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أن ــا أماس ــيل م ــن البحري ــن ،لكن ــي أعي ــش يف كن ــدا،
مـــن قريـــة الديـــر ،لكنـــي أســـكن يف مدينـــة ويندســـور
ُ .windsorول ــدت يف مستش ــفى املح ــرق يف ،2003/7/30
احتفلـــت بأعيـــاد ميـــادي خـــارج البحريـــن أكثـــر مـــن
داخ ــل البحري ــن .أن ــا بن ــت ع ــي وفض ــاء وحج ــي أمح ــد
وحجـــي عبـــاس.
غ ــادر أيب البحري ــن يف الع ــام  .2011كن ــت حينه ــا يف
الصـــف الثـــاين ابتدائـــي ،يف مدرســـة الســـام االبتدائيـــة
للبنــات .كنــت أعيــش مــع أمــي وأخــي باســل يف البحريــن
يف بيتن ــا ال ــذي بن ــاه باب ــا حج ــي (ج ــدي) ،ول ــدي ص ــورة
مع ــه قب ــل أن يكتم ــل بن ــاء بيتن ــا .ت ــويف ج ــدي بع ــد أق ــل
م ــن ع ــام م ــن انتقالن ــا للبيـــت ،ودفـــن يف مدين ــة مش ــهد
داخ ــل ح ــرم اإلم ــام الرض ــا (ع) ،وبع ــد س ــنتني غ ــادر أيب
بيتن ــا.
صباحـــا يف ســـيارته
كان أيب يوصلنـــي إىل املدرســـة
ً
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 GMC Envoyوينتظـــرين عنـــد بـــاب املدرســـة بعـــد
الظه ــر .يف الفص ــل الث ــاين م ــن  ،2011افتق ــدت توصيل ــة
أيب .بع ــد املدرس ــة كن ــت أذه ــب إىل بي ــت صديقت ــي وأم ــي
درس ــة بعي ـ ًـدا ع ــن
تأتين ــي متأخ ــرة ،فق ــد كان ــت تعم ــل ُم ّ
مدرســـتي.
كنـــا نذهـــب اىل بيـــت جـــدي عبـــاس كل مخيـــس يف
املنام ــة ،ألتق ــي ببن ــات خ ــااليت ،وصديقت ــي بن ــت خالت ــي
فاطم ــة ،ه ــي صديقت ــي املقرب ــة .كان ــت يف بع ــض األي ــام
ت ــأيت إىل بيتن ــا وتن ــام مع ــي ،وأحيا ًن ــا تذه ــب مع ــي ي ــوم
اجلمع ــة إىل بي ــت باب ــا حج ــي يف الدي ــر.
عندمـــا كانـــت تذهـــب أمـــي إىل لبنـــان لزيـــارة أيب يف
اإلج ــازات القص ــرة ،كن ــت أبي ــت م ــع فاطم ــة يف بيته ــم،
ونتس ــى أن ــا وخالت ــي وابنته ــا باألش ــغال اليدوي ــة.
يف إجـــازة الربيـــع  2015كنـــا كعادتنـــا يف لبنـــان .يف
يـــوم  31ينايـــر ،كنـــا ذاهبـــني يف رحلـــة إىل اجلنـــوب أنـــا
وأيب وأمـــي ،توقـــف أيب فجـــأة وأنـــا أضـــع ســـاعات
األذن أس ــتمع إىل أغني ــة ال أذكره ــا اآلن .أوقف ــت األغني ــة
وســـمعت أيب يقـــول :لقـــد أســـقطوا جنســـيتي .مل أهتـــم
لألمـــر ،ومل أكـــن أفهـــم مـــاذا يعنـــى هـــذا .واصلـــت
االس ــتاع إىل أغنيت ــي ،وواص ــل أيب رحلتن ــا إىل اجلن ــوب.
ً
منفعـــا.
ال أذكـــر أن أيب كان حزينًـــا أو
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يف الصيـــف مـــن العـــام نفســـه ،بـــدأت اســـتعداداتنا
ملغـــادرة البحريـــن ،وأنـــا عـــى وشـــك تصميـــم ديكـــور
غرفت ــي .ب ــدأت حينه ــا أس ــتوعب أن إس ــقاط جنس ــية أيب
يعنـــي أن أغـــادر غرفتـــي دون أن أتـــرك فيهـــا بصمتـــي.
كنـــت أريـــد أن أصمـــم غرفتـــي قبـــل اخلـــروج مـــن
البحريــن .إهنــا غرفــة أحامــي .متنيــت أن يكــون يل رسيــر
أبيـــض كبـــر ،وتكـــون يل ترسحيـــة كبـــرة لوهنـــا أبيـــض،
أيضـــا ،وقـــرب
وخزانـــة مابـــي يكـــون لوهنـــا أبيـــض ً
خزانـــة مابـــي مـــرآة كبـــرة ،حماطـــة بإضـــاءة بيضـــاء،
ـرا وأبي ــض ،وأمام ــه ك ــريس
ومتني ــت أن يك ــون مكتب ــي كب ـ ً
أســـود ،وســـتارة غرفتـــي تكـــون ورديـــة ،ويكـــون لـــدي
دمي ــة الدبب ــة البيض ــاء وأخ ــرى وردي ــة وبنفس ــجية .ه ــذه
هـــي غرفـــة أحامـــي أمتنـــى أن أحققهـــا إذا رجعـــت إىل
البحريـــن.
غادرن ــا الوط ــن وترك ــت غرفت ــي ،وصل ــت أن ــا وأم ــي
إىل لبنـــان ،وكان باســـل قـــد ســـبقنا بأســـابيع .أهنينـــا يف
الي ــوم الث ــاين إجراءاتن ــا يف األم ــم املتح ــدة وأخربون ــا :ال
يمكنكــم بعــد اآلن العــودة إىل البحريــن ،انتطرنــا يف لبنــان
س ــبعة أش ــهر دون أن ي ــأيت ق ــرار الس ــفر .خرسن ــا الفص ــل
األول م ــن الدراس ــة .ظنن ــا أنن ــا س ــنكون يف هناي ــة الصي ــف
يف كن ــدا.
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يف هنايـــة أكتوبـــر ورد إىل أيب اتصـــال مـــن املنظمـــة
الدول ّي ــة للهج ــرة ( )IOMوح ــددوا س ــفرنا يف  18نوفم ــرب
كثـــرا ،جهزنـــا كل يشء للرحيـــل ،لكـــن
 .2015فرحنـــا
ً
ت ــم تأجي ــل الرحل ــة قب ــل الس ــفر بأي ــام .ت ــم حتدي ــد موع ــد
ـم االتص ــال بن ــا قب ــل
آخ ــر الح ًق ــا يف  14ديس ــمرب ،لك ــن ت ـ ّ
س ــاعات م ــن الس ــفر ليخربون ــا بإلغ ــاء الرحل ــة .انزعجن ــا
ـرا وش ــعرنا بالضي ــق ،وبقين ــا ب ــا موع ــد س ــفر .لق ــد
كث ـ ً
تــم إلغــاء مواعيــد الســفر ،بســبب أن أيب مســقطة جنســيته
وحيت ــاج إىل إج ــراءات أمني ــة خاص ــة ليخ ــرج م ــن لبن ــان.
عرفن ــا أن الس ــبب م ــن لبن ــان ولي ــس م ــن األم ــم املتح ــدة.
ب ــدأت أفه ــم أكث ــر معن ــى إس ــقاط اجلنس ــية م ــن خ ــال
إلغ ــاء رحلتن ــا ع ــدة م ــرات.
بع ــد رأس الس ــنة اتصل ــوا وقال ــوا إن موع ــد الس ــفر
ــــ للم ــرة الثالث ــة ــــ يف تاري ــخ  18يناي ــر ،2016وكن ــا نتوق ــع
أيضـــا إلغـــاء الرحلـــة ،ذهبنـــا ليلتهـــا إىل املطـــار،
أن يتـــم ً
ونح ــن نرتق ــب أن يردن ــا اتص ــال بإلغ ــاء الس ــفر .خرجن ــا
م ــن لبن ــان بج ــواز لبن ــاين مس ــموح الس ــفر ب ــه مل ــرة واح ــدة
فق ــط.
يـــوم  10فربايـــر  2016كان أول يـــوم يل يف املدرســـة.
كان يو ًمـــا صع ًبـــا .كنـــت ال أعـــرف كيـــف أتـــرف ،وال
أع ــرف م ــا أعم ــل .ب ــدأت أتع ــرف ع ــى صديق ــات م ــن
الع ــراق وس ــوريا .كن ــت الوحي ــدة البحريني ــة واخلليجي ــة.
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مـــا كـــ ّن يفهمـــن كل الـــذي أقولـــه ،ولكـــن بعـــد ذلـــك
بـــدأن يفهمـــن ويســـتخدمن بعـــض األحيـــان الكلـــات
التـــي أقوهلـــا .حولنـــا األمـــر إىل لعبـــة مســـلية ،ورصت
أمجـــع الكلـــات البحرينيـــة الغريبـــة التـــي أســـمعها يف
البي ــت أو ح ــني أتص ــل بج ــديت (مام ــا صب ــاح) وأكتبه ــا يف
ورق ــة أمحله ــا دائ ـ ًـا مع ــي .ص ــارت عن ــدي قائم ــة كل ــات
ألعـــب هبـــا و ُتشـــعرين أننـــي ســـأظل بحرينيـــة.
يف ي ــوم م ــن األي ــام كن ــت يف املدرس ــة م ــع صديق ــايت
مـــن العـــراق وســـوريا .كـــ ّن يتكلمـــن عـــن العشـــرة.
ســـألنني مـــن أي عشـــرة أنـــت؟ قلـــت هلـــم ليـــس لـــدي
عش ــرة .مل أفه ــم م ــا معن ــى عش ــرة ،ولس ــت أدري ه ــل
كانـــت ستســـقط جنســـية أيب لـــو كان لدينـــا عشـــرة؟
يف هنايــة عامنــا األول يف كنــدا عرفــت أن بنــت خالتــي
(فاطمــة) فــازت باملركــز األول عــى مســتوى دول اخلليــج
يف مس ــابقة جائ ــزة الش ــيخة لطيف ــة بن ــت حمم ــد إلبداع ــات
الطفول ــة .قب ــل س ــنوات كان ــت تش ــارك لك ــن مل حيالفه ــا
احلـــظ ،ولكـــن هـــذا العـــام فـــازت باملركـــز األول .قلـــت
هل ــا أري ــد أن أش ــارك مع ــك يف املس ــابقة .طلب ــت منه ــا أن
ترســـل يل رشوط املســـابقة .ولقـــد اكتشـــفت أن املســـابقة
خاص ــة ب ــدول اخللي ــج .استس ــلمت وحزن ــت ،فأن ــا لس ــت
أماس ــيل بن ــت مدرس ــة الس ــام ،وهل ــذا الس ــبب ق ــررت أن
أش ــارك م ــع أيب يف الكت ــاب ب ــدل املش ــاركة يف املس ــابقة.
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كثـــرا جتمعـــات عائلتـــي الكبـــرة ،عـــايت
أفتقـــد
ً
وخـــااليت ،فقـــد تربيـــت عـــى دالهلـــن .أفتقـــد أطفـــال
العـــات واخلـــاالت .يف خزانـــة كتبـــي يف املدرســـة أضـــع
صـــورة ســـارة بنـــت عمتـــي .تركتهـــا وهـــي حتـــاول أن
واضحـــا وكأهنـــا
تنطـــق اســـمي ،واآلن أســـمعها تنطقـــه
ً
تق ــول يل :ال خت ــايف كل أطف ــال العائل ــة ُي ــرددون اس ــمك
عـــى ألســـنتهم وحيفظـــون صورتـــك يف قلوهبـــم.
كلنـــا غادرنـــا البيـــت ،جـــدي ً
أوال ثـــم أيب ثان ًيـــا،
ث ــم نح ــن ثال ًث ــا .ه ــذا ه ــو املعن ــى ال ــذي أفهم ــه إلس ــقاط
اجلنس ــية ،أم ــا رشح أيب فس ــأتركه لك ــم ،ك ــا أتركك ــم م ــع
مقدمت ــه الت ــي رجوت ــه أال يكتبه ــا ،ك ــي ال يش ــوش ع ــى
مقدمتـــي.
أماسيل عيل الديري

 14فرباير/شباط 2017
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إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺒﺮي ﺣﻴﺚ ﺳﺮي
يف 2006م ،ق ــال مل ــك البحري ــن يف لق ــاء م ــع رؤس ــاء
أرضــا لــكل
حتريــر الصحــف اليوميــة إنــه يريــد أن يضمــن ً
مواط ــن .بحس ــهم الس ــيايس الس ــاخر ،ق ــال البحريني ــون
ربا لــكل مواطــن .أعــادت الصحافــة
إنــه يريــد أن يضمــن قـ ً
رئيس ــا
بع ــد أي ــام تأكي ــد م ــا يري ــده املل ــك ،وكتب ــت عنوا ًن ــا ً
أرضــا لــكل مواطــن» .عــرف النــاس أن هــذا
«امللــك يريــد ً
التأكيــد يشــبه تأكيــد امللــك «أريــد أن تكــون البحريــن مــن
املال ــك الدس ــتورية العريق ــة» .مل يتحق ــق يشء م ــن وع ــود
املل ــك للن ــاس ،انخف ــض منس ــوب الثق ــة إىل الصف ــر ب ــني
الن ــاس وبين ــه.
املفارقـــة العجيبـــة أننـــا مل نفقـــد ضانـــة األرض لـــكل
مواط ــن ،ب ــل فقدن ــا حت ــى ضان ــة اجلمل ــة الس ــاخرة منه ــا.
ربا لـــكل مواطـــن .عـــرات املســـقطة
مل نعـــد نضمـــن قـــ ً
جنس ــيتهم ،ل ــن يمكنه ــم أن حيظ ــوا بق ــرب هل ــم يف وطنه ــم.
لق ــد فق ــدوا وطنه ــم وفق ــدوا حقه ــم يف أن يموت ــوا في ــه،
وفق ــدوا حقه ــم حت ــى يف أن يدفن ــوا في ــه.
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كانـــت اجلملـــة األوىل التـــي كتبتهـــا بعـــد إســـقاط
جنس ــيتي ،وف ــق املرس ــوم امللك ــي ( )8لع ــام  ،2015ضم ــن
قائمــة ضمــت  72مواطنًــا« ،إننــي مــرآة األرض» .ال أدري
اآلن ،ه ــل يمكنن ــي أن أك ــون م ــرآة ألريض البحري ــن ،ل ــو
دفن ــت يف مق ــربة ب ــاردة يف كن ــدا؟ ُيقلقن ــي ه ــذا الس ــؤال،
أكثـــر ممـــا يقلقنـــي ســـؤال إمكانيـــة أن أعـــود إىل بلـــدي.
أريـــد أن يكـــون قـــربي حيـــث كان أيب يدفـــن األضحيـــة
الت ــي هيأهت ــا ج ــديت ل ــوالديت ،بع ــد إجه ــاض أربع ــة أجن ــة
ألم ــي .أح ــن إىل ال ــرس املدف ــون يف مق ــربة الدي ــر .أري ــد أن
أدف ــن حي ــث ت ــراب ه ــذا ال ــرس .يشء م ــن التائ ــم املحيط ــة
هب ــذا ال ــرس ،أش ــعر أهن ــا م ــا زال ــت حتي ــط يب ،ول ــن جت ــد
روحـــي متـــام راحتهـــا إال حـــني تســـتقر هنـــاك حيـــث
القبـــور هويـــات حمفـــورة يف تارخيـــي البحـــراين الـــذي ال
ً
ونخـــا
يمكـــن أن يســـقط إال مزرو ًعـــا يف األرض مـــرآ ًة
خي ــا ُحي ــرج الغ ــزاة.
وتار ً
إذا مل يق ــدر يل أن أع ــود إىل حي ــث ت ــراب رس والديت،
وإذا مل يقــدر لقــربي أن جيــاور قــرب صديقــي الشــهيد زكريــا
العش ــري ك ــا أوصي ــت عائلت ــي ،فليك ــن ه ــذا الكت ــاب
رس ــالة اعت ــذار ت ــرح مل ــاذا ق ــربي دون رسي.
يف األســبوع األول مــن اكتــال عــام هجرتنــا األول
لكنــدا ،قــررت مــع أماســيل أن نعقــد جلســتنا األوىل للبــدء
يف مــروع هــذا الكتــاب .جلســنا م ًعــا يف صبــاح يــوم
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األحــد  22ينايــر 2017يف مقهــى  .Tim Hortonsطلبــت
منهــا أن تقــرأ أحــد بيانــات منظمــة العفــو الدوليــة حــول
قوائــم إســقاط اجلنســية البحرينيــة ،فــكان ســؤاهلا األول
(ملــاذا أســباب إســقاط اجلنســية البحرينيــة غامضــة كــا
ً
ســؤاال مفتاح ًيــا لنبــدأ
تقــول منظمــة العفــو؟) وجدتــه
حــوار الكتــاب ،ومنــه توالــدت بقيــة األســئلة .صــارت
قضيــة هــذا الكتــاب موضوعنــا الرئيــي الــذي نتحــدث
حولــه يف الطريــق ويف البيــت ويف املقهــى .رصت أصــوغ
األســئلة مــن خــال هــذه النقاشــات ،وأرتبهــا الح ًقــا وفــق
منطــق اإلجابــات التــي مل تــأت مجيعهــا يف مســتوى واحــد.
لقــد تركتهــا كــا هــي ومل أبــذل جمهــو ًدا إلعــادة صياغتهــا
وفــق العمــر الزمنــي ألماســيل ( 13عا ًمــا) .أردت أن
وعولــت عــى
يبقــى الكتــاب معهــا ،للســنوات التاليــةّ ،
أن إجابــايت ،ســتتفتح هلــا كلــا تف ّتــح نضجهــا وعمرهــا
وإمكاناهتــا.
مل تكمـــل أماســـيل ( 12عا ًمـــا) حـــني ســـمعت ألول
م ــرة بمصطل ــح إس ــقاط اجلنس ــية ،ومثله ــا كث ــرات م ــن
أبنـــاء املســـقطة جنســـيتهم .أردت أن أرشح هلـــم معنـــى
ه ــذا املصطل ــح ب ــكل داللت ــه ومعن ــى اجلنس ــية واملواطن ــة
ومعن ــى أال يك ــون ل ــك وط ــن تنتم ــي قانون ًي ــا إلي ــه ،ومل ــاذا
ـم إســقاط جنســية آبائهــم ،وملــاذا إخوهتــم الذيــن ُولــدوا
تـ ّ
بع ــد ه ــذا التاري ــخ ل ــن حيصل ــوا ع ــى اجلنس ــية.
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العن ــوان اس ــتوحيته م ــن كت ــاب الطاه ــر ب ــن جل ــون
(العنريـــة كـــا رشحتهـــا البنتـــي) .يقـــول يف مقدمـــة
كتابـــه« :عنـــد ذهـــايب للتظاهـــر برفقـــة ابنتـــي يـــوم 22
شـــباط /فربايـــر ،1997ضـــد مـــروع قانـــون «دوبريـــه»
بشـــأن دخـــول وإقامـــة األجانـــب يف فرنســـا ،جاءتنـــي
عـــي ابنتـــي
فكـــرة كتابـــة هـــذا النـــص .لقـــد طرحـــت
ّ
البالغ ــة م ــن العم ــر ع ــر س ــنوات ،الكث ــر م ــن األس ــئلة،
أرادت أن تع ــرف مل ــاذا نتظاه ــر ،وم ــا ه ــو معن ــى بع ــض
الشـــعارات املعروفـــة ،وإذا كان التظاهـــر واالشـــرتاك يف
مس ــرة احتج ــاج يف الش ــارع يفي ــد ب ــيء ال ــخ ...وهك ــذا
وصلنـــا إىل احلديـــث عـــن العنريـــة ،وبتذكـــري تلـــك
التســـاؤالت واالســـتجوابات والتأمـــات ،كتبـــت هـــذا
النـــص».
كذل ــك ،كث ــر م ــن أطف ــال  14فرباي ــر يتس ــاءلون :مل ــاذا
أس ــقطت جنس ــيات آبائه ــم؟ مل ــاذا ُأع ــدم إخواهن ــم؟ مل ــاذا
حيك ــم باملؤب ــد ع ــى أبن ــاء عمه ــم؟ مل ــاذا ُيعتق ــل زماؤه ــم
م ــن مقاع ــد الدراس ــة؟ مل ــاذا ال تتوق ــف مواك ــب نع ــوش
ش ــهداء أبن ــاء وطنه ــم؟ يف ه ــذا الكت ــاب حماول ــة لإلجاب ــة
عـــن يشء مـــن هـــذه األســـئلة التـــي باتـــت تلـــح عـــى
وجوده ــم الش ــائك يف ه ــذا الوط ــن الصغ ــر.
عيل أمحد الديري
 28فرباير/شباط 2017
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إﺳﻘﺎط اﻟﻤﻌﻨﻰ
 .1أتذكـــر قبـــل ســـنتني كنـــا يف ســـيارتنا  RAV4عـــى
طريـــق صيـــدا القديمـــة وقـــت مـــا بعـــد الظهـــرة
مـــن شـــتاء يـــوم الســـبت  31ينايـــر  ،2015متجهـــني
نح ــو جن ــوب لبن ــان .اتصل ــت عمت ــي زين ــب وأن ــت
ـم إس ــقاط
تق ــود الس ــيارة ،س ــمعتك تق ــول ألم ــي «ت ـ ّ
جنســـيتي» .مل ُتوقـــف الســـيارة ،قلـــت هلـــا اكتبـــي
وذكـــرت اســـم (مامـــا صبـــاح) .أنـــا مل أكـــن
شـــي ًئا
َ
فامهـــة معنـــى إســـقاط اجلنســـية ،هـــل تتذكـــر تلـــك
اللحظـــات؟
نع ــم ،أتذكره ــا متا ًم ــا ،باس ــل مل يك ــن معن ــا فق ــد كان
يف البحري ــن ،وكن ــا قلق ــني ج ـ ًـدا ،كي ــف س ــنخرب جدت ــك
(مام ــا صب ــاح) .األكي ــد أهن ــا عرف ــت ،فه ــي متابع ــة ل ــكل
يشء وال يفوهتـــا خـــرب مهـــم ،لكـــن كيـــف ســـأقول هلـــا
إن ه ــذا اإلس ــقاط ال يعن ــي أهن ــم ق ــد أس ــقطوا ش ــي ًئا مم ــا
ورسه ــا وحمف ــوظ ب ــكل
محلت ــه منه ــا ،فأن ــا اب ــن محولته ــا ّ
القراطي ــس والتعاوي ــذ الت ــي هيأهت ــا يل من ــذ كن ــت نطف ــة
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مؤسس ــا ع ــى
يف مس ــتودعها .كن ــت أري ــد أن أق ــول ش ــي ًئا
ً
ه ــذا اليق ــني ال ــذي يش ــبه وض ــوح ش ــمس الصب ــاح ال ــذي
ولدتن ــي في ــه م ــن نوره ــا ،فكتب ــت ه ــذه التغري ــدة :ك ــا أن
إســـقاط جنســـيتي ال يعنـــي أين لســـت ابـــن صبـــاح عبـــد
احلســـني ،فإنـــه ال يعنـــي أين لســـت ابـــن البحريـــن ،أنـــا
م ــرآة األرض وأنت ــم م ــرآة الغ ــزو.
كنـــت أنطـــق يف هـــذه التغريـــدة بقـــوة يقـــني أمـــي
يف داخـــي .ال يشء أقـــوى مـــن أمومتهـــا التـــي منحتنـــي
بحرانيت ــي ب ــكل م ــا فيه ــا م ــن تاري ــخ املح ــن الت ــي تثق ــل
مصـــر هـــذه األرض .مل أجـــد أقـــوى مـــن أرض صبـــاح
أســـتند إليهـــا يف هـــذه اللحظـــة التـــي تشـــبه أن يقذفـــك
أح ــد م ــن كوك ــب األرض و ُيلق ــي ب ــك يف ف ــراغ الفض ــاء،
وكأين أرصخ،
كتب ــت (ال يعن ــي أين لس ــت اب ــن البحري ــن) ّ
كأين للت ــو أخ ـ ُـرج م ــن بط ــن أم ــي.
ّ
ـعورا بالش ــجرة ح ــني ُتقتل ــع
األرض ه ــي األكث ــر ش ـ ً
م ــن جذوره ــا ،كأهن ــا تس ــقط م ــن قل ــب األرض ،فت ــرتك
ً
موحش ــا ،كذل ــك قل ــب األم َيس ــقط ح ــني
فرا ًغ ــا وجود ًي ــا
جي ـ َّـرد م ــن معن ــى م ــن
يس ــقط يشء م ــن قل ــب ابنه ــا ،ح ــني ُ َ
مع ــاين انتائ ــه إىل األرض الت ــي ه ــي أم ــه.
.2

