين بــالــتجارة 

والحرف األخرى. 



مدرسة العجم 
جـــاء فـــي كـــتاب «مـــائـــة عـــام مـــن الـــتعليم 

النظامي في البحرين» (ص 105): 

«فـي بـدايـة هـذا الـقرن وبـالتحـديـد فـي الـعام 
1913، قـررت مجـموعـة مـن الـتجار الـفرس 
الــمقيمين فــي البحــريــن، تــأســيس مــدرســة 
خـاصـة لـتعليم الـبنين، وكـان الهـدف الـظاهـر 
هـو الـعلم والـمعرفـة، أمـا الـقصد الـمبيت فـهو 
الــمحافــظة عــلى الــلغة والــهويــة الــفارســية 
لـلجالـية الـمقيمة فـي البحـريـن والـتي كـانـت 

فئة كبيرة منها تعمل في التجارة». 



وجـــــاء فـــــي هـــــامـــــش (ص 107) أعـــــضاء 
الهيئة التأسيسية لمدرسة العجم: 

1. حــاجــي عــبدالــنبي كــل عــوض كــازرونــي 
(كــــل لــــقب يــــطلق عــــلى مــــن زار الــــعتبات 

المقدسة في كربالء). 
2. حـــــاجـــــي عـــــبدالـــــنبي حـــــاجـــــي أحـــــمد 

بوشهري. 
3. حاجي ميرزا حسين دشتي. 

4. أبو القاسم لطف علي شيرازي. 
5. كل عباس حاجي بوشهري. 

6. مــيرزا عــلي عــبد الــرضــا دشــتي (مــديــر 
المدرسة). 



وجـــــــاء فـــــــي ص 109 – 112 الـــــــمـوقـــــــع 
والبداية: 

تـقع مـدرسـة العجـم فـي فـريـق الحـّمام قـرب 
مـــدرســـة فـــاطـــمة الـــزهـــراء فـــي الـــمنامـــة، 
وتـعتبر ثـانـي مـدرسـة نـظامـية فـي البحـريـن 
بـــعد مـــدرســـة اإلرســـالـــية األمـــيركـــية الـــتي 

تأسست العام 1899. 

عــقدت الــفصول الــدراســية لهــذه الــمدرســة 
أول مـــرة عـــلى عـــتبات مـــأتـــم العجـــم فـــي 
فـريـق الـمخارقـة بـالـمنامـة، وكـان ذلـك بسـبب 
سـرعـة الـتأسـيس وقـبل تـوافـر مـقر رسـمي 



لـها، كـان ذلـك فـي 14 أغسـطس/آب 1913 
وحـــتى شهـــر أكـــتوبـــر/ تشـــريـــن األول مـــن 

العام ذاته. 

بـعد ذلـك انـتقلت الـمدرسـة إلـى عـريـش فـي 
الــمساحــة الــمقابــلة لــلمأتــم الــمذكــور، وفــي 
تـلك الـفترة لـم يـطلق عـلى الـمدرسـة أي اسـم 
يـــذكـــر، اســـتمرت الـــمدرســـة فـــي الـــعريـــش 
الــمقابــل لــمأتــم العجــم مــن أكــتوبــر 1913 

حتى فبراير/شباط 1915. 

وفــي 15 فــبرايــر 1915 انــتقلت الــمدرســة 
مـــن الـــعريـــش الـــمؤقـــت إلـــى مـــبنى آخـــر، 



وأطــــلق عــــليه اســــم «مــــدرســــة اإلصــــالح 
الــمباركــة» وكــان الــمقر الجــديــد مــنزالً كــبيراً 
مـؤجـرًا مـن السـيد «حـاجـي جـمعة بـن نـاصـر 
بـوشهـري» والـمنزل الـمذكـور تـم بـناؤه الـعام 
1900، واســــتمرت مــــدرســــة العجــــم فــــي 
مـنزل جـمعة مـن 15 فـبرايـر 1915 حـتى 8 
أغســـطس 1923 حـــين انـــتقلت إلـــى الـــمقر 
الـثابـت واألخـير فـي مـنطقة فـريـق الحـّمام 
قــرب مــدرســة الــزهــراء (ومــايــزال الــمبنى 

قائمًا إلى هذا اليوم). 



ومــع انــتقال الــمدرســة إلــى الــمقر الجــديــد 
تــــحّول االســــم مــــرة أخــــرى مــــن مــــدرســــة 
اإلصــالح الــمباركــة إلــى «اتــحاديــة إيــرانــيان 
واإلصــالح» ويــعود تــاريــخ هــذا االســم إلــى 

14 يوليو/تموز 1923. 

وجـــــــاء فـــــــي (ص 113 – 114) انـــــــفصال 
المدرسة إلى مدرستين ثم اتحادهما. 

فــي الــعام 1927 تــوفــي الــحاج عــبدالــنبي 
كــازرونــي (أحــد الــمؤسســين األوائــل) وبــعد 
مــوتــه حــاول أحــد أعــضاء مجــلس اإلدارة 
(الـحاج عـبدالـنبي بـوشهـري) السـيطرة عـلى 



المجــلس، وحــين فشــل فــي ذلــك انــسحب 
مـــن اإلدارة وأســـس مـــدرســـة خـــاصـــة بـــه 
ســـماهـــا «مـــدرســـة الـــتربـــية» أو «مـــدرســـة 
بــــــوشهــــــري»، واســــــتمرت الــــــفرقــــــة بــــــين 
الـمدرسـتين مـن الـعام 1928 حـتى 1931، 
ومـع تـلك الـنقلة تـغير اسـم الـمدرسـة الـثانـية 
«مـــدرســـة الـــتربـــية» إلـــى اســـم جـــديـــد هـــو 
«مـدرسـة اإلخـوة اإليـرانـية» وكـان مـديـرهـا 
فـــي الـــفترة الـــواقـــعة بـــين 1929 و1930 
«الــحاج حــيدر أســيري» الــذي ســبق أن كــان 

مديرًا للمدرسة األولى. 



واســتمرت مــدرســة األخــوة اإليــرانــية فــي 
مـــنزل بـــوشهـــري مـــن يـــولـــيو 1929 حـــتى 

العام 1931. 

وفــي الــنهايــة اتحــدت الــمدرســتان «اإلخــوة 
واالتـــحاد اإليـــرانـــي» فـــي مـــدرســـة واحـــدة 
يجـمعهما مـقر واحـد هـو الـمبنى الـدائـم الـذي 

تم بناؤه العام 1923. 

وأصـــبح االســـم الجـــديـــد «اتـــحاد مـــلي» أو 
«مـدرسـة االتـحاد الـوطـني» وظـلت مـدرسـة 
العجـــم الـــموحـــدة تحـــمل هـــذا االســـم مـــن 
الـعام 1931 حـتى الـعام 1979، حـين تـغير 



االسـم «بـعد الـثورة اإليـرانـية» إلـى «مـدرسـة 
الجـمهوريـة اإلسـالمـية فـي البحـريـن» الـتي 

أغلقت أبوابها العام 1996.
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