باب ــا ،أن ــت حت ــب أن تتفلس ــف يف كالم ــك ،لكن ــي
اســـتطعت أن أفهـــم املوضـــوع ألن (مامـــا صبـــاح)
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داخل ــة في ــه .م ــاذا تقص ــد «أن ــا م ــرآة األرض وأنت ــم
م ــرآة الغ ــزو»؟
إيـــه ،إذا كنـــت أحتـــدث عـــن إســـقاط جنســـيتي،
أحتـــاج أن أتفلســـف ،باملعنـــى الـــذي تقصدينـــه حـــني
جتدينن ــي أعل ــق ع ــى ح ــدث أو حرك ــة تب ــدو بس ــيطة .م ــا
دام أنـــك تفهمـــني بســـهولة بمجـــرد أن نضـــع يف اجلملـــة
جدتــك (مامــا صبــاح) فدعينــي أقــول لــك إن األرض يف
أح ــد معانيه ــا ه ــي (مام ــا صب ــاح) .فأن ــا كن ــت يف بطنه ــا
وه ــي أريض األوىل الت ــي ُزرع ــت فيه ــا ،ومنه ــا خرج ــت
بال ــوالدة إىل أرضه ــا البحري ــن .أن ــا م ــرآة صب ــاح وأوال،
ملحهـــا يف دمـــي ،وماحمهـــا يف وجهـــي ،وصبغتهـــا يف
ب ــريت ،وطينه ــا يف حلم ــي ،وماؤه ــا احلل ــو يف س ــجيتي،
ومـــن لؤلؤهـــا مـــاء هويتـــي .هـــذا أنـــا ضـــارب يف هـــذه
األرض ،ال أعــرف يل أصـ ًـا جئــت منــه خارجهــا .حتللــت
القبائ ــل الت ــي كان ــت يو ًم ــا أص ـ ًـا يل هن ــا يف أرضه ــا ،الت ــي
نب ــت منه ــا النخي ــل ،فل ــم أع ــد أع ــرف أص ـ ًـا يل غ ــر ه ــذا
النخي ــل وم ــا جي ــاوره م ــن أش ــجار.
أمـــا أولئـــك الذيـــن أســـقطوا جنســـيتي ،فهـــم مـــرآة
تعك ــس من ــذ  1783ال ــدم والبط ــش والنه ــب واجلش ــع يف
متلـــك كل يشء .يفاخـــرون بـــا يف مرآهتـــم ،جعلـــوا هلـــا
متح ًف ــا عس ــكر ًيا ،لن ــرى في ــه كل ذل ــك ،أخ ــذوا امل ــزارع
والبســـاتني بقـــوة الغـــزو ،ومل يشـــبعوا ،فأخـــذوا البحـــر
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ودفنـــوه ومـــا زالـــوا مل يشـــبعوا ،يقتلـــون أبنـــاء األرض
وينهشـــون يف حلومهـــم بالســـيف والســـكني والغـــاز
والرصـــاص ،ومل يشـــبعوا.
م ــا أكتب ــه ه ــو م ــرآة ه ــذا التاري ــخ ،وم ــا حي ــدث حت ــى
اآلن م ــن واق ــع مؤس ــس ع ــى ه ــذا التاري ــخ .ه ــم أرادوا
أن ُيس ــقطوا ه ــذه امل ــرآة ،أن يكرسوه ــا ،ليعط ــوا ملرآهت ــم
وحده ــا ح ــق كتاب ــة التاري ــخ وصناعت ــه وروايت ــه وفرض ــه
علين ــا مجي ًع ــا.
.3

بابـــا ،هـــل تتذكـــر لعبـــة (ال أحـــد)؟ كنـــت أنـــا
ً
مشـــغوال وال
وباســـل نامزحـــك هبـــا حـــني تكـــون
ت ــرد علين ــا ،وك ــي نُلف ــت انتباه ــك كن ــا نق ــول :إن ــه
يف حال ــة (ال أح ــد) ،فتنتب ــه لن ــا وتضح ــك .أش ــعر
اآلن كأهن ــا عب ــارة جارح ــة ل ــو اس ــتخدمناها مع ــك،
كأنن ــا نق ــول ل ــك بع ــد إس ــقاط جنس ــيتك فأن ــت ال
أح ــد ،ه ــل ه ــذا صحي ــح؟

خصوص ــا
ـرا،
ً
ال ،ال ،أب ـ ًـدا ،ه ــذه العب ــارة أحبه ــا كث ـ ً
وأنن ــا متكن ــا م ــن حتويله ــا إىل لعب ــة مس ــلية قب ــل أن تص ــر
جـــادة وقاســـية .لكننـــا قـــادرون أن نحتفـــظ بمعناهـــا
اجلميـــل ،دعينـــي أحكـــي قصتهـــا.
يف األســبوع األول مــن حمنــة خروجــي مــن البحريــن،
 11أبريل/نيســـان  ،2011كنـــت يف مقهـــى (ة) مربوطـــة
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بش ــارع احلم ــرا يف ب ــروت ،أق ــي وق ًت ــا ممت ًع ــا يف ق ــراءة
كت ــاب (أنبئ ــوين بالرؤي ــا) الص ــادر يف الع ــام نفس ــه للناق ــد
عبـــد الفتـــاح كيليطـــو املعـــروف عنـــه اهتامـــه بموضـــوع
متع ــة األدب وال ــرسد.
ـرا افتتاح ــه الكت ــاب بمقول ــة للروائ ــي
اس ــتوقفني كث ـ ً
والناقـــد األملـــاين بوتـــو شـــرتواس «هكـــذا يبـــدو مظهـــر
ش ــخص يق ــرأ :مظه ــر ال أح ــد».
إهنـــا مقولـــة معنيـــة بالشـــغف واملتعـــة ،جتعـــل مـــن
االس ــتغراق يف الق ــراءة حال ــة هي ــام وغي ــاب ت ــام .يفقـــد
اآلخـــرون االتصـــال بـــك ،ال تعـــود تســـمع نداءهـــم أو
تلتف ــت إىل إش ــارهتم .تفق ــد أحديت ــك (أن ــك أح ــد) هن ــا
لكن ــك ال تفق ــد ذات ــك ،ه ــي حال ــة م ــن الوص ــل اجلمي ــل
ب ــيء لذي ــذ.
بع ــد أن ص ــارت العب ــارة تت ــداول يف أرستن ــا ت ـ ً
ـداوال
مجي ـ ًـا ،ص ــارت تعن ــي عن ــدي الوص ــل بك ــم ،وص ــارت
كلمـــة الـــرس يف اســـتعاديت إليكـــم مـــن حالـــة االنشـــغال
واالنقط ــاع .فأن ــا مل أك ــن أق ــاوم نطقه ــا ع ــى لس ــانك م ــن
دون أن أضح ــك وأحضن ــك ،لكنن ــا مل نك ــن نتوق ــع أهن ــا
س ــتعرب ع ــن حال ــة سياس ــية ج ــادة يف .2015
حــني أردت أن أكتــب مقالــة جلريــدة األخبــار اللبنانيــة
عـــن إســـقاط جنســـيتي ،مل أجـــد أفضـــل منهـــا عنوا ًنـــا،
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أرســـلت لباســـل :هـــل تذكـــر مقولـــة (ال أحـــد)؟ قـــال
ُ
يل :كنـــت أحتفـــظ هبـــا يف تلفـــوين ،لكنهـــا ضاعـــت منـــي
أبـــدا أننـــي ابـــن ال أحـــد.
مؤخـــرا ،ال تقلـــق لـــن أشـــعر ً
ً
.4

أبـــدا أننـــي بنـــت ال أحـــد .أنـــا
وال أنـــا شـــعرت ً
فخـــورة حـــني أقـــول إن جنســـيتك قـــد أســـقطت
ألن ــك كات ــب .ه ــل تتوق ــع أين ق ــادرة أن أمح ــل ه ــذا
الكتـــاب وأرشح هلـــم معنـــى إســـقاط اجلنســـية يف
البحريـــن ،كـــام ترشحهـــا أنـــت اآلن يل؟

ال أشــك أنــك قــادرة عــى أن حتــويل عبــارة (ال أحــد)
إىل مجلــة مفيــدة ،بــل قــادرة أن جتعــي منهــا مقدمــة خلطــاب
يصفــق لــه اجلميــع .ســيصلهم املعنــى بطريقــة أســلس مــن
رشح ــي ،وس ــتكونني ق ــادرة ع ــى أن جتع ــي م ــن قصتن ــا
حكاي ــة ت ــروي تاري ــخ جزيرتن ــا الصغ ــرة.
.5

إ ًذا واص ــل تفلس ــفك ك ــي أس ــتفيد م ــن رشح ه ــذه
العب ــارة (ال أح ــد).

قب ــل ه ــذا اإلس ــقاط جلنس ــيتي كن ــت أج ــد صعوب ــة يف
رشح معنــى (أين ال أحــد) وأين يف نظــر الســلطة لســت جديـ ًـرا
بـــأن تعـــرتف يب مؤسســـاهتا القانونيـــة والرتبويـــة والثقافيـــة
واإلداري ــة .فه ــذه املؤسس ــات مصنوع ــة ع ــى مقاس ــها ،وه ــي
ـارا لدول ــة حت ــرتم املواطن ــة القائم ــة ع ــى
ال تتس ــع لتك ــون إط ـ ً
التع ــدد واالخت ــاف واملعارض ــة واملراقب ــة.
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هنـــاك فـــرق بـــني حالـــة الـــا أحـــد الثقافيـــة وحمنـــة
ال ــا أح ــد السياس ــية ،األوىل حال ــة مجالي ــة وثقافي ــة تك ــون
فيه ــا ،والثاني ــة حال ــة نب ــذ وط ــرد وع ــدم اع ــرتاف .غ ــر
أن الثاني ــة ال يمكنه ــا أن حتق ــق مفعوهل ــا الس ــلبي في ــك إذا
قـــادرا أن يتغلـــب عـــى حماولتهـــا
كان حضـــورك اجلـــايل
ً
هتميشـــك وجعلـــك ال يشء ،أي إذا كنـــت أنـــت مـــرآة
األرض وم ــن عليه ــا .وه ــذا م ــا ملس ــته يف م ــرآة األصدق ــاء
والصديقـــات.
احلف ــل ال ــذي ش ــارك في ــه األصدق ــاء لتدش ــني كت ــاب
(جـــديت ســـامة ســـلوم) يف صالـــون هيبـــا( )1الثقـــايف يف
بيتــي بالبحريــن يف  9فرباير/شــباط  ،2015وبعــد أيــام مــن
ص ــدور املرس ــوم امللك ــي بإس ــقاط جنس ــيتي ،كان جوا ًب ــا
بلي ًغ ــا ع ــى أين أح ــد ،أين أح ـ ٌـد م ــن أص ــل ه ــذه األرض،
أح ـ ٌـد مم ــن ال ُيقل ــع وال يس ــتبدل ،وكان ــت تعليقاهت ــم ع ــى
ج ــدران بيت ــي الت ــي أوصلوه ــا يل «كان حض ــورك طاغ ًي ــا
هن ــا» .كان ــت حلظ ــة مليئ ــة باملعن ــى ومليئ ــة بالش ــعور.

1

حلق ــة نقاش ــية ش ــهرية تأسس ــت يف الع ــام  2009تُعق ــد ش ــهر ًيا يف بيتن ــا
يتـــم فيهـــا مناقشـــة
وتضـــم جمموعـــة مـــن األصدقـــاء والصديقـــاتّ ،
الكتـــب والقضايـــا الفكريـــة والثقافيـــة اإلشـــكالية.
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يف حف ــل توقي ــع كتاب ــك (ج ــديت س ــالمة س ــلوم) يف
بيتن ــا ،كت ــب أصدق ــاؤك ع ــى ج ــدار بيتن ــا (ج ــديت
جنس ــيتي) ،م ــاذا يقص ــدون؟

اجلنســـية هـــي الصفـــة التـــي جتعلنـــي أشـــبهكم أو
أشـــرتك معكـــم يف يشء ،وأنتمـــي إليكـــم ،الصفـــة التـــي
جتعلن ــي بحرين ًي ــا ،وتعطين ــي احلق ــوق الت ــي لك ــم ،اجلنس ــية
صف ــات أكتس ــبها م ــن انتائ ــي للن ــاس الذي ــن عاش ــوا ع ــى
هـــذه األرض منـــذ مئـــات الســـنني .لـــدي لغـــة مثلكـــم،
وهلج ــة مثلك ــم ،وع ــادات وتقالي ــد تش ــبهكم ،وه ــذا م ــا
جيعلنـــي بحرين ًيـــا.
الصفـــات التـــي عنـــدك جتعلـــك أنثـــى ،والصفـــات
الت ــي عن ــد أخي ــك جتعل ــه ذك ـ ًـرا .ه ــذه صف ــات نول ــد هب ــا.
ال ــوالدة متنحن ــا صف ــات حت ــدد جنس ــنا (ذك ــر أو أنث ــى) أو
جنس ــيتنا (بحرين ــي ،إي ــراين ،كن ــدي ،هن ــدي ،أمريك ــي)،
تصبـــح لنـــا حقـــوق وعلينـــا واجبـــات وفـــق جنســـنا،
وحســـب جنســـيتنا.
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إس ــقاط اجلنس ــية ،يعن ــي ش ــكل ًيا إس ــقاط الصف ــة الت ــي
جتمعن ــي بك ــم ،أي الصف ــة الت ــي جتعلن ــي بحرين ًي ــا ،ف ــا
تع ــود هن ــاك مواطن ــة جتمعن ــي بك ــم.
كان ذلـــك احلفـــل بمناســـبة الســـنوية األوىل لوفـــاة
جـــديت ،وتزامـــن مـــع حـــدث إســـقاط جنســـيتي ضمـــن
قائمــة  .72أراد األصدقــاء أن يعــربوا عــن تضامنهــم معــي
ووقوفه ــم إىل جانبك ــم يف ه ــذه املحن ــة ،وأرادوا أن يعط ــوا
لاحتف ــاء بج ــديت معن ــى رمز ًي ــا ،فه ــي ت ــدل ع ــى هويت ــي
البحريني ــة وأصالت ــي الت ــي ال يمك ــن إس ــقاطها .وه ــذا م ــا
جعـــل عمـــك حســـني املحـــروس يكتـــب يف اإلهـــداءات
ع ــى الكت ــب بالنياب ــة عن ــي «ج ــديت جنس ــيتي».
لق ــد كتب ــت ليلته ــا كلم ــة للحف ــل ،لكن ــي م ــا كن ــت
ـادرا عــى إلقائهــا ،واكتفيــت بنرهــا مــع تغطيــة صحيفــة
قـ ً
ـورا حتــى يف
الوســط للحفــل ،قبــل أن يصبــح اســمي حمظـ ً
ه ــذه الصحيف ــة ،ك ــا كتب ــي حمظ ــورة بس ــبب ضغوط ــات
احلكوم ــة ،قل ــت يف كلمت ــي:
«سالما وحمب ًة وشو ًقا..
ً
أرحـــب بكـــم ،يف صالـــون بيتنـــا ،صالـــون هيبـــا
الثقـــايف ،كـــا أطلقـــت عليـــه يف العـــام  ،2009حـــني
بــدأت فيــه مــروع ملتقيــات ثقافيــة مــع جمموعــة مــن
األصدق ــاء والصديق ــات .تب ــدو ش ــخصية هيب ــا وق ــد
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تلبس ــتني حت ــى غ ــدا ج ــزء م ــن مص ــري الوج ــودي
يتطابـــق مـــع مصرهـــا .كتبـــت يف جريـــديت املفضلـــة
«الوقـــت» يف العـــام  2009مقالـــة بعنـــوان «هـــل كان
«هيبـــا» مثق ًفـــا أم راه ًبـــا؟»
أســـتعيد يف هـــذه اللحظـــة هيبـــا ،يف حلظاتـــه األكثـــر
توت ـ ًـرا ،حلظ ــات هجرت ــه وه ــو يتم ــزق ح ــني ش ــاهد
الفيلســـوفة (هيباتيـــا) وهـــي تســـحل يف شـــوارع
اإلســـكندرية ،بغطـــاء الســـلطة السياســـية وأمـــر
الس ــلطة الديني ــة .كان ــت احلقيق ــة الت ــي أخلص ــت هل ــا
هيباتي ــا ق ــد جعل ــت منه ــا قربا ًن ــا يف الس ــاحة العام ــة
(أج ــورا) ..مل حيتم ــل هيب ــا أن يك ــون ش ــاهد زور ع ــى
ه ــذا القت ــل ،فخ ــرج هائ ـ ًـا ع ــى وجه ــه واش ــتق م ــن
اس ــمها اس ـ ًـا ل ــه ،حيمل ــه مع ــه وحيم ــل مع ــه قضيته ــا.
صـــار هيبـــا (مثق ًفـــا) يف اللحظـــة التـــي محـــل فيهـــا
قضيـــة هيباتيـــا وظام َتهـــا .ختـــى عـــن اســـمه وعـــن
إقامتـــه وعـــن اســـتقراره وعـــن وظيفتـــه الرســـمية
ـجا م ــع الس ــلطة الت ــي
(الراه ــب) الت ــي جتعل ــه منس ـ ً
ســـحلت هيباتيـــا.
اللحظــة نفســها أعيشــها منــذ  14فرباير/شــباط .2011
إنن ــي أحتم ــل الي ــوم أن أك ــون بعي ـ ًـدا ع ــن هن ــا ،حي ــث
صالـــون هيبـــا ،حيـــث بيتـــي ووطنـــي واســـتقراري
وجـــديت .أحتمـــل كل ذلـــك ألكـــون مثق ًفـــا يدافـــع
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ع ــن املج ــال الع ــام ال ــذي يقت ــل في ــه وطن ــي و ُيس ــحل
كـــا ُفعـــل هبيباتيـــا .ســـأقبل مشـــقة حتمـــل (إســـقاط
جنس ــيتي) وأغ ــدو حمكو ًم ــا بامل ــوت املعن ــوي .ل ــدي
فائـــض مـــن وطنـــي يفـــوق اإلجـــراء اإلداري الـــذي
يس ــقطني م ــن النظ ــام وأجهزت ــه الص ــاء .إن ــه فائ ــض
اهلوي ــة ال ــذي اكتس ــبه م ــن ج ــديت الت ــي أوق ــع كتاهب ــا
غياب ًيـــا بحضوركـــم حيـــث قلوبكـــم جنســـيتي.
«س ــعيد بفي ــض حضورك ــم يف صال ــون هيب ــا ،وس ــعيد
بـــأن هيبنـــي هـــذا املـــكان شـــي ًئا مـــن اســـمه وســـرته
ومصـــره.»..
لقـــد مـــأل األصدقـــاء جـــدار بيتنـــا بالعبـــارات التـــي
تؤكــد أننــي ابــن هــذه األرض ،الصحفــي والكاتــب ريض
الس ــاك ،ظ ــل حام ـ ًـا يافط ــة كت ــب عليه ــا «ج ــذور اجل ــدة
الطيبـــة أصلهـــا ثابـــت ،وجذورهـــا عميقـــة ،وفروعهـــا
كالدوحـــة» .ال يمكـــن أن تســـقط هـــذه اجلـــذور ،فهـــي
ضارب ــة يف األرض .اجلنس ــية ليس ــت ورق ــة بي ــد ديكتات ــور
يتحكـــم هبـــا ،بـــل هـــي انتـــاء روحـــي وثقـــايف جتـــد
صورت ــك في ــه .وه ــذا م ــا ع ــرب عن ــه صديق ــي الصح ــايف
فاض ــل عن ــان ح ــني كت ــب ع ــى جدارن ــا« :ش ــقيق ،كل ــا
نظـــرت إىل وجـــه وطنـــي وجدتـــك فيـــه».
حـــني تتشـــبع بالوطـــن ويـــرتك أثـــره فيـــك ،وتـــرتك
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ـارضا
أث ــرك يف ثقافت ــه وناس ــه وتارخي ــه ،فإن ــك تك ــون ح ـ ً
في ــه ويظ ــل اس ــمك مقرو ًن ــا ب ــه ع ــى الرغ ــم م ــن أن ــوف
أولئ ــك الذي ــن يري ــدون أن جيعل ــوه ملــكًا هل ــم يتحكم ــون
ب ــه وف ــق مصاحله ــم .وه ــذا م ــا كتب ــه صديق ــي املناض ــل
منـــذ الســـبعينيات الصحفـــي أمحـــد البوســـطة «رفيقـــي
ع ــي ،كن ــت بينن ــا غص ًب ــا عليه ــم ،وكان احلف ــل يلي ــق ب ــك،
دم ــت بحران ًي ــا».
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مل ــاذا ق ــال ل ــك «دم ــت بحران ًي ــا»؟ م ــا الف ــرق ب ــني
بحرينـــي وبحـــراين؟

النس ــبة إىل البحري ــن ه ــي بح ــراين ،حت ــى الس ــتينيات،
م ــا كان أح ــد يس ــتخدم (بحرين ــي) .وأول ح ــزب تأس ــس
يف البحريـــن واخلليـــج كان اســـمه (جبهـــة التحريـــر
الوطن ــي البحراني ــة) ،واملناض ــل الصحف ــي أمح ــد البوس ــطة
كان ينتم ــي إىل ه ــذا احل ــزب ،ويف اخل ــارج م ــا زال أغل ــب
املثقفــني والسياســيني حــني يعرفوننــا يقولــون هــذا بحــراين
وهـــؤالء بحارنـــة .حـــني قـــال يل (دمـــت بحران ًيـــا) فهـــو
يشـــر إىل أين بحرينـــي أصيـــل أ ًبـــا عـــن جـــد ،وســـأظل
هكـــذا وال يمكـــن ألحـــد أن ينتقـــص منـــي شـــي ًئا مـــن
ه ــذه األصال ــة .وهن ــا األصال ــة لي ــس املقص ــود هب ــا معن ــى
عنــري ،بــل هــي مقابــل البحرينــي املجنــس الــذي جتلبــه
احلكومـــة ليقـــوم بأعـــال غـــر إنســـانية ضـــد املواطنـــني.
البح ــراين هن ــا ه ــو باملعن ــى ال ــذي كان ينط ــق ب ــه املناض ــل
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الســني يف اخلمســينيات عبــد الرمحــن الباكــر ،يف وجــه مــن
أرادوا إس ــقاط جنس ــيته «س ــأحتفظ بجنس ــيتي البحراني ــة
وإنن ــي ب ـ ٍ
ـاق يف البحري ــن».
مـــن جانـــب آخـــر ،صـــارت كلمـــة (بحـــراين) ذات
مدلـــول ســـيايس ،فهـــي تشـــر إىل الســـكان األصليـــني
العـــرب الشـــيعة الذيـــن كانـــوا يف البحريـــن قبـــل جمـــيء
آل خليفـــة والقبائـــل العربيـــة يف العـــام 1783م .هـــؤالء
(البحارنـــة) وقـــع عليهـــم ظلـــم خـــاص منـــذ غـــزو آل
خليف ــة للبحري ــن ،وص ــاروا معارض ــني دو ًم ــا آلل خليف ــة
من ــذ ذل ــك التاري ــخ وب ــدأوا م ــن العريني ــات م ــن الق ــرن
امل ــايض ينظم ــون مظاه ــرات ويكتب ــون عرائ ــض سياس ــية
مـــن أجـــل إنصافهـــم ومـــن أجـــل املطالبـــة بحقوقهـــم
السياســـية.
.8

ه ــل املل ــك يس ــقط جنس ــيات الش ــيعة فق ــط ،ألهن ــم
م ــن يعارضون ــه؟

دعين ــي أخ ــربك ع ــن قص ــة أش ــهر مناض ــل يف تاري ــخ
البحري ــن ،وه ــو عب ــد الرمح ــن الباك ــر .ق ــاد جتم ًع ــا يض ــم
الســـنة والشـــيعة يف العـــام ُ 1954ســـمي (هيئـــة االحتـــاد
الوطن ــي) .كان سياس ـ ًيا بار ًع ــا ومناض ـ ًـا صاد ًق ــا وخطي ًب ــا
تنصـــت لـــه اجلاهـــر ،وانتهـــى بـــه األمـــر هـــو ورفقـــاؤه
م ــن الس ــنة والش ــيعة إىل الس ــجون والنف ــي م ــن البحري ــن.
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ت ــرك لن ــا عب ــد الرمح ــن الباك ــر كتا ًب ــا مه ــا ي ــروي في ــه
مذكرات ــه (م ــن البحري ــن إىل املنف ــى ،س ــانت هيان ــة) .يف
هـــذا الكتـــاب يتحـــدث عـــن قصـــة احلـــراك الســـيايس يف
البحري ــن يف اخلمس ــينيات ،وكي ــف ص ــار منف ًي ــا يف جزي ــرة
ســانت هيانــة .يف اجلــزء املتعلــق بإســقاط جنســيته ،يقــول:
«لك ــن بلجري ــف {مستش ــار حكوم ــة البحري ــن} لك ــي يت ــم
لعبت ــه بع ــث إيل برس ــالة يق ــول فيه ــا :إن حاك ــم البحري ــن
أم ــر بس ــحب جنس ــيتي ...فكتب ــت ل ــه رس ــالة أحت ــج ع ــى
ومؤكـــدا بأننـــي ســـأحتفظ
ذاكـــرا لـــه
ســـحب جنســـيتي
ً
ً
بجنس ــيتي البحراني ــة وأنن ــي ب ـ ٍ
ـاق يف البحري ــن»(.)1
احلاك ــم يمك ــن أن يس ــقط اجلنس ــية ع ــن أي ش ــخص
يش ــكل بكام ــه وموقف ــه خط ـ ًـرا علي ــه ،واحلاك ــم يش ــعر
باخلطـــر حـــني جيـــد أن هنـــاك مـــن يطالبـــه باإلصـــاح
الس ــيايس ،أو باملش ــاركة يف صناع ــة الق ــرار الس ــيايس ،أو
باحل ــد م ــن اس ــتفراد عائلت ــه باحلك ــم والتحك ــم يف الن ــاس.
باختص ــار ه ــو ال يقي ــس اخلط ــر بال ــرر ع ــى الوط ــن ب ــل
بال ــرر ال ــذي يمك ــن أن يق ــع علي ــه وع ــى عائلت ــه.
مـــع ذلـــك فـــإن مـــن أســـقطت جنســـيتهم بســـبب
ثـــورة  14فربايـــر ،كلهـــم شـــيعة ،وهـــذا حيتـــاج إىل رشح
وتوضيـــح ،لكـــن ليـــس هنـــا املـــكان املناســـب.
1

مذكـــرات عبـــد الرمحـــن الباكـــر ،مـــن البحريـــن إىل املنفـــى ،ســـانت
هيانـــة ،ط  ،1965ص.73
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بابـــا ،كيـــف أنـــا عنـــدي جنســـية بحرينيـــة ،وأنـــت
ب ــال جنس ــية؟ أال يب ــدو األم ــر مضح ـكًا ومرب ـكًا ل ــو
س ــألني أح ــد؟

أنـــت حـــني ُولـــدت يف  ،2003/7/30كانـــت معـــي
جنس ــية بحريني ــة ،والقان ــون يف البحري ــنُ ،يعط ــي اجلنس ــية
البحريني ــة مل ــن يول ــد م ــن أب بحرين ــي ،لكن ــه ال ُيس ــقطها
ع ــن االب ــن ح ــني يس ــقط جنس ــية األب .وه ــذا م ــا ح ــدث
يل ،ت ــم إس ــقاط جنس ــيتي ،وبقي ــت جنس ــيتك.
ال أعـــرف لـــو بقيـــت يف البحريـــن مـــدة أطـــول،
كي ــف يمك ــن أن جتيب ــي ع ــن جنس ــية أبي ــك يف املدرس ــة،
كي ــف يمك ــن أن ُتفهميه ــم أن ــك بحريني ــة وأن أب ــاك غ ــر
بحرين ــي .ه ــذه حال ــة غ ــر مألوف ــة يف البحري ــن .وأع ــرف
كبـــرا ،وأهنـــا كانـــت
حرجـــا
أهنـــا كانـــت ستســـبب لـــك ً
ً
ســـتفتح عليـــك أســـئلة كثـــرة ومزعجـــة ،وهـــي أكـــرب
مـــن عمـــرك وأصعـــب مـــن جتربتـــك يف احليـــاة .ربـــا
يكفي ــك ه ــذا الكت ــاب ال ــذي نكتب ــه م ًع ــا عن ــاء اإلجاب ــة
وتكرارهـــا .اطلبـــي منهـــم أن يقـــرأوا الكتـــاب ليعرفـــوا
اإلجابـــة ،وتفاصيلهـــا.
 .10يف الصـــف الرابـــع ابتدائـــي ،بعـــد غيابـــك بســـنتني
عـــن البحريـــن ،كانـــت هنـــاك بنـــت معـــي يف
املدرســـة ،تضايقنـــي وتكـــرر أننـــي غـــر بحرينيـــة،
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وتتح ــداين أن أثب ــت أنن ــي بحريني ــة ،وطلب ــت من ــي
أن أحـــر جـــواز الســـفر .لســـت أدري كيـــف
ســـأرد عليهـــا لـــو أهنـــا ظلـــت تالحقنـــي بعـــد
ـدت
إس ــقاط جنس ــيتك .أفك ــر اآلن أنن ــي ح ــني ول ـ ُ
كانـــت لديـــك جنســـية ،فأصبحـــت أنـــا بحرينيـــة،
لك ــن م ــاذا ع ــن األوالد الذي ــن س ــيأتون إىل احلي ــاة
وآباؤه ــم ب ــال جنس ــية؟ كي ــف س ــيثبتون مل ــن يس ــخر
منهـــم أهنـــم بحرينيـــون؟
تذكريـــن بالتأكيـــد الشـــاب البحرينـــي الـــذي كان
كثـــرا يف شـــقتنا يف بـــروت .هـــذا الشـــاب
يازحـــك
ً
كان حديـــث الـــزواج واضطـــر للخـــروج مـــن البحريـــن
وزوجت ــه يف أول محله ــا .ول ــد ابن ــه (ع ــي) وأب ــوه خ ــارج
البحري ــن ،وحت ــى اآلن مل ي ــر ابن ــه ،ألن احلكوم ــة ترف ــض
أن متنح ــه اجلنس ــية واجل ــواز ،ع ــى الرغ ــم م ــن أن وال ــده مل
تس ــقط جنس ــيته .إن ــه ن ــوع م ــن اإلمع ــان يف التضيي ــق ع ــى
النـــاس وإذالهلـــم.
آملنـــي مشـــهد أب يناغـــي طفلـــه ذا األشـــهر عـــرب
برنامـــج ســـكايب بالتلفـــون ،ألن جنســـية األب مســـقطة
واالبـــن بـــا جنســـية .ال يمكـــن لـــألب حـــني يفقـــد
جنســـيته أن يمنـــح أي مولـــود لـــه جنســـيته مـــن تاريـــخ
إســـقاطها.
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يف البحريــن عــرات احلــاالت ألطفــال بــا جنســية،
س ــارة ابن ــة األم ــني الع ــام ألك ــرب مجعي ــة (ح ــزب) سياس ــية
يف اخلليـــج الشـــيخ عـــي ســـلان بـــدون جنســـية ،ألهنـــا
ُول ــدت وأبوه ــا يف الس ــجن.
أســـقطت جنســـية زوج املحاميـــة بلقيـــس املنامـــي
ضمـــن قائمـــة ال 72التـــي أســـقطت فيهـــا جنســـيتي.
حاولـــت الزوجـــة أن توظـــف خربهتـــا القانونيـــة
الســتخراج جــواز ســفر أو ورقــة مــرور البنهــا ســيد عــي
املول ــود يف يناي ــر  2016ففش ــلت ،وظل ــت حت ــاول مراجع ــة
إدارة اجلنســـية حتـــى شـــعرت بـــاإلذالل واليـــأس.
ختي ــي كي ــف س ــيكرب ه ــؤالء األطف ــال ،ب ــا أب ،وب ــا
وط ــن ،وب ــا انت ــاء ،وب ــا اع ــرتاف ،كأن احلكوم ــة تق ــول
هلـــم :نحـــن ال نعـــرتف بكـــم ،وأنتـــم ال تنتمـــون هلـــذه
األرض ،وآباؤكـــم خونـــة ،أرضوا بأمـــن الوطـــن ،فأنتـــم
غ ــر مرح ــب بك ــم.
ومـــاذا عـــن مشـــاريع األطفـــال الذيـــن ســـيولدون يف
اخل ــارج؟ أفك ــر يف أصدقائ ــي الذي ــن طال ــت هب ــم املحن ــة،
حمنـــة اهلجـــرة وحمنـــة إســـقاط اجلنســـية ،وحيتاجـــون إىل
أن ُيكملـــوا مشـــاريعهم بالـــزواج ،وال جنســـية عندهـــم،
ليمنحوه ــا ألبنائه ــم الذي ــن حيلم ــون أن حيمل ــوا أس ــاءهم
وينتســـبوا إىل بلداهنـــم.
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كان صديقـــي حســـني يوســـف عـــى وشـــك عقـــد
قرانـــه ،حـــني ُأســـقطت جنســـيته وجنســـيتي ،كنـــت
كثـــرا خطيبتـــه
أكـــربت
قل ًقـــا مـــن عـــدم إمتـــام خطبتـــه.
ُ
ً
اإلعامي ــة ري ــان رشارة ،ح ــني أرصت بع ــد أس ــبوع م ــن
إس ــقاط اجلنس ــية ،أن تكم ــل م ــروع خطبته ــا ،وترس ــل
رس ــالة ضمني ــة قوي ــة تق ــول فيه ــا :أن ــا جنس ــيتك وال أح ــد
ُيســـقطك مـــن قلبـــي.
 .11كيـــف ترصفـــت مـــن الناحيـــة العمليـــة حـــني تـــم
إســـقاط جنســـيتك؟
ح ــني تس ــقط جنس ــيتكُ ،يلغ ــى ج ــواز س ــفرك ،ف ــا
حلـــا لاســـتخدام .هـــذا يعنـــي أنـــك تكـــون
يعـــود صا ً
يف وضـــع املشـــلول أو املحـــارص .كـــا تعرفـــني ،حـــني
أس ــقطوا جنس ــيتي كن ــت يف لبن ــان ،وبع ــد أي ــام عرف ــت
أن جـــواز ســـفري غـــر صالـــح لاســـتخدام يف مطـــار
بـــروت الـــدويل ،وأنـــه يمكـــن أن أعتقـــل يف املطـــار
وأســـلم إىل البحريـــن ،باعتبـــاري مطلو ًبـــا للحكومـــة
البحرينيـــة ،مـــع أنـــه ال توجـــد قضيـــة مرفوعـــة ضـــدي
وال اس ــتدعاء م ــن األم ــن بالبحري ــن ،لك ــن قي ــل يل ه ــذا
االحتـــال وارد.
يف الوق ــت نفس ــه ،مل يع ــد وضع ــي قانون ًي ــا يف لبن ــان،
فأنــا لســت مواطنًــا تاب ًعــا لدولــة ،إهنــا حالــة معقــدة ،ولــو
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ســمح يل اخلــروج مــن لبنــان ،فــا توجــد دولــة تســتقبلني
وأن ــا غ ــر تاب ــع ألي دول ــة.
 .12ماذا فعلت إذن؟
جلـــأت إىل مفوضيـــة األمـــم املتحـــدة لشـــؤون
الاجئـــني ،أصبحـــت الج ًئـــا ،أصطـــف ضمـــن طوابـــر
الاجئ ــني الطويل ــة واخلادش ــة للكربي ــاء يف مبن ــى األم ــم
املتحـــدة يف بـــروت .دخلـــت يف دوامـــة املراجعـــات
الكثـــرة واملقابـــات التـــي تتطلـــب معلومـــات تفصيليـــة
ع ــن حيات ــك ونش ــاطك وعائلت ــك وعمل ــك وس ــفراتك.
حلســن حظــي أين كنــت قدمــت أوراقــي مــن ينايــر ،2013
كبـــرا ،وحصلـــت عـــى موافقـــة
وكنـــت قطعـــت شـــو ًطا
ً
لتوطينـــي يف كنـــدا قبـــل قـــرار إســـقاط جنســـيتي .وربـــا
يكـــون فصـــل إســـقاط اجلنســـية قـــد عجـــل بذلـــك.
 .13هل كان يمكن أن نتعرض لألذى بسببك؟
يف البحري ــن ،لي ــس هن ــاك أح ــد يف مأم ــن م ــن األذى،
لكـــن حلســـن حظنـــا أنكـــم مل تتعرضـــوا ألي اســـتهداف.
ع ــى امل ــدى الطوي ــل ال نع ــرف م ــاذا يمك ــن أن حي ــدث،
وكي ــف س ــتجري األم ــور الت ــي تتطل ــب إحض ــار أوراق
رب األرسة الرس ــمية الت ــي أصبح ــت ملغ ــاة بع ــد إس ــقاط
جنســـيتي .عـــى ســـبيل املثـــال عاملـــة املنـــزل مســـجلة
باس ــمي ضم ــن نظ ــام الكفال ــة غ ــر اإلنس ــاين يف اخللي ــج.
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بعـــد إســـقاط جنســـيتي أصبـــح وضعهـــا غـــر قانـــوين،
ووضعكـــم غـــر قانـــوين معهـــا ،وال يمكنكـــم جتديـــد
إقامته ــا وال طل ــب بدي ــل عنه ــا .وه ــذا م ــا جعلن ــا نس ــعى
إلهن ــاء متعلقاتك ــم م ــع هناي ــة الع ــام ال ــدرايس ،قب ــل أن
تتعق ــد األم ــور أكث ــر.
 .14ه ــل كان يمك ــن أن يأخ ــذوا بيتن ــا ألن ــك أصبح ــت
ب ــال جنس ــية؟
لقـــد فعلوهـــا ،صـــادروا مســـتحقات املســـقطة
جنســـياهتم مـــن املعاشـــات التقاعديـــة ،ومنعوهـــم مـــن
التـــرف يف أماكهـــم كبيوهتـــم وأراضيهـــم .كنـــت أنـــا
وأمــك نتوقــع أن حيــدث لنــا يشء مــن ذلــك ،لكــن العنايــة
اإلهليــة كانــت إىل جانبنــا ،فالبيــت مســجل باســمي واســم
أم ــك ،وكان معه ــا توكي ــل ش ــامل باس ــمي ،فطلب ــت منه ــا
أن تســـارع لتســـجيل البيـــت باســـمها ،وســـددنا املتبقـــي
م ــن ق ــرض بن ــك اإلس ــكان التاب ــع للحكوم ــة ،فتس ــلمت
أمــك وثيقــة البيــت ،ومل يعــد للحكومــة أي حجــة لوضــع
يدهـــا عليـــه .مـــن جانـــب آخـــر احلكومـــة املوقـــرة بعـــد
أس ــبوع م ــن خروج ــي م ــن البحري ــن ،أقالتن ــي وحول ــت
مســـتحقايت التقاعديـــة إىل حســـايب البنكـــي ،كإجـــراء
عقـــايب يف حينهـــا ،وضمـــن خطتنـــا االحرتازيـــة ،تـــم
أيض ــا ع ــرب
حتوي ــل مس ــتحقات التقاع ــد إىل حس ــاب أم ــك ً
التوكيـــل الشـــامل.
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بقــي لدينــا حســاب بنكــي يضــم مبل ًغــا كنــت ادخرتــه
لدراســـتك ودراســـة أخيـــك باســـل ،وهـــو املبلـــغ الـــذي
حصل ــت علي ــه م ــن ترك ــة ج ــدك ،وأحبب ــت أن أخصص ــه
لدراســـتكا ،ألين أعـــرف أن هـــذا سيســـعد جدكـــا يف
حرصـــا بال ًغـــا عـــى االســـتثار
حريصـــا
قـــربه ،فهـــو كان
ً
ً
تـــم حتويـــل هـــذه الرتكـــة إىل حســـاب أمـــك
يف التعليـــمّ .
أيض ــا ،وهب ــذا مل أع ــد أمل ــك ش ــي ًئا يف البحري ــن ،ومل يع ــد
ً
يملكنـــي يشء.
ـرا ،وأح ــب غرفت ــي ،وأرج ــو
 .15أن ــا أح ــب بيتن ــا كث ـ ً
أبـــدا .أنـــت ال تفكـــر يف ذلـــك،
أال تفكـــر يف بيعـــه ً
صحيـــح؟
طب ًع ــا ،ال أفك ــر يف ذل ــك أب ـ ًـدا ،ه ــذا امل ــكان أكث ــر م ــن
بيـــت وأوســـع مـــن مقهـــى ثقـــايف ،وأرحـــب مـــن صالـــة
ضي ــوف ،وأمج ــل م ــن منت ــدى ،وأدف ــأ م ــن ع ــش عائ ــي.
مـــا فعلتـــه هـــو حلايـــة البيـــت مـــن املصـــادرة .هـــل
تعرفــني أن مــا كنــا نتوقعــه بشــأن البيــت كاد يقــع؟ فهنــاك
عض ــوة يف جمل ــس الش ــورى اس ــمها فاطم ــة الكوهج ــي،
بع ــد أش ــهر م ــن إس ــقاط جنس ــيتنا ،كان ــت حت ــرض ع ــى
ســحب البيــوت مــن عوائــل املســقطة جنســيتهم «ال جيــوز
ألرس املســقطة جنســياهتم االنتفــاع بالوحــدات اإلســكانية
بع ــد س ــحبها م ــن رب األرسة ...إذا س ــحبنا جنس ــية رب
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األرسة وخلين ــا أرست ــه وكأن والده ــم م ــو مس ــوي يش..
م ــا يص ــر».
ً
تفاعـــا
كتبـــت هلـــا حينهـــا رســـالة نرهتـــا والقـــت
كبـــرا ،وهـــذا مقتطـــف منهـــا:
ً
إىل فاطمة الكوهجي،

خطاب ــك ال ــذي قدم ــك أم ــس للجمه ــور البحرين ــي،
أعـــادين إىل خطـــاب الفاشـــية التـــي أسســـها
معلـــا قبـــل أن يصبـــح
(موســـوليني) .كان مثلـــك
ً
سياســـ ًيا ،وكانـــت والدتـــه معلمـــة ،لكنـــه صـــار
ديكتاتوريـــا ،وأنـــت رصت خادمـــة الدكتاتـــور،
تزايديـــن عـــى (حزمـــة) قوانينـــه التعســـفية ،لتثبتـــي
والءك لـــه ولعائلتـــه.
لقـــد حصـــل والـــدك عـــى اجلنســـية وفـــق اجلريـــدة
الرســـمية يف العـــام  1955مـــع إشـــارة إىل اجلنســـية
اهلنديـــة التـــي كان حيملهـــا .لســـت معن ًيـــا بإثبـــات
اســتحقاقك أو اســتحقاق عائلتــك للجنســية ،ولســت
مؤهـ ًـا للحكــم عــى والئــك الوطنــي ،كــا أين لســت
بصــدد تعيــرك بأصلــك الــذي أعــرف أن وراءه تقــف
أمــة عظيمــة ،تســتحق منــك أن تفخــري هبــا وتتــريف
باالنتســاب هلــا ،لكنــي معنــي بالدفــاع عــن حتريضــك
املش ــبع باحلق ــد والكراهي ــة جت ــاه جنس ــيتي .أن ــا ول ــدت
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بحران ًي ــا ول ــن جت ــدي يف األرش ــيف الرس ــمي للدول ــة
أن عائلتـــي ُوض َعـــت يف قائمـــة مـــن منحـــوا اجلنســـية
ع ــن أص ــل غ ــر بح ــراين.
لق ــد فق ــدت جنس ــيتي بمباركت ــك ومبارك ــة أعض ــاء
الس ــلطة التريعي ــة لـ(حزم ــة) مراســـيم املل ــك غ ــر
اإلنســـانية ،كـــا بـــارك أمثالـــك ملوســـوليني يف العـــام
( 1926قوان ــني اس ــتثنائية) أعط ــت الدول ــة س ــلطات
واســـعة لقمـــع املعارضـــة ،وبلـــغ عـــدد الذيـــن
حوكم ــوا ع ــى أس ــاس قوان ــني الط ــوارئ االس ــتثنائية
ـخصا ،وخصص ــت ث ــاث ج ــزر
العنري ــة 450 ،ش ـ ً
ســـيئة قريبـــة مـــن إيطاليـــا لنفيهـــم ،كـــا ُنفـــي إبـــان
حصـــول والـــدك عـــى اجلنســـية البحرينيـــة مناضلـــو
هيئـــة االحتـــاد الوطنـــي إىل جزيـــرة ســـانت هيانـــة
وأســـقطت جنســـية عبـــد الرمحـــن الباكـــر.
لس ــت متأك ـ ًـدا إن كان هن ــاك م ــن طال ــب بالني ــل م ــن
عوائلهـــم ،كـــا فعلـــت أنـــت ،حـــني طالبـــت بالنيـــل
م ــن عائلت ــي الصغ ــرة :باس ــل ( 16عا ًم ــا) وأماس ــيل
( 11عا ًمـــا) وأمهـــا فضـــاء .كانـــوا يســـكنون بيتنـــا
ربا يف .2011
الـــذي بنينـــاه يف العـــام  2009وتركتـــه جمـــ ً
 .16لقـــد طلبـــت منـــي أن أقـــرأ بيـــان منظمـــة العفـــو
الدوليـــة حـــول إســـقاط جنســـية أول دفعـــة مـــن
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البحرينـــني ،وقـــد لفتنـــي مـــا قالـــه مديـــر برنامـــج
ال ــرشق األوس ــط وش ــامل إفريقي ــا يف املنظم ــة فيلي ــب
قدمـــت الســـلطات أســـبا ًبا غامضـــة
لوثـــر« :لقـــد َّ
للغايـــة لقـــرار إســـقاط اجلنســـية عـــن أولئـــك
الش ــخصيات ،وه ــو ق ــرار يب ــدو أن ــه ُّات ــذ بس ــبب
اآلراء السياس ــية للضحاي ــا» .كي ــف تق ــدم احلكوم ــة
عـــى اتـــاذ قـــرار خطـــر دون أن تقـــدم أســـبا ًبا
واضحـــة؟
واضحـــا ســـيحرج احلكومـــة ،فالســـبب
ألن لـــو كان
ً
الواض ــح أهن ــم معارض ــون بآرائه ــم ومواقفه ــم للس ــلطة.
ع ــاد ًة ح ــني نفتق ــد األس ــباب الواضح ــة ،نلج ــأ ألس ــباب
غامض ــة ،ك ــي نغط ــي ع ــى احلقيق ــة .ه ــل تذكري ــن ي ــوم
س ــألتك :مل ــاذا مل حتفظ ــي ج ــدول ال ــرب؟ قل ـ ِ
ـت يل :م ــن
حيف ــظ ج ــدول ال ــرب يف ه ــذا الزم ــن؟ إن ـ ِ
ـك مل تق ــويل
ـك .لق ــد ذك ـ ِ
الس ــبب احلقيق ــي لك ــي ال حترج ــي نفس ـ ِ
ـرت
ش ــي ًئا غامض ــا ك ــي تتجنب ــي اإلح ــراج.
كذلـــك تفعـــل احلكومـــة ،ال تســـتطيع احلكومـــة
أن تقـــول األســـباب احلقيقيـــة ،فتضـــع أســـبا ًبا غامضـــة
وعامـــة ،تقـــول ً
مثـــا :إهنـــم أخلـــوا بالوحـــدة الوطنيـــة،
دعم ــوا اإلره ــاب ،خان ــوا الوط ــن ،حرض ــوا ع ــى نظ ــام
احلك ــم .ال يمك ــن ألح ــد أن يثب ــت ه ــذه االهتام ــات وال
يعـــرف كيـــف ،لذلـــك تبقـــى األســـباب غامضـــة.
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لـــو طبقنـــا هـــذه األســـباب عـــى إســـقاط جنســـية
أبي ــك ،ه ــل جتدينه ــا واضح ــة؟ ل ــو قل ــت إن الس ــبب ه ــو
يب
اإلرهــاب ،هــل يمكنــك أن تفهمــي كيــف أن أبــاك إرهــا ّ
أو كي ــف م ــارس اإلره ــاب؟ ه ــل وض ــح لدي ــك كي ــف أن
أب ــاك خ ــان وطن ــه؟ ه ــل تعيش ــني مث ـ ًـا يف رفاهي ــة مفرط ــة
تـــدل عـــى أننـــي قبضـــت ً
كثـــرا مقابـــل خيانتـــي
مـــاال
ً
لوطنـــي؟
تقـــر بـــه احلكومـــة
لـــو كان هنـــاك ســـبب واضـــحّ ،
ويتفهمـــه العـــامل ،ملـــا احتجنـــا إىل هـــذا احلـــوار الطويـــل
ألرشح ل ــك مل ــاذا أس ــقطوا جنس ــيتي وم ــاذا يعن ــي ذل ــك.
 .17هـــل هلـــذا الســـبب وضعـــوا صورتـــك إىل جنـــب
صـــورة اإلرهـــايب تركـــي البنعـــيل؟
نعـــم ،كانـــت قائمـــة مـــن أســـقطوا جنســـيتهم هـــي
القائم ــة الثاني ــة ،وه ــي مكون ــة م ــن  72اس ـ ًـا وفيه ــا أس ــاء
أربعــة إرهابيــني .كانــت صــوريت عــى الصفحــة األوىل مــن
اجلريـــدة إىل جنـــب صـــورة مســـؤول التريـــع يف تنظيـــم
داع ــش ترك ــي البنع ــي.
حـــني نخلـــط األشـــياء يصعـــب فهمهـــا ،وتكـــون
غامض ــة وال يمك ــن رؤيته ــا بوض ــوح ،وه ــذا م ــا تري ــده
احلكوم ــة يف البحري ــن ،تري ــد أال يفه ــم الع ــامل حقيق ــة م ــا
جي ــري يف الع ــامل ،فخلط ــت أس ــاء اإلرهابي ــني بأس ــاء م ــن
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خيتلف ــون معه ــا يف املوق ــف الس ــيايس ويري ــدون أن يطالب ــوا
باإلصـــاح والتغيـــر.
أنـــا أكتـــب وأقـــدم حمـــارضات وأشـــارك يف نـــدوات
ومؤمت ــرات تتعل ــق بالثقاف ــة واألدب واألف ــكار والقضاي ــا
التـــي تشـــغل حيـــاة النـــاس يف املجتمـــع ،وخرجـــت مـــن
البحريـــن فـــرتة قانـــون الطـــوارئ يف  11أبريل/نيســـان
 ،2011بعـــد أن اعتقلـــت احلكومـــة صديقـــي زكريـــا
العشـــري وعذبتـــه حتـــى املـــوت ألنـــه كان يكتـــب يف
منتـــدى الديـــر ولديـــه فكـــرة تطالـــب بالتغيـــر وإعطـــاء
النـــاس حقوقهـــا.
أمـــا تركـــي البنعـــي ،فـــكان يعطـــي دروس يف الديـــن
حتـــرض عـــى العنـــف والتكفـــر والتشـــدد يف الديـــن،
وخ ــرج م ــن البحري ــن ليك ــون م ــع داع ــش وه ــو يدع ــو
لقتـــل املختلفـــني معـــه يف الديـــن ،وال يعـــرتف بحكومـــة
البحريـــن ويتوعدهـــا باجلهـــاد ضدهـــا وإســـقاطها.
هـــل هنـــاك رابـــط بيننـــا؟ هـــل نحـــن نشـــبه بعضنـــا
بعض ــا؟ ه ــل م ــن جام ــع بينن ــا جيعلن ــا يف قائم ــة واح ــدة؟
ً
ال يشء جيمعنــا ،ســوى رغبــة احلكومــة يف أن جتعــل ســبب
غامض ــا فق ــط ،ب ــل
غامض ــا للع ــامل .لي ــس
إس ــقاط اجلنس ــية
ً
ً
صاد ًم ــا لكب ــار الش ــخصيات احلقوقي ــة والدولي ــة .واح ــد
م ــن ه ــؤالء ه ــو الربوفيس ــور الس ــر ناجي ــل روديل ال ــذي
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تـــويف يف  25يناير/كانـــون الثـــاين  2017بعـــد يومـــني مـــن
عضـــوا يف اللجنـــة
بـــدء حوارنـــا يف هـــذا الكتـــاب .كان
ً
البحرينيـــة املســـتقلة لتقـــي احلقائـــق .بفضـــل هـــذه
الشـــخصية صـــار لدينـــا يف نوفمرب/تريـــن الثـــاين 2011
تقريـــر دويل (معـــروف شـــعب ًيا بتقريـــر بســـيوين) ُيثبـــت
أنن ــا لس ــنا خون ــة وأن لدين ــا مطال ــب سياس ــية عادل ــة ،وأن
احلكومـــة قامـــت بالتعذيـــب والقتـــل.
بعـــد إســـقاط جنســـية القائمـــة األوىل ،قـــال ناجيـــل
روديل« :أعــرتف بأننــي كنــت مذهـ ً
ـوال عندمــا قــرأت خــرب
حرم ــان ناش ــطني م ــن اجلنس ــية البحريني ــة ع ــرب إج ــراءات
موج ــزة .إهن ــا صفع ــة يف وج ــه حق ــوق اإلنس ــان ،وه ــي
خط ــوة اس ــتفزازية تس ــمم األج ــواء السياس ــية».
 .18م ــا ال ــرر ال ــذي يمك ــن أن يس ــببه الذي ــن أس ــقطت
عنهـــم اجلنســـية للمجتمـــع إذا بقيـــت معهـــم
اجلنســـية؟
احلكومـــة تعتـــرب أن نشـــاطنا يف الـــكام والكتابـــة
ضدهـــا يزعجهـــا ويرهـــا ،لكنهـــا ال تريـــد أن تقـــول
ذلـــك ،فتكـــذب وتضـــع أســـبا ًبا غـــر صحيحـــة ،تقـــول
إننــا خطــر عــى املجتمــع ،وإننــا نســبب اختافــات داخــل
املجتمـــع ،وهنـــدد وحدتـــه ،واســـتقراره.
هـــي تريـــد أن حتـــد مـــن حركتنـــا وتضيـــق علينـــا.
46

إســـقاط اجلنســـية يعنـــي أننـــا ال يمكـــن أن نســـافر ،وال
يمكـــن أن نبقـــى يف أي بلـــد بشـــكل قانـــوين ،فنحـــن ال
نمل ــك أورا ًق ــا رس ــمية صاحل ــة للتعري ــف بن ــا .ه ــي تعت ــرب
أهنـــا هبـــذه الطريقـــة حتمـــي املجتمـــع مـــن خطرنـــا وأهنـــا
هب ــذه الطريق ــة يمكنه ــا أن تس ــكتنا وختي ــف م ــن يفك ــر أن
يقـــوم بـــا نقـــوم بـــه أو يســـتمر يف العمـــل نفســـه.
بقـــاء اجلنســـية معنـــا ،يعنـــي أننـــا مواطنـــون ولنـــا
حقـــوق وأننـــا معـــرتف بنـــا ،ويمكننـــا أن نتحـــدث عـــن
وطنن ــا .كل ذل ــك ي ــر باحلكوم ــة ،وه ــي تري ــد أن تق ــي
عـــى كل نشـــاط يفضـــح ظلمهـــا واســـتبدادها.
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إﺳﻘﺎط اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
 .19هن ــاك م ــادة كن ــت أدرس ــها يف املدرس ــة بالبحري ــن
اســـمها (الرتبيـــة للمواطنـــة) .برصاحـــة ال أتذكـــر
حمتوياهتـــا وال موضوعاهتـــا ،لكـــن حـــني طلبـــت
منـــي أن أقرأهـــا مـــن جديـــد ،وجـــدت أن فيهـــا
أش ــياء ع ــن حق ــوق اإلنس ــان يف اإلس ــالم واإلع ــالن
العاملـــي حلقـــوق اإلنســـان ،هـــل إســـقاط اجلنســـية
ضـــد حقـــوق اإلنســـان؟
دعين ــي أعرف ــك ع ــى كاتب ــة ومناضل ــة عاملي ــة ،وه ــي
حنـــة آرنـــت (  ،)1975 - 1906تعرضـــت لاضطهـــاد
يف األربعيني ــات يف أملاني ــا أي ــام حك ــم هتل ــر ،فهرب ــت إىل
فرنس ــا ،ث ــم أمري ــكا وهن ــاك عمل ــت صحفي ــة ،ومراجع ــة
ـرا ب ــا حي ــدث يف
لغوي ــة وحم ــارضة جامعي ــة .اهتم ــت كث ـ ً
الواقــع ،أكثــر مــن اهتامهــا بالنظريــات .أرادت أن تعــرف
كي ــف ح ـ ّـول هتل ــر أملاني ــا وأوروب ــا إىل جحي ــم ،ح ــروب
ودم ــار واضطه ــادات وس ــجون وماحق ــات ومهجري ــن
وأجه ــزة خماب ــرات تاح ــق آراء الن ــاس وحتاكمه ــم ع ــى
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م ــا يكتب ــون وينطق ــون ويعتق ــدون .إن ــه يش ــبه يف جوان ــب
كثـــرة منـــه مـــا حيـــدث عندنـــا يف البحريـــن ،فالنـــاس
ُتعتق ــل ع ــى تغري ــدة وتع ــدم ع ــى ُ
الش ــبهة وتع ــذب ع ــى
آرائهـــا وتنتهـــك بيوهتـــا يف أيـــة حلظـــة ،وآالف النـــاس يف
هجريـــن واملهاجريـــن ،وإســـقاط
الســـجون ،ومئـــات ا ُمل ّ
اجلنســـيات بالعـــرات.
يتدخـــل احلاكـــم والســـلطة وأجهـــزة املخابـــرات يف
كل يشء تدخ ـ ًـا ش ـ ً
ـاما ،يف أف ــكارك وعقيدت ــك وآرائ ــك
السياســـية وكتاباتـــك .ال توجـــد لـــك منطقـــة خاصـــة
يف عقلـــك أو قلبـــك أو أرضـــك .أطلقـــت (حنـــة) عـــى
هـــذه الـــدول التـــي تشـــمل بســـلطتها كل يشء وتتدخـــل
يف كل يشء األنظم ــة الش ــمولية ،ووضع ــت كتا ًب ــا س ـ ّـمته
(أصـــول األنظمـــة الشـــمولية).
ُتســـقط هـــذه األنظمـــة إنســـانية اإلنســـان ،تســـقط
متي ــزه اخل ــاص وفرادت ــه وخصوصيت ــه واختاف ــه ،وتري ــده
أن يشـــبهها متا ًمـــا يف كل يشء ،ينطـــق ويفكـــر ويشـــعر
وحي ــب ك ــا تفك ــر ه ــذه األنظم ــة وتش ــعر وحت ــب ،يصب ــح
اإلنس ــان جم ــرد آل ــة ،وإذا مل يفع ــل ذل ــك تس ــقط جنس ــيته
وترســله إىل املــوت .إهنــا أنظمــة ُتســقط انتــاءك إىل جنــس
الب ــر ح ــني ُحت ـ ّـرم علي ــك احل ــق يف االخت ــاف ،أو ُتس ــقط
عن ــك انت ــاءك إىل ب ــادك وجن ــس املواطن ــني الذي ــن أن ــت
منه ــم ،أي تس ــقط عن ــك مواطنيت ــك وجنس ــيتك.
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 .20هـــل ينطبـــق عـــى البحريـــن أهنـــا مـــن األنظمـــة
الشـــمولية؟
م ــا حي ــدث يف البحري ــن ،ه ــو م ــا تق ــوم ب ــه األنظم ــة
الشـــمولية ،مـــع اختـــاف الشـــكل والدرجـــة واحلالـــة
التارخييـــة .لكـــن جوهـــر النظـــام الشـــمويل هـــو نفســـه،
الس ــلطات كله ــا بي ــد املل ــك ،ال ــوالء لش ــخصه ،الصح ــف
كلهـــا متجـــده ،حياكَـــم النـــاس عـــى نقـــده ،الوشـــايات
واألجه ــزة األمني ــة حت ــدد مصائ ــر األش ــخاص ،التعذي ــب،
حق ــوق اإلنس ــان منتهك ــة ،س ــجون مكتظ ــة ،ومدامه ــات
ليليــة للمعارضــني السياســيني ،ال وجــود إلعــام مســتقل
وال معارضــة داخليــة ،إســقاط جنســيات وأحــكام إعــدام
بش ــكل غ ــر طبيع ــي.
تقـــول حنـــة يف هـــذا الكتـــاب «إن حقـــوق اإلنســـان،
الت ــي م ــن املف ــرتض أهن ــا أصيل ــة ،ثب ــت أهن ــا غ ــر قابل ــة
للتطبيــق وال التنفيــذ ...متــى ظهــر أنــاس ليســوا مواطنــني
ألي دول ــة س ــيادية»(.)1
أنـــا أنتمـــي حال ًيـــا إىل هـــؤالء الذيـــن هـــم ليســـوا
مواطن ــني ألي دول ــة س ــيادية .املواطن ــة ح ــق م ــن حق ــوق
اإلنس ــان ،حي ــق ل ــكل إنس ــان أن يك ــون عض ـ ًـوا يف مواطن ــة
1

 .Arendt, Origins of Totalitarianism, p293وانظـــر :زجيمونـــت
باومـــان ،احلـــب الســـائل عـــن هشاشـــة الروابـــط اإلنســـانية ،ص.172
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مـــا ،هـــذا حـــق ُيوجبـــه يل اإلعـــان العاملـــي حلقـــوق
اإلنس ــان ،ح ــني ُينته ــك هـــذا احل ــق ،ف ــإن الدول ــة الت ــي
حت ــرم إنس ــا ًنا م ــن مواطنيت ــه ،ب ــأن تس ــقط جنس ــيته مث ــا،
عـــرض ســـمعتها الدوليـــة لإلســـاءة.
ُت ّ
للدول ــة س ــيادة ع ــى مواطنيه ــا ،فه ــي س ــيدة عليه ــم
وتف ــرض قوانينه ــا عليه ــم ،وجي ــب عليه ــم أن يطيعوه ــا
ويتقي ــدوا بنظامه ــا ،لك ــن ذل ــك ال يعن ــي أن هل ــا احل ــق يف
أن تنته ــك حقوقه ــم الت ــي ن ــص عليه ــا اإلع ــان العامل ــي
حلق ــوق اإلنس ــان ،فه ــذه احلق ــوق ليس ــت ضم ــن س ــيادهتا،
هـــي حقـــوق مفـــروض عـــى كل دولـــة أن تضمنهـــا
ملواطنيهـــا ،وحـــني تنتهكهـــا حيـــق للمجتمـــع الـــدويل أن
ينتقده ــا ويوج ــه هل ــا اإلدان ــة وحياس ــبها يف جمل ــس حق ــوق
اإلنســـان ،وهـــذا مـــا حـــدث للبحريـــن ،حـــني أصـــدر
جملـــس حقـــوق اإلنســـان  176توصيـــة مـــن خمتلـــف دول
عرضـــت
العـــامل ،تديـــن البحريـــن يف العـــام  2012ألهنـــا ّ
حقـــوق مواطنيهـــا لانتهـــاك.
ال تعـــود اجلنســـية ضمـــن ســـيادة الدولـــة ،حـــني
يتعل ــق األم ــر بحق ــوق اإلنس ــان ،لي ــس م ــن ح ــق ال ــدول
أن تنته ــك حق ــوق مواطنيه ــا باس ــم س ــيادهتا ،فالس ــيادة
الت ــي ال حتم ــي املواط ــن وتضم ــن حقوق ــه وحتاف ــظ ع ــى
كرامت ــه تتح ــول إىل س ــادية ،يتل ـ ّـذ فيه ــا احلاك ــم بتعذي ــب
مواطنيـــه.
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كثـــرا كلمـــة (مواطنـــة) ،وحـــني كنـــا
كـــررت
.21
َ
ً
نـــدرس (الرتبيـــة للمواطنـــة) مـــا كنـــت أســـتوعب
معنـــى هـــذا العنـــوان .مـــاذا تعنـــي (مواطنـــة)؟
وكيـــف تكـــون الرتبيـــة لـــ (املواطنـــة)؟
هــي العاقــة التــي تنشــأ بــني املواطنــني يف أي الدولــة.
دعين ــي أبس ــط ل ــك فك ــرة املواطن ــة .ح ــني كن ــت أن ــت يف
البحري ــن ،أقم ـ ِ
ـت عاق ــة م ــع جمموع ــة م ــن زميات ــك يف
بعضـــا ،وصـــار
املدرســـة ،وكنتـــن تلتقـــني مـــع بعضكـــن ً
خاصـــا ،ولـــكل واحـــدة يف
االنتـــاء إىل جمموعتكـــن
ً
املجموعـــة حقـــوق وواجبـــات ،ينبغـــي مراعاهتـــا .حـــني
مت ــرض واح ــدة م ــن الصديق ــات ال ب ــد أن تزرهن ــا وح ــني
حي ــني عي ــد مياده ــا ،ال ب ــد أن حتتفل ــن هب ــا وتقدم ــن هل ــا
اهلدايـــا ،وإذا احتاجـــت إىل مســـاعدة تقفـــن إىل جانبهـــا،
وه ــي تش ــعر أن عليه ــا واج ــب مبادلتك ــن احل ــب والعط ــاء
واالهت ــام ذات ــه .هك ــذا نش ــأت بينك ــن صداق ــة خاص ــة.
املواطن ــة ن ــوع م ــن الصداق ــة ب ــني ع ــدد أك ــرب ع ــى مس ــتوى
الدول ــة.
املواطنــة يف الدولــةُ ،تشــعر كل شــخص لديــه اجلنســية
أن ــه مواط ــن حم ــرتم ،حمفوظ ــة كرامت ــه ،ل ــه احل ــق أن يك ــون
لـــه رأي وأفـــكار ونشـــاطات ولـــه احلـــق أن يدافـــع عـــن
حقوقـــه ويطالـــب بإصـــاح أوضاعـــه وحيتـــج عـــى أي
ممارســة خاطئــة يف دولتــه .هنــاك كتــاب تــدون فيــه قوانــني
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دســـتورا ،وهـــذا الدســـتور هـــو الـــذي
املواطنـــة يســـمى
ً
حي ــدد م ــا يمكن ــك أن تفعل ــه وم ــا ال يمكن ــك أن تفعل ــه.
لي ــس هن ــاك ش ــخص أع ــى م ــن الدس ــتور .حت ــى احلك ــم
خيض ــع للدس ــتور ،وإذا مل حيرتم ــه احلاك ــم حي ــق للمواطن ــني
أن يقوم ــوا بالتظاه ــر واالحتج ــاج ض ــده ،وحي ــق هل ــم أن
يكتب ــوا عرائ ــض بأس ــائهم ،والدس ــتور يضم ــن هل ــم ه ــذا
احل ــق واحلاي ــة.
احلاكـــم الـــذي ال حيـــرتم املواطنـــة ،يســـجن شـــعبه
ويمنعه ــم م ــن حري ــة التعب ــر ،ويف ــرض ع ــى الن ــاس أن
ُيقيم ــوا حف ــات ال ــوالء ل ــه ،ويمدح ــوه ويرفع ــوا ص ــوره
يف كل م ــكان .يف ح ــني أن ال ــوالء ال ب ــد أن يك ــون للوط ــن
والدســـتور واألرض وليـــس للحاكـــم.
يف الدســـتور ،ال جيـــوز للحاكـــم أن يســـقط اجلنســـية
واملواطنـــة إال حـــني خيـــون أحـــد وطنـــه ويتآمـــر ضـــده،
وليـــس حـــني يطالـــب بحقـــوق وطنـــه ومواطنيـــه.
وهـــذا مـــا أكدتـــه منظمـــة العفـــو الدوليـــة بقوهلـــا إن
«اخليانـــة العظمـــى» حيددهـــا القضـــاء وليـــس الســـلطة
التنفيذي ــة ممثل ــة يف وزي ــر الداخلي ــة ،فض ـ ًـا ع ــن أن ع ــد ًدا
م ــن الذي ــن ت ــم إس ــقاط اجلنس ــية عنه ــم مل يك ــن يف ذمته ــم
أي مأخ ــذ قان ــوين أو أمن ــي يتعل ــق بارت ــكاب م ــا اس ــتند
إلي ــه الق ــرار الص ــادر بش ــأن إس ــقاط جنس ــيتهم ،ومل يت ــم
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اســـتدعاؤهم وال التحقيـــق معهـــم وال مقاضاهتـــم .وأنـــا
واح ــد م ــن املحك ــوم عليه ــم بإس ــقاط اجلنس ــية للخيان ــة
العظم ــى م ــن دون أن جت ــري مقاض ــايت أو التحقي ــق مع ــي.
 .22إذا كانـــت الدولـــة تتـــرصف هكـــذا مـــع مواطنيهـــا
األصليـــني الذيـــن ال حيملـــون أي جنســـية غـــر
جنســـيتها ،فكيـــف تكـــون الرتبيـــة للمواطنـــة،
ً
أصـــال؟
وليـــس هنـــاك مواطنـــة
دســـتورا وال حيـــاة دســـتورية عندنـــا،
كـــا أن هنـــاك
ً
وك ــا أن هن ــاك انتخاب ــات وال حي ــاة برملاني ــة عندن ــا ،وك ــا
أن هن ــاك ملــكًا وب ـ ً
ـرتوال عندن ــا وال حي ــاة ملكي ــة عندن ــا.
لي ــس لدين ــا صان ــع املواطن ــني ،ك ــا يق ــول الفيلس ــوف
جورجيـــاس «بـــا أن اهلـــاون يصنعـــه صانـــع اهلاونـــات،
كذل ــك املواط ــن ،يصنع ــه صان ــع املواطن ــني»(.)1
لك ــن الس ــؤال ه ــو :م ــن يصن ــع السياس ــيني؟ الش ــعب
ه ــو م ــن يصن ــع السياس ــيني ،فه ــو ال ــذي ينتخبه ــم ويق ــول
هلـــم أنتـــم متثلوننـــا ،وعليكـــم أن تضعـــوا القوانـــني التـــي
حتمين ــا وتراع ــي مصاحلن ــا وحتاف ــظ ع ــى النظ ــام وحتق ــق
العدال ــة واحل ــق وتص ــون املواطن ــة .ه ــذا حي ــدث يف ال ــدول
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ذات النظ ــام الديمقراط ــي ال ــذي حي ــرتم اختي ــارات الن ــاس
وحي ــرتم إرادهت ــم ،ويش ــعر أن ــه حماس ــب م ــن قبله ــم ،وإذا
مل يصن ــع (هاون ــات) بمواصف ــات ممت ــازة فل ــن ينتخب ــوه.
لكـــن ،انظـــري يف البحريـــن ،هـــل نحـــن نختـــار
السياســـيني؟ هـــل نختـــار رئيـــس الـــوزراء؟ هـــل نختـــار
ال ــوزراء؟ ه ــل لدين ــا الق ــدرة ع ــى تغي ــر احلكوم ــة؟ طب ًع ــا
ال .نح ــن ال نصن ــع السياس ــيني الذي ــن حيكمونن ــا ،لذل ــك
ه ــم ال يمثل ــون إرادتن ــا ،ه ــم مفروض ــون علين ــا ،ونح ــن
جم ــربون أن نطيعه ــم وننف ــذ أوام ــر ه ــم يضعوهن ــا .إهن ــم
يتعاملـــون معنـــا كـــا يتعامـــل اهلـــاون مـــع رؤوس اللـــوز
والبصـــل يد ّقهـــا د ًقـــا حتـــى يطحنهـــا ،وال متلـــك هـــذه
ال ــرؤوس الق ــدرة ع ــى مقاوم ــة اهل ــاون ،فه ــو أق ــوى منه ــا
وه ــو ي ــارس الق ــوة عليه ــا ويس ــحقها .املواطن ــة يف نظامن ــا
الس ــيايس مدقوق ــة ومطحون ــة ،لذل ــك نح ــن حت ــت رمح ــة
السياســـيني الذيـــن ال ننتخبهـــم ،صانـــع اهلاونـــات هـــو
املل ــك ،وه ــو املال ــك لنظ ــام املواطن ــة وللمواطن ــني ،يق ــرر
م ــن يعط ــى ل ــه اجلنس ــية ،ويق ــرر م ــن يس ــحبها من ــه ،وم ــن
يس ــقطها عن ــه.
املواطن ــة حتت ــاج إىل نظ ــام س ــيايس يضع ــه املواطن ــون،
وحتت ــاج سياس ــيني خيتاره ــم املواطن ــون ،وحتت ــاج صيان ــة
أيضـــا .إذا مل تكـــن
ومراقبـــة ومحايـــة مـــن قبـــل املواطنـــني ً
املواطنـــة صناعـــة املواطنـــني ،فإهنـــا لـــن تكـــون مواطنـــة،
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س ــتكون رعاي ــة ك ــا يرع ــى الراع ــي األغن ــام ،أو ملكي ــة
كـــا يملـــك صاحـــب املزرعـــة األغنـــام واألشـــجار
واألرض.
الـــرس يكمـــن يف صانـــع املواطنـــني ،جيـــب أال يكـــون
ً
شـــيخا وال خليفـــة وال
أمـــرا وال
الصانـــع ملـــكًا وال
ً
س ــلطا ًنا ،فه ــؤالء ال يصنع ــون مواطنً ــا ،فه ــم ال يعرتف ــون
بنظـــام املواطنـــة ،واجلنســـية تعنـــي أنـــك مـــن جنـــس
أتباعهـــم ،وحـــني جيـــدون أنـــك خرجـــت عـــى هـــذا
اجلنـــس ،يســـقطون عنـــك جنســـيتك.
يفوضـــه مواطنـــون
حـــني يكـــون الصانـــع مواطنًـــا ّ
إلدارهت ــم خ ــال م ــدة زمني ــة حم ــددة ،فاجلنس ــية س ــيكون
معناه ــا أن ــك م ــن جن ــس أم ــة املواطن ــني الت ــي انتخب ــت
ه ــذا الصان ــع ،وال حي ــق هل ــذا الصان ــع أن يس ــقط جنس ــية
أحـــد إال حـــني خيـــون أمـــة املواطنـــني ويعمـــل ضـــد
مصاحلهـــا الكـــربى.
 .23إ ًذا ،م ــا ندرس ــه يف م ــادة الرتبي ــة للمواطن ــة ال عالق ــة
ل ــه ب ــام نعيش ــه يف البحري ــن؟
نعـــم ،صحيـــح ،ويمكننـــي أن أقـــول لـــك ليـــس
لدين ــا تربي ــة للمواطن ــة ،ب ــل لدين ــا دعاي ــة سياس ــية .وق ــد
تفاجـــأت حـــني فتحـــت كتابـــك (الرتبيـــة للمواطنـــة)
للصـــف الســـادس ابتدائـــي ،فوجـــدت فيـــه تعريـــف
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الدعاي ــة السياس ــية بأهن ــا «حماول ــة إقن ــاع أفـــراد املجتم ــع
بتبنـــي أفـــكار وآراء ومواقـــف سياســـية معينـــة ،ومـــن
أمثلتهـــا إقنـــاع النـــاس بالتصويـــت ملرشـــح معـــني يف
االنتخابـــات .والدعايـــة تكـــون أكثـــر إقنا ًعـــا للنـــاس
تأثـــرا عليهـــم إذا اعتمـــدت الصـــدق ونـــر
وأقـــوى
ً
احلقائ ــق .أم ــا إذا اعتم ــدت ع ــى ن ــر األكاذي ــب وتزيي ــف
احلقائ ــق ،فإهن ــا ال حتق ــق أهدافه ــا ،وذل ــك لضع ــف ثق ــة
النـــاس فيهـــا».
الــدول الشــمولية ،كــا ختربنــا (حنــة آرنــت) ،توظــف
اإلع ــام خلدمته ــا ،لب ــث الك ــذب والتزيي ــف والف ــربكات.
ول ــكل دكتات ــور بط ــل دعاي ــة سياس ــية كاذب ،فهتل ــر ح ــني
أس ــس يف الع ــام  1933دكتاتوري ــة نازي ــة يف أملاني ــا ،اش ــتهر
يف وقتهـــا وزيـــره للدعايـــة ،جوزيـــف جوبلـــز( ،)1وقـــد
ُســـميت وزارتـــه بـــوزارة الدعايـــة والتنويـــر .اســـتخدم
النازي ــون بمه ــارة التعلي ــم واألف ــام والصحاف ــة واإلذاع ــة
لتشـــكيل الـــرأي العـــام وتوجيهـــه ،كأفضـــل مثـــال
الســـتخدام الدعايـــة السياســـية يف العـــر احلديـــث.
يف عهـــد الدكتاتـــور صـــدام حســـني ،كان إىل جنبـــه
حممـــد ســـعيد الصحـــاف ،وزيـــر اخلارجيـــة واإلعـــام.
ُعـــرف بمؤمتراتـــه الصحفيـــة التـــي كان يعلـــن فيهـــا عـــن
1

مــن أقوالـ ِـه املشــهورة« :كلــا ســمعت كلمــة مثقــف حتسســت مســديس»
و«اكــذب حتــى يصدقــك النــاس».
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انتصــارات القــوات العراقيــة املتتاليــة بينــا كانــت القــوات
الربيـــة األمركيـــة تتقـــدم بشـــكل مضطـــرد إىل حـــدود
بغـــداد .ويف آخـــر مؤمتـــر صحفـــي لـــه يف يـــوم ســـقوط
بغـــداد عـــام 2003م ،أعلـــن الصحـــاف أن األمريكيـــني
«ينتحـــرون اآلن بـــاآلالف عـــى أســـوار بغـــداد».
يف البحريـــن ،إىل جانـــب الدكتاتـــور ،بـــرز الصحـــايف
ســـعيد احلمـــد ،والصحافيـــة سوســـن الشـــاعر ،ووزيـــرة
اإلعـــام ســـمرة رجـــب.
لقـــد كان هـــؤالء أبـــرز مروجـــي الدعايـــة السياســـية
خلدمـــة الدكتاتوريـــة .لقـــد فربكـــوا روايـــة أن حركـــة 14
فربايـــر تســـتهدف املكـــون الســـني بأكملـــه ،ال النظـــام،
وأهن ــا خمط ــط يعم ــل وف ــق أجن ــدة خارجي ــة إلقام ــة حك ــم
والي ــة الفقي ــه ،وأن املحتج ــني خون ــة ،عم ــاء ،متآم ــرون،
خمرب ــون ،إرهابي ــون ،عصابــ ُة حمتل ــني ،قتل ــة ،صفوي ــون،
وجيـــب فصلهـــم مـــن عملهـــم .وتـــأيت دعـــوات إســـقاط
اجلنســـية كمطالـــب شـــعبية ،ضمـــن هـــذه الدعايـــة
السياســـية.
قس ــمت املجتم ــع والرتبي ــة
 .24يعن ــي الدعاي ــة السياس ــية ّ
للمواطن ــة ص ــارت تربي ــة للكراهي ــة؟
لقـــد قتلـــت هـــذه الدعايـــة السياســـية املواطنـــة
ومث ّلـــت بجثتهـــا أمـــام الـــرأي العـــام ،وأشـــاعت
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الكراهيـــة ،وبقيـــت (مناهـــج الرتبيـــة للمواطنـــة) يف
امل ــدارس ،جم ــرد دعاي ــة إعامي ــة ُجت ّم ــل ص ــورة املل ــك
وعائلتــه وتســتعرض إنجازاتــه ،وتغطــي عــى مــا حيــدث
يف الواقـــع مـــن انتهـــاكات صارخـــة لإلنســـان وتدمـــر
للمواطن ــة والوط ــن .والدلي ــل ع ــى ذل ــك ،أنن ــا ال نج ــد
يف ه ــذه املناه ــج أي إش ــارة إىل أزم ــة البحري ــن الطاحن ــة
منـــذ  ،2011وال إشـــارة إىل بيانـــات وتقاريـــر املنظـــات
احلقوقيـــة العامليـــة التـــي تديـــن مـــا حيـــدث يف البحريـــن
م ــن قب ــل احلكوم ــة .حتدثن ــا ه ــذه املناه ــج ع ــن اإلع ــان
العامل ــي حلق ــوق اإلنس ــان ،وتق ــول إن م ــن أهدافه ــا أن
«حيمـــي {املواطـــن} نفســـه مـــن االعتـــداء عـــى حقوقـــه
أو انتهاكه ــا» لكنه ــا ال ختربن ــا ع ــن انته ــاكات املواط ــن
البحرين ــي يف  2011الت ــي وثقه ــا تقري ــر بس ــيوين ال ــذي
اعـــرتف بـــه امللـــك أمـــام العـــامل ،وال تـــأيت عـــى ذكـــر
فظائـــع ســـجن جـــو التـــي حتدثـــت عنهـــا مفوضيـــة
األمـــم املتحـــدة الســـامية حلقـــوق اإلنســـان ومنظمـــة
العفـــو (  ،)Amnesty Internationalوقـــد صـــدرت
روايـــة اســـمها (جـــو)( )1يقرأهـــا أطفـــال البحريـــن
قبـــل كبارهـــم ،هلـــول مـــا فيهـــا مـــن بشـــاعات تنتهـــك
إنســـانيتهم.
1

السياســـيني ،يـــروي فيهـــا عذابـــات 10
روايـــة كتبهـــا أحـــد املعتقلـــني ّ
مــارس/آذار  ،2015التــي عايشــها يف ســجن جــو املركــزي يف البحريــن،
ـرا.
نرهت ــا صحيف ــة م ــرآة البحري ــن وحقق ــت انتش ـ ً
ـارا ش ــعب ًيا كب ـ ً
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 .25يف كل دول العــامل اجلنســية ُتعطــى بالــوالدة بحســب
انت ــامء األب ،ويف بعضه ــا يكف ــي أن يك ــون مس ــقط
رأســـك يف بلـــد مـــا ،لتكـــون مســـتح ًقا جلنســـيته،
فكي ــف يف البحري ــن حي ــرم منه ــا أبن ــاء وتس ــقط م ــن
آب ــاء؟
«املواطنـــون ال ينبعـــون مـــن األرض أو خيرجـــون
مـــن رحـــم؛ إن اجلنســـية ليســـت مســـألة جينيـــة»(.)1
اجلنســـية مســـألة حضاريـــة كـــا حقـــوق اإلنســـان
مســـألة حضاريـــة تعـــرب عـــن تطـــور املجتمعـــات
وتفاوهتـــا ،فهنـــاك دول عـــى ســـبيل املثـــال تعتـــرب
أن والدة طفـــل عـــى أرضهـــا توجـــب اســـتحقاقه
للجنس ــية ،لكنه ــا تتف ــاوت يف تفاصيله ــا .فح ــني تول ــد
يف كنـــدا حتصـــل عـــى جنســـيتها مبـــارشة ،حتـــى لـــو مل
حيص ــل عليه ــا أب ــوك ،وح ــني تول ــد م ــن أب بحرين ــي
أيضـــا مبـــارشة يف احلالـــة
حتصـــل عـــى اجلنســـية ً
الطبيعيـــة ،أمـــا يف احلالـــة غـــر الطبيعيـــة كـــا نعيشـــها
اآلن فاألمـــر خمتلـــف ،فحـــني يكـــون أبـــوك البحرينـــي
ألس ــباب سياس ــية يف الس ــجن أو مط ــار ًد ا أو مط ــرو ًد ا
ـــر ا أو الج ًئـــا أو يعيـــش باخلـــارج،
أو
مهاجـــر ا أو ّ
مهج ً
ً
يف هـــذه احلـــاالت كلهـــا ،تتدخـــل اجلهـــات األمنيـــة
1

هـذا االقتبـاس جلاكلـني سـتيفينز ،أسـتاذة العلـوم السياسـية يف جامعـة
نـورث وسـرتن ،وصاحبـة كتـاب «دول بـا أمـم :مواطنـة للبـر الفانـني».
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ً
تدخـــا غـــر حضـــاري وال حيـــرتم حقـــوق اإلنســـان،
وتعيـــق حصـــول االبـــن عـــى اجلنســـية بـــل وجتعـــل
احلص ــول ع ــى ش ــهادة املي ــاد عملي ــة ش ــاقة وصعب ــة،
إن مل تكـــن ممنوعـــة.
اجلنس ــية ليس ــت مس ــألة جيني ــة ،مث ــل الذك ــر واألنث ــى
والع ــريب والف ــاريس والصين ــي واهلن ــدي .اجلنس ــية قان ــون
وضع ــه اإلنس ــان ضم ــن نظ ــام إدارة الدول ــة سياســ ًيا ،أو
لنق ــل ه ــي بطاق ــة تعري ــف للمواط ــن يف دولت ــه حت ــدد م ــا
أيضـــا بطاقـــة تعريـــف للمواطـــن
لـــه ومـــا عليـــه ،وهـــي ً
يف الع ــامل ،حيتاجه ــا ح ــني يتح ــرك وينتق ــل م ــن دول ــة إىل
دول ــة أخ ــرى.
ختتل ــف قوان ــني اجلنس ــية م ــن بل ــد إىل آخ ــر .وحس ــب
تطـــور نظـــام املواطنـــة يف كل بلـــد ،يتحـــدد تطـــور نظـــام
اجلنس ــية .يف البحري ــن مث ـ ًـا هن ــاك ش ــخص ،وه ــو املل ــك،
ه ــو م ــن يتحك ــم يف نظ ــام املواطن ــة ،فيمن ــح اجلنس ــية مل ــن
يشـــاء و ُيســـقطها عمـــن يشـــاء .يف كنـــدا ً
مثـــا ال يوجـــد
ملـــك وال حاكـــم يفعـــل ذلـــك .هنـــاك دائـــرة اجلنســـية
واهلجـــرة الكنديـــة (Department of Citizenship and
 )Immigration Canadaوهـــي وكالـــة حكوميـــة كنديـــة
ت ــرف ع ــى تس ــير أم ــور اهلج ــرة واجلنس ــية وف ــق رشوط
واضحـــة ،تأسســـت يف العـــام .1994
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 .26قل ــت إن ــك كتب ــت م ــرة مقال ــة يف ش ــكل رس ــالة
إىل نائبـــة يف الربملـــان وذكـــرت فيهـــا اســـمي،
هـــل الربملـــان يف البحريـــن لـــه عالقـــة بإســـقاط
اجلنســـية؟
يفــرتض أن يكــون الربملــان منتخ ًبــا مــن الشــعب،
ويدافــع عــن الشــعب ،ومهمتــه أن يراقــب احلكومــة ويضــع
هلــا قوانــني ختــدم الشــعب .لكــن ،كــا قلــت لــك ،يف األنظمة
ً
ومماثا
الشــمولية كل يشء جيــب أن يكــون خاض ًعــا للحاكــم
ملــا يريــد ،فــإرادة احلكــم تشــمل اجلميــع ويطيعهــا اجلميــع.
يف البحريـــن الســـلطة التنفيذيـــة يتوالهـــا امللـــك
ورئيـــس الـــوزراء .جيـــري تعيـــني جملـــس الـــوزراء بأمـــر
ملكـــي .الســـلطة التريعيـــة يتوالهـــا امللـــك ،واملجلـــس
جملـــي النـــواب والشـــورى،
الوطنـــي املؤلـــف مـــن
َ
وأعضـــاء جملـــس الشـــورى يعينهـــم امللـــك ،والســـلطة
القضائيـــة تصـــدر أحكامهـــا باســـم امللـــك ،وأعضـــاء
املجلـــس األعـــي للقضـــاء يعينهـــم امللـــك.
هـــذه املعلومـــات جتدينهـــا يف كتـــاب (الرتبيـــة
للمواطن ــة) للص ــف األول إع ــدادي .س ــتاحظني هن ــا أن
ســلطة امللــك تشــمل كل الســلطات التنفيذيــة والتريعيــة
والقضائيـــة .ومـــع ذلـــك يقـــول هـــذا الكتـــاب إن نظـــام
احلك ــم يف البحري ــن يق ــوم ع ــى فص ــل الس ــلطات الث ــاث
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واس ــتقاهلا .تق ــول (حن ــة آرن ــدت) ه ــذا حك ــم ش ــمويل
اس ــتبدادي جيم ــع في ــه املل ــك الس ــلطات كله ــا يف قبضت ــه،
بين ــا يق ــول كت ــاب الرتبي ــة للمواطن ــة أن نظ ــام احلك ــم يف
البحري ــن ديمقراط ــي .ه ــل نص ــدق خب ــرة االس ــتبداد أم
نصـــدق الدعايـــة السياســـية لاســـتبداد؟
جملـــس النـــواب ،أو الربملـــان يف البحريـــن ،شـــكل ًيا
يمث ــل الش ــعب ،لك ــن يف حقيقت ــه ه ــو يمث ــل املل ــك ،ف ــكل
يشء يف الدول ــة الش ــمولية يمث ــل املل ــك وياثل ــه يف الش ــبه.
يف صي ــف  2013قب ــل أن نحتف ــل بعي ــد مي ــادك الع ــارش،
أم ــر املل ــك أعض ــاء جمل ــس الن ــواب أن جيتمع ــوا م ــع أهن ــم
يف إج ــازة ،فاجتمع ــوا يف  28يوليو/مت ــوز ،وعق ــدوا جلس ــة
اس ــتثنائية ،ملواجه ــة فعالي ــة احتج ــاج س ــلمي ،كان اس ــمها
(متـــرد) .يف هـــذه اجللســـة التارخييـــة أصـــدروا توصيـــة
تنــص عــى «إســقاط اجلنســية البحرينيــة عــن كل مرتكبــي
اجلرائ ــم اإلرهابي ــة واملحرض ــني عليه ــا».
 .27هـــل كنـــت تتخيـــل ،أنـــه بعـــد ســـنة ونصـــف
ســـتضعك هـــذه التوصيـــة ضمـــن قائمـــة املســـقطة
جنســـيتهم ؟
أب ـ ًـدا ،م ــا كن ــت أختي ــل أن ه ــذه التوصي ــة س ــتضعني
ضمـــن قائمـــة مرتكبـــي اجلرائـــم اإلرهابيـــة واملحرضـــني
عليهــا .كنــت أظــن بســذاجة أن رســالتي وأدوايت ككاتــب
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ال يمك ــن أن تضعن ــي ضم ــن ه ــذه القائم ــة ،مه ــا حاول ــوا
أن يلعبـــوا بمعنـــى اإلرهـــاب والتحريـــض عليـــه .كـــا
ـاذجا يف تقدي ــر م ــا أفعل ــه ،ظنن ــت أن احلكوم ــة
كن ــت س ـ ً
مزعوجــة مــن النــاس احلــارضة يف امليــدان ،ومــن النشــطاء
السياس ــيني الذي ــن يظه ــرون يف اإلع ــام بش ــكل مس ــتمر،
وأن ــا مل أك ــن م ــن ه ــؤالء.
 .28ه ــل كان املل ــك بحاج ــة إىل ه ــذه التوصي ــة ليس ــقط
جنس ــيتك؟
ال ،مل يكــن بحاجــة إليهــا ،فهــو قــد أصــدر أول قائمــة
إســـقاط يف  7نوفمرب/تريـــن الثـــاين  ،2012وضمـــن
 31مواطنًـــا وفيهـــا نائبـــان برملانيـــان ســـابقان .هـــو ليـــس
بحاج ــة إىل ه ــذه التوصي ــة ،لكن ــه أراد أن ُيعط ــي لقرارات ــه
طاب ًعــا شــكل ًيا ،ليبــدو كأنــه ال يتــرف مــن غــر الرجــوع
إىل املؤسســـات الدســـتورية .األمـــر اآلخـــر ،هـــو أراد أن
دورا يف توس ــيع قان ــون إس ــقاط
يعط ــي ملجل ــس الن ــواب ً
اجلنس ــية ،ليك ــون رشي ـكًا يف ه ــذا الفع ــل ،وبالت ــايل ،يب ــدو
وســع
األمــر وكأن إســقاط اجلنســية مطلــب شــعبي ،فمــن ّ
ه ــذا القان ــون ه ــم ن ــواب الش ــعب.
مـــن املفيـــد هنـــا أن نعـــرض جتربـــة فرنســـا بعـــد
االعتـــداءات اإلرهابيـــة التـــي اســـتهدفت عاصمتهـــا
باريــس يف  13تريــن الثاين/نوفمــرب  ،2015وخلفــت 130
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قتي ـ ًـا ومئ ــات اجلرح ــى .يف ه ــذه احلال ــة األمني ــة اخلط ــرة،
ـم ط ــرح م ــروع إس ــقاط اجلنس ــية يف الربمل ــان الفرن ــي،
تـ ّ
وج ــرى نق ــاش موس ــع ،ويف األخ ــر مل جي ـ ِـر إق ــراره .ه ــل
تعرف ــني م ــاذا ق ــال الرئي ــس الفرن ــي فرانس ــوا هوالن ــد يف
خطـــاب هنايـــة  2016مـــع اقـــرتاب هنايـــة واليتـــه؟
قـــال إنـــه لـــن يرتشـــح لواليـــة ثانيـــة ،وإن ندمـــه
الوحي ــد خ ــال حكم ــه ه ــو أن ــه اق ــرتح م ــروع قان ــون
إس ــقاط اجلنس ــية .الحظ ــي خط ــورة ه ــذا املوض ــوع ال ــذي
جي ــري استس ــهاله يف البحري ــن ،والحظ ــي كي ــف يتح ــدث
رئي ــس دول ــة ك ــربى ع ــن ندم ــه ،لي ــس ألن ــه أص ــدر قان ــون
إس ــقاط اجلنس ــية ب ــل ألن ــه اقرتح ــه .وه ــل تعرف ــني كي ــف
كانـــت ردة فعـــل وزيـــرة العـــدل الفرنســـية كريســـتيان
توب ــرا؟
اس ــتقالت واعت ــربت أن م ــروع القان ــون يع ـ ّـد عقا ًب ــا
غـــر فعـــال وهـــو متييـــزي ضـــد الفرنســـيني مـــن أصـــول
أجنبي ــة.
 .29هـــل هـــذا يعنـــي أن مـــن أســـقط جنســـيتك هـــو
الشـــعب وليـــس امللـــك؟
هـــذا مـــا يريـــد أن يوحـــي بـــه امللـــك ،لذلـــك يكـــرر
املؤيدي ــون إلج ــراءات إس ــقاط اجلنس ــية ،أن األم ــر ج ــرى
وف ــق القان ــون ،وأن القان ــون ق ــد خض ــع للربمل ــان ،وق ــد
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اســـتوفت العدالـــة إجراءاهتـــا .هنـــاك نائبـــة يف جملـــس
الن ــواب اس ــمها (سوس ــن تق ــوي) ،وق ــد أي ــدت ص ــدور
توصيـــة إســـقاط اجلنســـية عـــن املواطنـــني ،عـــى الرغـــم
مـــن أن شـــعارها يف االنتخابـــات التكميليـــة يف 2011
بع ــد انس ــحاب مجعي ــة الوف ــاق م ــن الربمل ــان كان «حق ــوق
املواطـــن غايتنـــا»!!
أظنهـــا تفهـــم حقـــوق املواطـــن يف حـــدود احلـــق
األدن ــى م ــن األكل وال ــرب والس ــكن .ال أظنه ــا تض ــع
حق ــه يف الكرام ــة وحري ــة النق ــد واالع ــرتاض واملس ــاواة يف
االعتب ــار ،بدلي ــل أهن ــا مل تكت ــف بالتأيي ــد املطل ــق إلس ــقاط
جنس ــية البحريني ــني املعارض ــني لسياس ــة احلكوم ــة ورف ــع
توصي ــة «ع ــدم ش ــمول املتورط ــني يف األع ــال اإلرهابي ــة
{املعارض ــني السياس ــيني} بالعف ــو امللك ــي ع ــن العقوب ــات»
حـــني كانـــت نائبـــة ،وحـــني عينهـــا امللـــك يف جملـــس
الش ــورى ،راح ــت تذك ــر هب ــذه التوصي ــات كإنج ــازات،
وتنـــوه بتحوهلـــا إىل قانـــون رقـــم ( )21لســـنة  2014عـــرب
تعدي ــل بع ــض أح ــكام قان ــون اجلنس ــية البحريني ــة لع ــام
 ،1963الـــذي تنـــص مـــواده عـــى أنـــه جيـــوز بمرســـوم
بن ــا ًء ع ــى ع ــرض وزي ــر الداخلي ــة وبع ــد موافق ــة جمل ــس
ال ــوزراء إس ــقاط اجلنس ــية البحريني ــة عم ــن يتمت ــع هب ــا إذا
تس ــبب يف اإلرضار بمصال ــح اململك ــة أو ت ــرف تر ًف ــا
يناق ــض واج ــب ال ــوالء هل ــا.
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هكـــذا يعمـــل النظـــام الشـــمويل ،حيـــول اجلميـــع إىل
ناطق ــني ب ــا يري ــده ،ياثلون ــه يف كل يشء ويتطابق ــون م ــع
مواقفـــه ،فـــا يعـــود للصحفـــي ســـلطة لرصـــد أخطـــاء
احلكوم ــة ويكت ــب عنه ــا ،وال للكات ــب ج ــرأة ليع ــارض
قـــرارات احلكومـــة ،وال للربملـــان اســـتقال لراقـــب أداء
احلكوم ــة ،وال للق ــايض ضم ــر مس ــتقل ليحك ــم بص ــوت
العدالـــة .هكـــذا ،يتحـــول اجلميـــع إىل مؤيـــد ومـــربر
وشـــارح ومدافـــع عـــن قـــرار إســـقاط اجلنســـية.
 .30هـــل تـــرر النـــاس الذيـــن هـــم داخـــل البحريـــن
مـــن هـــذا القانـــون أم فقـــط النـــاس الذيـــن هـــم يف
اخلـــارج؟
الكُلـــف املاديـــة صعبـــة عـــى اجلميـــع ،مـــن هـــم يف
الداخ ــل وم ــن ه ــم يف اخل ــارج .لق ــد ن ــال ه ــذا القان ــون
الصـــادر يف شـــهر يوليـــو /متـــوز  2014أول مـــن نـــال
منه ــم تس ــعة م ــن الش ــباب البحريني ــني يف الداخ ــل ،فق ــد
قض ــت املحكم ــة الك ــربى اجلنائي ــة الرابع ــة املنعق ــدة يف 6
أغس ــطس /آب  ،2014بإس ــقاط اجلنس ــية البحريني ــة ع ــن
تس ــعة متهم ــني ،بع ــد أن تغ ــرت الته ــم م ــن «جتم ــع غ ــر
قان ــوين» إىل «إنش ــاء منظم ــة إرهابي ــة» ،اس ــتنا ًدا إىل «قان ــون
اإلرهـــاب» املعـــدل حدي ًثـــا ،لتكـــون ســـابقة .مـــع هـــذا
احلك ــم ،ارتف ــع ع ــدد البحريني ــني املس ــقطة جنس ــياهتم إىل
شـــخصا حينهـــا.
40
ً
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لقـــد شـــكل هـــذا احلكـــم صدمـــة ألهـــايل الشـــبان
التســـعة املســـقطة جنســـيتهم ،فهـــم يعرفـــون أن القضـــاء
يف البحري ــن عدالت ــه زائف ــة حس ــب تعب ــر منظم ــة العف ــو
الدوليــة ،وقــد اعتــادوا عــى أحكامــه غــر العادلــة واملبالــغ
فيهـــا ،لكنهـــم مل يعتـــادوا بعـــد عـــى إســـقاط جنســـيات
أبنائهــم ،والتشــكيك يف هويتهــم وجدارهتــم يف االحتفــاظ
هبـــا .لقـــد شـــعروا أن مواطنيتهـــم قـــد ُجرحـــت ،وهـــو
ش ــعور يف ــوق اإلحس ــاس بالظل ــم وفق ــدان العدال ــة .كان
ترحيه ــم األول ه ــو «إن البحري ــن ه ــي أرضه ــم وأرض
أجداده ــم ،وإن س ــحب اجلنس ــيات م ــن أبنائه ــم ال يلغ ــي
ـارضا
انتاءه ــم الوج ــداين للبحري ــن وأهله ــا ،تار ً
خي ــا وح ـ ً
ً
ومســـتقبا ،مطالبـــني بإرجـــاع اجلنســـية إىل أبنائهـــم».
إن إســـقاط جنســـية االبـــن ،تشـــكيك يف أصالتـــه،
األم ــر يش ــبه التش ــكيك يف ال ــرف ،كأن احلكوم ــة تق ــول
للن ــاس إن ه ــؤالء ال آب ــاء هل ــم ،ال ينتم ــون إىل أرضن ــا وال
وطنن ــا ،إهن ــم مقطوع ــو النس ــب والصل ــة.
كان الف ًت ــا يل وج ــود اب ــن وأبي ــه يف ه ــذه القضي ــة،
األب (حســـن آدم قاهـــر) عمـــره  53عا ًمـــاُ ،حكـــم
ِ
جيـــر إســـقاط
عليـــه بالســـجن مخـــس ســـنوات ،ومل
جنس ــيته ،واالب ــن (ع ــي حس ــن آدم قاه ــر) عم ــره 23
عا ًمـــا ُحكـــم عليـــه بالســـجن ســـبع ســـنوات وإســـقاط
اجلنســـية.
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ال تع ــرف َم ــن تع ــزي يف َم ــن .ه ــل تع ــزي االب ــن يف
أبي ــه ،أو تع ــزي األب يف ابن ــه أو تع ــزي العائل ــة املنكوب ــة
يف فقـــدان ابنهـــا ومعيلهـــا ،أم تعـــزي الوطـــن يف فقدانـــه
أبنائ ــه؟
كان يمك ــن أال يتمك ــن ع ــي م ــن رؤي ــة وطن ــه ،فه ــو
فاقـــدا
كان ســـيخرج مـــن الســـجن دون نظـــر ،كونـــه
ً
لــــسبعني يف املئـــة مـــن نظـــره بســـبب إصابتـــه بضمـــور
يف شـــبكية العـــني ،مـــا ســـيؤدي إىل فقـــدان بـــره كل ًيـــا
خ ــال س ــنوات بحس ــب م ــا أبلغ ــه األطب ــاء ،وه ــو فاق ــد
جلنس ــيته ،ول ــن يتمك ــن م ــن الع ــودة إىل جامعت ــه يف اهلن ــد
إلكـــال دراســـته .هكـــذا حتقـــق النائبـــة سوســـن تقـــوي
غايـــة شـــعارها «حقـــوق املواطـــن غايتنـــا».
لق ــد أنق ــذ الق ــدر ه ــؤالء التس ــعة م ــن حك ــم إس ــقاط
اجلنســـية ،ففـــي جلســـة حمكمـــة االســـتئناف بتاريـــخ
 27ينايـــر  2015تـــم إلغـــاء حكـــم املحكمـــة بإســـقاط
اجلنس ــية ع ــن ه ــؤالء املواطن ــني بس ــبب ح ــدوث الفع ــل
ال ــذي أدين ــوا بس ــببه قب ــل ص ــدور التعدي ــل ع ــى «قان ــون
اإلره ــاب» امل ــؤدي إىل إس ــقاط اجلنس ــية يف ح ــال اإلدان ــة.
لك ــن ق ــدر ه ــذا القان ــون ع ــى البحراني ــني ق ــد ع ـ ّـوض
ع ــن ه ــؤالء التس ــعة بتس ــعة آخري ــن قب ــل ص ــدور حك ــم
حمكم ــة االس ــتئناف ،فف ــي  29س ــبتمرب  ،2014ت ــم جتري ــد
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تس ــعة مواطن ــني م ــن جنس ــيتهم البحريني ــة وحك ــم عليه ــم
بالس ــجن م ــدى احلي ــاة بحك ــم م ــن املحكم ــة اس ــتنا ًدا إىل
أيض ــا.
«قان ــون اإلره ــاب» ً
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إﺳﻘﺎط اﻟﻘﻀﺎء
 .31هـــل ســـرتفع قضيـــة يف املحكمـــة الســـرتداد
جنســـيتك ؟
مل تســـقط جنســـيتي يف املحكمـــة ،ألرفـــع قضيـــة يف
املحكم ــة ،وال بق ــرار م ــن الق ــايض .لق ــد س ــقطت بمرس ــوم
مـــن امللـــك ،إنـــه املرســـوم ( )8لســـنة  .2015مـــع ذلـــك
وكّلـــت املحامـــي حممـــد التاجـــر املدافـــع عـــن حقـــوق
اإلنس ــان ،لرف ــع قضي ــة باس ــمي .لق ــد طلب ــت من ــه ذل ــك
ألك ــون ق ــد قم ــت باإلج ــراءات املطلوب ــة ،ك ــا طل ــب من ــه
ذل ــك جمموع ــة م ــن املس ــقطة جنس ــيتهم ،فرف ــع دع ــوى كان
رقمهــا  .02/2015/6599/8وجــاء رد املحكمــة بالرفــض.
وق ــد لفتن ــي م ــا ه ــو مكت ــوب يف بداي ــة ق ــرار املحكم ــة:
باس ــم صاح ــب اجلال ــة املل ــك مح ــد ب ــن عيس ــى ب ــن
س ــلان آل خليف ــة مل ــك مملك ــة البحري ــن
باجللســـة املنعقـــدة علنًـــا باملحكمـــة الكـــربى املدنيـــة
األوىل بتاريـــخ  7ديســـمرب/كانون األول .2015
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رئيسا
برئاسة القايض مجعة املوسى ً
وعضوية القايض أرشف عبد اهلادي
وعضوية القايض د .حممد توفيق عبد املجيد
ص ــدر ق ــرار إس ــقاط اجلنس ــية بمرس ــوم باس ــم املل ــك،
ـم كل يشء
ـم رفــض النظــر فيــه بحكــم باســم امللــك .يتـ ّ
وتـ َّ
يف وطنن ــا باس ــم املل ــك ،الوط ــن حي ــث يك ــون املل ــك ،إن ــه
يقبــض عــى كل يشء يف الوطــن ،إنــه النظــام الشــمويل كــا
ســميناه .مــن يريــد أن ينتمــي إىل الوطــن ،ال بـ ّـد أن ينتمــي
إىل املل ــك ،الرتبي ــة للمواطن ــة ه ــي تربي ــة لل ــوالء للمل ــك
وعائلت ــه ،واجلنس ــية متن ــح ع ــى أس ــاس والئ ــك للمل ــك
ال ــذي يمل ــك ه ــذا الوط ــن كل ــه ،هك ــذا ،تك ــون الش ــكوى
يف املحكم ــة بمثاب ــة الش ــكوى ع ــى املل ــك وعن ــد املل ــك،
يعن ــي ه ــو اخلص ــم وه ــو احلك ــم.
 .32طامل ــا أن البحري ــن مملك ــة ،ألي ــس م ــن الطبيع ــي أن
يك ــون كل يشء باس ــم املل ــك وحت ــت س ــيادته؟
ال ،ليـــس طبيع ًيـــا أن يكـــون كل يشء باســـم امللـــك.
بـــد أن يكـــون القضـــاء باســـم القضـــاة .عـــى القـــايض
ال َّ
أن يتحـــدث باســـمه وباســـم العدالـــة التـــي هـــي أمانـــة
ً
مســـتقا،
يف ضمـــر لســـانه ،القضـــاء جيـــب أن يكـــون
لنضمـــن أن العدالـــة ال أحـــد يعبـــث هبـــا.
وجيـــب أن يكـــون الربملـــان ناط ًقـــا باســـم الشـــعب ال
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باس ــم املل ــك ،ع ــى النائ ــب يف الربمل ــان أن يتح ــدث باس ــم
الش ــعب ال ــذي انتخب ــه ولي ــس باس ــم املل ــك .لق ــد حت ّك ــم
ـرع ل ــه قانو ًن ــا يفت ــح الب ــاب واســ ًعا
املل ــك يف الربمل ــان ل ُي ـ ّ
إلســقاط اجلنســية ،وحت ّكــم يف القضــاء ليحكــم بصحــة كل
مرس ــوم يص ــدره بإس ــقاط اجلنس ــية .لق ــد جع ــل كل يشء
باس ــمه وبأم ــره وبإرادت ــه.
يف املالـــك الدســـتورية الديمقراطيـــة ،األمـــور التـــي
تت ــم باس ــم املل ــك ،تك ــون رشفي ــة فق ــط ،أم ــا يف املال ــك
الدس ــتورية الش ــمولية االس ــتبدادية ،فاألم ــور الت ــي تت ــم
باس ــم املل ــك ،تك ــون وف ــق مصلحت ــه وتدخل ــه وإرادت ــه
وســـلطته.
يفتخــر امللــك بزهــو أنــه حتــول مــن أمــر حيكــم دولــة،
إىل ملــك حيكــم مملكــة ،وقــال إننــا رصنــا يف مصــاف املالــك
الدســتورية العريقــة ،مثــل كنــدا وبريطانيــا .مــا يقولــه هــو
جم ــرد دعاي ــة سياس ــية زائف ــة ،فاملال ــك الدس ــتورية لي ــس
كل يشء فيهــا بيــد امللــك ،فهــو ال يتدخــل يف الربملــان ،وال
حيـــق لـــه أن يتدخـــل يف القضـــاء ،امللـــك يف هـــذه الـــدول
ال حيك ــم وال يتدخ ــل يف القوان ــني ،وال يس ــقط اجلنس ــية،
ه ــو جم ــرد رم ــز للدول ــة ،حي ــر االحتف ــاالت والفعالي ــات
اخلريـــة ومســـابقات اخليـــل ويفتتـــح معـــارض الـــورود
والفن ــون .يمكن ــك أن تكتب ــي يف حم ــرك البح ــث جوج ــل:
ملك ــة بريطاني ــا إليزابي ــث الثاني ــة ،لتتع ــريف ع ــى األنش ــطة
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الت ــي تق ــوم هب ــا ،ولتق ــارين ب ــني الصاحي ــات الت ــي لدهي ــا
والصاحيـــات التـــي لـــدى ملـــك البحريـــن ،اكتبـــي يف
جوج ــل :مح ــد ب ــن عيس ــى.
 .33هـــل يمكـــن أن نرفـــع قضيـــة ضـــد امللـــك حـــول
إســـقاط جنســـيتك؟
ال يمكـــن أن نرفـــع قضيـــة ضـــد امللـــك ،ففـــي املـــادة
(-33أ) مـــن الدســـتور امللـــك رأس الدولـــة ،واملمثـــل
األســـمى هلـــا ،ذاتـــه مصونـــة ال متـــس ،وهـــو احلامـــي
األمـــني للديـــن والوطـــن ،ورمـــز الوحـــدة الوطنيـــة.
ذات امللـــك مصونـــة ال متـــس ،وكامـــه مصـــون،
وقراراتـــه مصونـــة ،ومراســـيمه مصونـــة ،وعائلتـــه
مصونـــة ،وكل مـــا يتبعـــه يصبـــح مصو ًنـــا مـــن املـــس ،ال
يمكنـــك أن متســـه بلســـانك وال قلمـــك وال جوارحـــك،
وإذا كتبـــت شـــي ًئا يمـــس ذات امللـــك ،فإنـــك تكـــون قـــد
انتهك ــت الدس ــتور ،وال ب ـ ّـد م ــن معاقبت ــك ،ك ــا ح ــدث
مـــع كثريـــن مـــن املغرديـــن عـــى تويـــرت.
ح ــني رف ــع املحام ــي قضي ــة يع ــرتض فيه ــا ع ــى ق ــرار
إس ــقاط جنس ــيتي ،مل يرفعه ــا ض ــد املل ــك حس ــب الئح ــة
الدعـــوى الرســـمية .حـــني راجعـــت األوراق الرســـمية،
وجـــدت هـــذه العبـــارة يف الصفحـــة األوىل:
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-

املدعـــى عليهـــا األوىل :اإلدارة العامـــة لشـــؤون
اجلنســـية واجلـــوازات واإلقامـــة.

-

املدعى عليه الثاين :وزير الداخلية.

 ممثـــل املدعـــى عليهـــا :جهـــاز قضايـــا الدولـــة(يتب ــع وزارة الع ــدل وخيت ــص بتمثي ــل احلكوم ــة
أمـــام القضـــاء).
 .34هـــل يمكـــن للقضـــاة أن حيكمـــوا ضـــد مرســـوم
امللـــك؟
طب ًع ــا ال يمك ــن ،فجه ــاز القض ــاء يتب ــع وزارة الع ــدل،
أي أنـــه حتـــت ســـلطة امللـــك .يقـــول القضـــاة يف تربيـــر
تأييده ــم لق ــرار إس ــقاط اجلنس ــية ورفضه ــم الطع ــن في ــه
«إن قـــرار إســـقاط اجلنســـية هـــو أمـــر ينـــدرج يف نطـــاق
الس ــلطة التقديري ــة للدول ــة {املل ــك} متارس ــه يف ض ــوء م ــا
متليـــه اعتبـــارات الصالـــح العـــام ودواعيـــه بـــا معقـــب
عليهـــا مـــن جهـــة القضـــاء اإلداري».
امللـــك يعتـــرب إســـقاط اجلنســـية مـــن اختصاصـــات
س ــيادته ،ه ــو س ــيد الدول ــة وم ــا يص ــدر عن ــه يعت ــرب حك ـ ًـا
ـرارا إدار ًيــا ،يمكــن للقضــاء أن يعــرتض
قاط ًعــا وبا ًتــا ال قـ ً
عليـــه ويطعـــن يف صحتـــه .يعنـــي يمكننـــا أن نذهـــب
للمحكم ــة ونع ــرتض ع ــى الق ــرارات الت ــي تص ــدر م ــن
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قب ــل مدي ــرة املدرس ــة أو وزارة الرتبي ــة أو بلدي ــة املحافظ ــة
الشـــالية التـــي يتبعهـــا بيتنـــا الـــذي تركنـــاه يف البحريـــن،
لك ــن ال يمك ــن أن نع ــرتض ع ــى مرس ــوم املل ــك ال ــذي
أســـقط جنس ــيتي ون ــزع عن ــي الق ــدرة ع ــى الت ــرف يف
ملكيـــة بيتـــي .لذلـــك املحامـــي رفـــع قضيـــة ضـــد وزارة
الداخلي ــة وإدارة اجلنس ــية وجه ــاز قضاي ــا الدول ــة كإج ــراء
ش ــكي فق ــط ،ك ــي نثب ــت أنن ــا حاولن ــا اللج ــوء للمحاك ــم
البحريني ــة ،وك ــي تثب ــت ه ــذه املحاك ــم أهن ــا ردت علين ــا
وف ــق القان ــون الش ــكي.
 .35مـــاذا قـــال القضـــاة؟ مـــا األدلـــة التـــي عرضوهـــا
ليؤكـــدوا اســـتحقاقك إلســـقاط اجلنســـية؟
قال ــوا إن طل ــب إلغ ــاء مرس ــوم إس ــقاط اجلنس ــية قائ ــم
عـــى أســـاس غـــر ســـليم ،وعليـــه فهـــو طلـــب «جديـــر
بالرفـــض».
وقالـــوا إن قـــرار إســـقاط اجلنســـية يثبـــت مـــن أي
واقعـــة أو قرينـــة تفيـــد حصولـــه دون التقيـــد يف ذلـــك
بوســـيلة إثبـــات معينـــة ،يعنـــي أنـــا أســـتطيع أن أعاقبـــك
بمجــرد أن أراك خــارج البيــت ،ولســت بحاجــة أن أثبــت
أنـــك قمـــت بفعـــل خاطـــئ .وهـــذا هـــو الســـبب الـــذي
جيعلن ــي ال أع ــرف كي ــف أجي ــب الذي ــن يس ــألونني :مل ــاذا
ـم إســقاط جنســيتك؟ أقــول هلــم مل خيــربين أحــد بالســبب
تـ ّ
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وال تســلمت رســالة تفيــد الســبب ،ومل تكــن هنــاك قضيــة
يف املحكم ــة تتهمن ــي ب ــيء مع ــني .رب ــا ش ــاهدين املل ــك
م ــرة خ ــارج البي ــت ،وق ــرر أين أس ــتحق إس ــقاط اجلنس ــية،
وذات املل ــك مصون ــة ع ــن الس ــؤال ،ف ــا يمك ــن لن ــا أن
نس ــأل املل ــك ونع ــرض ذات ــه لإلهان ــة أو اإلح ــراج ،ورب ــا
وزيـــر الداخليـــة شـــاهدين يف نـــدوة وأخـــرب امللـــك أننـــي
قل ــت ش ــي ًئا ي ــدل ع ــى خيانت ــي العظم ــى ل ــه.
أيض ــا «متل ــك جه ــة اإلدارة يف ه ــذا
ويق ــول القض ــاة ً
الص ــدد س ــلطة تقديري ــة واس ــعة ال ختض ــع لرقاب ــة القض ــاء
م ــا دام قراره ــا خ ــا م ــن إس ــاءة اس ــتعال الس ــلطة» .ال
أعــرف مــن يقصــدون بـ(جهــة اإلدارة) هــل هــي اجلهــات
الت ــي ادع ــى عليه ــا املحام ــي (الداخلي ــة وإدارة اجلنس ــية
وجهـــاز قضايـــا الدولـــة)؟ ال أظنهـــم يقصـــدون هـــذه
اجله ــات ،فل ــو كان ــت ه ــي ه ــذه اجله ــات ،فالقضي ــة الت ــي
رفعهـــا املحامـــي مـــن األســـاس مرفوضـــة ،ألن القضـــاة
قال ــوا ه ــذه اجلهـــة اإلداري ــة ال ختض ــع للقض ــاء .أظنه ــم
يقصـــدون باجلهـــة اإلداريـــة امللـــك ،لكنهـــم يعتـــربون
تعريض ــا لذات ــه املصون ــة للح ــرج أو اخل ــدش.
ذك ــره هن ــا
ً
 .36هل هناك ما يؤكد أن املقصود هو امللك؟
م ــا يؤك ــد أهن ــم يقص ــدون باجله ــة اإلداري ــة املل ــك،
أيضـــا ،إن األســـباب التـــي تـــربر
أن القضـــاة يقولـــون ً
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إس ــقاط اجلنس ــية ليس ــت مهم ــة ،فاألم ــر ملش ــيئة الس ــلطة
املختصــة {امللــك} بإصــدار قــرارات إســقاط اجلنســية .ال
يمكنن ــا أن نش ــك في ــا يق ــرره املل ــك ويطمئ ــن إلي ــه «فإن ــه
وأ ًي ــا م ــا يك ــون األم ــر يف ش ــأن األس ــباب الت ــي يمك ــن
تربيـــرا إلســـقاط اجلنســـية عـــن املدعـــني ،فـــإن
أن تقـــدم
ً
األم ــر ،م ــن قب ــل وم ــن بع ــد ،يبق ــى ره ــني م ــا تطمئ ــن
إليـــه الســـلطة املختصـــة {امللـــك} بإصـــدار قـــرارات
إســـقاط اجلنســـية».
ال يعـــرف القضـــاة أســـبا ًبا حقيقيـــة ،وال يملكـــون
أدلـــة وال وقائـــع تثبـــت أننـــي أســـتحق إســـقاط
اجلنســـية ،وليســـت هنـــاك قضيـــة مرفوعـــة ضـــدي يف
املحكمـــة .هنـــاك فقـــط اطمئناهنـــم للملـــك وثقتهـــم
أن ــه ال يمك ــن أن ينح ــرف بالس ــلطة ب ــا ي ــر الوط ــن
واملواطنـــني.
مل ــا عج ــز ه ــؤالء القض ــاة ع ــن إثب ــات س ــبب إلس ــقاط
اجلنســـية ،كتبـــوا عنوا ًنـــا عا ًمـــا ال يعنـــي شـــي ًئا «القيـــام
ببعـــض األنشـــطة والترفـــات املتســـببة يف اإلرضار
بمصالـــح اململكـــة واملناقضـــة لواجـــب الـــوالء هلـــا»
وذهبـــوا يطالبوننـــا بإثبـــات أننـــا مســـتهدفون ألســـباب
سياســـية «وإذ مل يقـــدم املدعـــون ثمـــة دليـــل عـــى أن
إســـقاط جنســـيتهم كان ألســـباب سياســـية أو دينيـــة أو
ألســـباب متعلقـــة باجلنـــس أو العنـــر».
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 .37ما معنى ذاته مصونة؟
بعــد  14فربايــر  2011اكتســب النــاس اجلــرأة عــى نقــد
امللــك ورفعــوا شــعار (يســقط محــد) ،حتــى صــار بمثابــة
أغنيــة شــعبية ،حيفـــظ النــاس إيقاعهــا ويؤدونــه بــأدوات
خمتلفــة وهــم يضحكــون .أحــس امللــك أن شــخصيته غــر
وتعرضــت لانتهــاك ،وهــذا معنــى غــر مصونــة،
حمرتمــةّ ،
فــأراد أن يســرتجع هيبته ففــرض قانون الطوارئ واســتدعى
قــوات درع اجلزيــرة( ،)1لكــن ذلــك مل يـ ِ
ـؤد إىل اســتعادة هيبته،
فقــد عــاد النــاس إىل الشــوارع وأخــذوا يــرددون شــعار
(يســقط محــد) ،والناشــطون عــى تويــرت مل يتوقفــوا عــن
نقــد إجــراءات امللــك وخطاباتــه وكلاتــه والســخرية منــه،
خصوصــا حــني يقــول كا ًمــا غــر مقنــع وبعيــد عــن الواقــع.
ً
 .38أعـــرف شـــعار «يســـقط محـــد» وكنـــت أســـمعه
ـرا ،لك ــن مل ــاذا ال أج ــده يف االنس ــتاجرام بكث ــرة
كث ـ ً
اآلن؟
اخلـــرباء الربيطانيـــون نصحـــوا امللـــك أن يســـتخدم
القانـــون ملعاقبـــة املعارضـــني لـــه ،فكـــا أخربتـــك كيـــف
وســـع قانـــون إســـقاط اجلنســـية كعقوبـــة قاســـية ،فهـــو
ّ
1

تدخ ــل  1200عس ــكري س ــعودي و  800جن ــدي إم ــارايت حت ــت ل ــواء
قـــوات درع اجلزيـــرة يف البحريـــن بتاريـــخ  15مـــارس/آذار  2011بنـــاء
ع ــى طل ــب حكوم ــة البحري ــن وش ــاركوا يف قم ــع املحتج ــني.
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أيض ــا اس ــتخدم القان ــون لتش ــديد عقوب ــة م ــن ينتقدون ــه
ً
أقـــر قانونـــا
شـــخص ًيا أو يســـخرون مـــن كامـــه ،فقـــد ّ
يعاق ــب م ــن هيين ــه بطريق ــة علني ــة بالس ــجن مل ــدة تص ــل
إىل ســـبع ســـنوات مـــع دفـــع غرامـــة تصـــل إىل عـــرة
آالف دينـــار بحرينـــي ( 26500دوالر) ،عـــى أن تشـــدد
تلـــك العقوبـــة إن كانـــت اإلهانـــة يف حضـــور امللـــك.
وه ــذه العقوب ــة تعدي ــل ع ــى قان ــون العقوب ــات البحرين ــي
الصـــادر يف العـــام  1976يف املـــادة (.)214
كانــت املــادة يف النســخة القديمــة مــن القانــون تنــص عــى
عقوبــة الســجن يف حــق مــن هيــني امللك مــن دون حتديــد للمدة.
ويقــي القانــون اجلنائــي بــأن تــرتاوح أي عقوبــة باحلبــس بــني
عــرة أيــام وثــاث ســنوات مــا مل حيــدد غــر ذلــك.
كـــا كان للنـــواب يـــد يف تطويـــر قانـــون إســـقاط
اجلنســـية إلســـقاط مزيـــد مـــن املواطنـــني ،فقـــد بذلـــوا
ـرا يف تطوي ــر ه ــذا القان ــون لس ــجن وماحق ــة
جه ـ ًـدا كب ـ ً
كثـــر مـــن املواطنـــني .ومـــن املخـــزي هلـــم أن نقـــرأ مـــا
قال ــوه يف جمل ــس الن ــواب يف نوفمرب/تري ــن الث ــاين 2012
مـــن أجـــل تريـــع هـــذا القانـــون.
أثنـــاء مناقشـــة املقـــرتح ،شـــارك أغلـــب النـــواب
بمداخـــات ال تؤيـــد القانـــون اجلديـــد فقـــط بـــل تزايـــد
عليـــه بطلـــب إيقـــاع مزيـــد مـــن العقوبـــات.
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النائ ــب أمح ــد امل ــا ق ــال :املل ــك بحس ــب الدس ــتور
ه ــو رأس الدول ــة ،واملمث ــل األس ــمى هل ــا ،ذات ــه مصون ــة
ال مت ــس ،وه ــو احلام ــي األم ــني للدي ــن والوط ــن ،ورم ــز
الوحـــدة الوطنيـــة ،وال يمكـــن القبـــول بـــا يتقـــول بـــه
اإلرهابيــون مــن كلــات منحطــة .وهــذا القانــون جيــب أن
يوافــق عليــه جملــس النــواب ،وجيــب س ـ ّن كل التريعــات
الرادع ــة ض ــد م ــا يق ــوم ب ــه أولئ ــك املغ ــرر هب ــم.
وق ــال النائ ــب حس ــن ال ــدورسي :أرى ب ــأن العقوب ــة
املقرتحـــة ال تتناســـب مـــع حجـــم اإلســـاءة ،فــــخمس
س ــنوات س ــجن قليل ــة ،وأرى أن العقوب ــة جي ــب أن تك ــون
 10ســـنوات ســـجن ،أمـــا بالنســـبة للغرامـــة واملتمثلـــة
يف مبلـــغ  10آالف دينـــار ،فليســـت باملبلـــغ الكبـــر عـــى
أولئـــك.
يف حـــني قـــال النائـــب عبـــد اهلل بـــن حويـــل :هـــذا
املقــرتح لــه أمهيــة خاصــة ،وقــد جــاء يف الوقــت املناســب،
ب ــل رب ــا تأخ ــر ،فاإلس ــاءات ب ــدأت تكث ــر من ــذ فرباي ــر/
ش ــباط الع ــام امل ــايض.
وأبـــدت النائـــب لطيفـــة القعـــود تأييدهـــا الكامـــل
للمق ــرتح ،وقال ــت :إن ــه م ــن أمج ــل وأفض ــل املقرتح ــات،
ب ــل أس ــتطيع الق ــول إن ــه يف املرتب ــة رق ــم واح ــد م ــن ب ــني
املقرتح ــات القانوني ــة الت ــي قدم ــت م ــن الفص ــل الس ــابق،
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كـــا أنـــه مطلـــب شـــعبي ،ألن حريـــة التعبـــر ال تعنـــي
التطـــاول واإلســـاءات ،فأولئـــك اإلرهابيـــون واجهـــوا
اجلميـــل بالنكـــران ،والعطـــاء باخليانـــة ،ولذلـــك وجـــب
تشـــديد العقوبـــات ضدهـــم.
هك ــذا ك ــا تري ــن ،ي ــردد الن ــواب م ــا يري ــده املل ــك ،ال
م ــا يري ــده الن ــاس ،يوافق ــون ع ــى القوان ــني والتعدي ــات
توســـع مـــن صاحيـــة امللـــك وأجهزتـــه ،عـــى
التـــي ّ
حســـاب مصالـــح النـــاس وحريتهـــم ،ليـــس لدهيـــم أي
مان ــع ل ــو أراد أن يغ ــر أي م ــادة يف الدس ــتور متنح ــه مزي ـ ًـدا
مـــن التوغـــل يف الدولـــة والطغيـــان يف النـــاس.
 .39هـــل ينطبـــق عليهـــم املثـــل «ملكيـــون أكثـــر مـــن
امللـــك»؟
ينطب ــق عليه ــم متا ًم ــا ،خصوص ــا إذا عرف ــت أن املل ــك
محــد بــن عيســى يف فرباير/شــباط  2012قبــل صــدور القانــون
بع ــرة أش ــهر ،أج ــرى مقابل ــة م ــع صحيف ــة دي ــر ش ــبيغل
األملانيــة ،وســأله الصحــايف :جالــة امللــك ،مــا الــذي يمكــن
أن حيــدث إذا هتفنــا« :يســقط امللــك»؟ فقــال لــه امللــك محــد:
إهنــم يفعلــون ذلــك يف الشــوارع ،وكــا أكــدت يف خطــايب يف
الع ــام امل ــايض ،ه ــذا لي ــس س ــب ًبا لس ــجن ش ــخص م ــا .إهن ــا
مســـألة أخـــاق .فعندمـــا هيتفـــون« :يســـقط امللـــك وحييـــا
خامنئــي» فهــذه تكــون مشــكلة بالنســبة إىل الوحــدة الوطنيــة.
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يعل ــق إيلي ــوت أبرام ــز وه ــو أح ــد الباحث ــني املهتم ــني
بموضـــوع البحريـــن :إذا كان هـــذا هـــو املعيـــار فينبغـــي
للمل ــك االحتج ــاج ع ــى القان ــون ال ــذي يف ــرض عقوب ــة
الســـجن عـــى األشـــخاص الذيـــن «يســـيئون» لـــه طاملـــا
أهنـــم ال هيتفـــون وال ًء إليـــران.
هـــذا القانـــون اجلديـــد حيتـــوي عـــى ثـــاث مشـــاكل:
األوىل ه ــي غموض ــه :فن ــص القان ــون ه ــو « ف ــرض عقوب ــة
الســجن عــى أي شــخص يــيء ألمــر البــاد .»...مــا هــي
اإلهان ــة املوجه ــة إىل املل ــك؟ ه ــل أن خطا ًب ــا ينتق ــد معاجلت ــه
لشـــؤون النـــاس هـــو «إســـاءة» لـــه؟ هـــل اخلطـــاب الـــذي
يدي ــن انته ــاكات املل ــك حلق ــوق اإلنس ــان ،يع ــد إهان ــة ل ــه؟
أو هــل اخلطــاب الــذي ينتقــد فشــل امللــك يف تنحيــة عمــه
رئي ــس ال ــوزراء يعت ــرب إهان ــة ل ــه؟ أو ه ــل رف ــع ش ــعارات
يف مظاه ــرة تع ــد إهان ــة ل ــه؟ لي ــس م ــن الع ــدل أن يس ــجن
الن ــاس عندم ــا ال تك ــون ح ــدود النق ــد املقب ــول معروف ــة يف
احلقيق ــة لدهي ــم.
بموجـــب هـــذا القانـــون حكمـــت املحكمـــة عـــى
زينـــب اخلواجـــة بالســـجن ثـــاث ســـنوات وتغريمهـــا
مبل ــغ ثاث ــة آالف دين ــار بحرين ــي ( 7950دوالرا) بتهم ــة
«إهانـــة امللـــك» بعدمـــا مزقـــت صورتـــه داخـــل حمكمـــة
بحرينيـــة يف أكتوبـــر /تريـــن األول .2014
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وقـــد علقـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة عـــى ذلـــك
بقوهلــا «إن متزيــق صــورة رئيــس دولــة ال جيــب أن يشــكل
خمالفـــة جنائيـــة».
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إﺳﻘﺎط اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
 .40باب ــا ،أن ــت كن ــت تكت ــب يف الصحاف ــة يف البحري ــن،
وأنـــا كنـــت أشـــاهد صورتـــك يف اجلرائـــد قبـــل أن
أدخ ــل املدرس ــة ،وبرصاح ــة أن ــا ال أفه ــم كتابات ــك،
لكـــن فهمـــت مـــا كتبتـــه عـــن مامـــا ســـالمة .هـــل
يعق ــل أن ــه مل يداف ــع عن ــك أح ــد يف ه ــذه الصح ــف؟
نعـــم ،ال أحـــد ،ال تدافـــع الصحـــف يف البحريـــن
ع ــن أح ــد ،فلي ــس لدهي ــا س ــلطة الدف ــاع ع ــن الش ــخص.
يقول ــون إن الصح ــف س ــلطة وق ــوة ك ــا القض ــاء س ــلطة
وق ــوة وك ــا الربمل ــان س ــلطة وق ــوة .لك ــن ك ــا قل ــت ل ــك،
يف النظــام الشــمويل ،ال توجــد ســلطة وقــوة ســوى ســلطة
وقـــوة احلاكـــم .الصحـــف يف البحريـــن بـــا قـــوة وبـــا
س ــلطة ،ب ــل وب ــا رس ــالة.
وكـــا د ّمـــر امللـــك وعائلتـــه االنســـجام االجتاعـــي،
وأش ــاع ثقاف ــة اخل ــوف والتش ــكيك والوش ــاية والكراهي ــة
بـــني النـــاس ،فقـــد د ّمـــر الصحافـــة والصحفيـــني ،لقـــد
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أســـقطهم يف حضيـــض التأجيـــج والفربكـــة والكـــذب
وأكل حلـــوم النـــاس.
جنســـا
لقـــد أســـقطت الصحافـــة جنســـيتنا ،مل نعـــد ً
واحـ ًـدا بيننــا مشــرتكات مــن الصفــات والعــادات والقيــم،
لي ــس لدين ــا قضاي ــا عام ــة جتمعن ــا ،حت ــى الدس ــتور لس ــنا
جممع ــني علي ــه ،لي ــس هن ــاك جام ــع جيعلن ــا جس ـ ًـدا واح ـ ًـدا
يش ــفق بعض ــه ع ــى بع ــض ،رصن ــا منقس ــمني يف كل يشء
انقس ــا ًما ح ــا ًدا ومتض ــا ًدا.
دعينـــي أخـــربك مـــاذا كان ينـــر يف الصحـــف مـــن
حتريـــض إلســـقاط جنســـيات املعارضـــني لسياســـة
احلكومـــة .يف الشـــهر األول مـــن قانـــون الســـامة
الوطني ــة (قان ــون الط ــوارئ) أي أبريل/نيس ــان ،2011
ن ــرت صحيف ــة األي ــام بي ــان مجعي ــة الص ــف اإلس ــامي
الـــذي تدعـــو فيـــه إلســـقاط اجلنســـية والقصـــاص
«ناشـــدت مجعيـــة الصـــف اإلســـامي (صـــف) باختـــاذ
مـــا يلـــزم مـــن إجـــراءات إلســـقاط اجلنســـية البحرينيـــة
م ــن املتورط ــني الذي ــن حاول ــوا اإلرضار بأم ــن الدول ــة
وســـامة مواطنيهـــا واملقيمـــني عـــى أرضهـــا ســـواء
كان حتريضـــا أو تنفيـــذا أو مشـــاركة فاعلـــة يف تقويـــض
ســـامة الدولـــة ...وأكـــدت اجلمعيـــة عـــى اجلهـــات
الرســـمية بعـــد حماكمـــة عادلـــة ملثـــل هـــؤالء نـــر
صورهـــم واعرتافاهتـــم عـــرب وســـائل اإلعـــام املحليـــة
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مطالبـــني اجلهـــات املعنيـــة تنفيـــذ القصـــاص العلنـــي
بحســـب الريعـــة اإلســـامية»(.)1
ويف الســـياق نفســـه ،أصـــدرت مجعيـــة األصالـــة
اإلس ــامية بيا ًن ــا ،نرت ــه جري ــدة أخب ــار اخللي ــج ،تطال ــب
فيـــه بإســـقاط اجلنســـية والقصـــاص يف ظـــل الظـــروف
االســـتثنائية التـــي مـــرت هبـــا مملكـــة البحريـــن منـــذ 14
فرباير/ش ــباط  ،2011وم ــا أدت إلي ــه م ــن تعري ــض أم ــن
الب ــاد لتهدي ــد غ ــر مس ــبوق وضعه ــا ع ــى ش ــفر احل ــرب
األهلي ــة ...فإنن ــا نطال ــب القائ ــد الع ــام بصفت ــه املس ــؤول
واملخ ــول قانو ًن ــا بتنفي ــذ حال ــة الس ــامة الوطني ــة ،نطالب ــه
بتطبي ــق امل ــادة ( )10فق ــرة (ج) م ــن قان ــون اجلنس ــية الت ــي
تنـــص عـــى جـــواز إســـقاط اجلنســـية البحرينيـــة عمـــن
تس ــبب يف اإلرضار بأم ــن الدول ــة ،وذل ــك كإج ــراء قان ــوين
ً
تنفيـــذا
حتريضـــا أو
ال بـــد منـــه ملعاقبـــة كل مـــن تـــورط،
ً
أو اشـــرتك بـــأي شـــكل مـــن األشـــكال يف هتديـــد أمـــن
الب ــاد ،وبغ ــض النظ ــر ع ــن موقع ــه أو صفت ــه أو وظيفت ــه،
وذلـــك مـــن أجـــل إنفـــاذ القانـــون واحلفـــاظ عـــى أمـــن
البحريـــن»(.)2
أيض ــا أص ــدر رئي ــس مجعي ــة
وضم ــن الس ــياق نفس ــه ً
الـــوالء الوطنـــي شـــارخ بـــن ســـيف الـــدورسي بيا ًنـــا،
1
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نرتـــه صحيفـــة الوطـــن ،يطالـــب باملطالـــب نفســـها،
وحلقـــه يف الصـــف ذاتـــه النائـــب الســـلفي جاســـم
الســـعيدي.
هك ــذا ،توح ــدت الصح ــف يف خط ــاب واح ــد يدع ــو
إلس ــقاط اجلنس ــية والقص ــاص والني ــل م ــن الن ــاس الذي ــن
خالفوه ــم يف رأهي ــم الس ــيايس ،وأس ــقطوا عليه ــم صف ــات
اخليان ــة والعال ــة.
كانــت الصحــف تكــرر يوم ًيــا هــذه الصفــات والويــل
مل ــن يوص ــف هب ــا ،س ــيكون مص ــره الس ــجن والتعذي ــب
والفصـــل مـــن العمـــل واملـــوت وإســـقاط اجلنســـية .مـــن
يتـــم تثبيـــت هـــذه
خـــال طريقـــة تكـــرار الصفـــات
ّ
الصفـــات وتصديقهـــا كحقيقـــة ال كدعايـــة سياســـية
ـم تعري ــف ال ــرف واخليان ــة ،فاملواط ــن
زائف ــة .وهك ــذا يت ـ ّ
اخلائـــن هـــو الـــذي تظاهـــر يف الـــدوار ،ورفـــع شـــعارات
ضـــد احلكومـــة ،واملواطـــن الصالـــح هـــو الـــذي شـــارك
يف جتمـــع الفاتـــح ورفـــع صـــور امللـــك ورئيـــس الـــوزراء
وويل العه ــد ،وب ّل ــغ وزارة الداخلي ــة وأجه ــزة املخاب ــرات
ع ــن جران ــه وزمائ ــه يف العم ــل والدراس ــة الذي ــن ذهب ــوا
إىل ال ــدوار ،واخليان ــة ه ــي أن تكت ــب خ ــاف م ــا تري ــده
احلكوم ــة منـــك ،وال ــوالء للوط ــن ه ــو أن هتت ــف باس ــم
املل ــك وتش ــارك يف رقص ــات العرض ــة وهت ــز الس ــيف فيه ــا
ـرا ع ــن والئ ــك لع ــادات املل ــك وتقالي ــده وحفات ــه.
تعب ـ ً
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تـــم إســـقاط الغالبيـــة الكـــربى مـــن املواطنـــني مـــن
قائمـــة الـــرف والـــوالء للوطـــن واســـتحقاق املواطنـــة،
فذهبـــوا إىل الســـجون والتنكيـــل والتهجـــر وإســـقاط
اجلنســـية.
 .41هل هامجك أحد يف الصحافة؟
كـــا رشحـــت لـــك ،الصحـــف أصبحـــت تقـــوم
بحم ــات حتري ــض ،لتهي ــئ املن ــاخ الع ــام مل ــا س ــتقوم ب ــه
احلكوم ــة ض ــد الن ــاس .أن ــا أعت ــرب أول ورق ــة ت ــم وضعه ــا
يف ملـــف إســـقاط جنســـيتي كانـــت (الديـــري ..جريـــدة
الوق ــت اجلدي ــد م ــن س ــهول لبن ــان) .وه ــذا عن ــوان عم ــود
الصحفــي عقيــل ســوار الــذي ربطتنــي بــه عاقــة صداقــة
ـرا يف بيته ــم م ــع
خاص ــة من ــذ 2001م ،فق ــد كن ــا نلتق ــي كث ـ ً
جمموعــة مــن األصدقــاء املشــرتكني ،وتعرفــت عــى عائلتــه
الرائع ــة ،وم ــا زل ــت أعت ــرب ه ــذه األي ــام مجيل ــة وتس ــتحق
التذكـــر .لكـــن كـــا قلـــت لـــك ،احلكومـــة يف البحريـــن
ـيا حــا ًدا ونافـ ًـرا ،مل تــرتك مســاحات
قســمت املجتمــع تقسـ ً
ّ
مش ــرتكة يمك ــن أن يلتق ــي فيه ــا الن ــاس ،فص ــار الكُت ــاب
والصحفيــون يف الصحافــة مضطريــن أن يكونــوا يف صــف
احلكومـــة أو راغبـــني يف ذلـــك أو مزايديـــن عـــى ذلـــك.
أس ــقطت احلكوم ــة جنس ــيتهم الصحافي ــة ،فص ــاروا كتا ًب ــا
يف باطه ــا ،أو ك ــا نس ــميهم يف التعاب ــر الش ــعبية (طبال ــة)
مل جتمعهـــم مشـــرتكات الصحافـــة التـــي تدافـــع عـــن
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املجتم ــع واحلقيق ــة واحلري ــة واملواطن ــني .وه ــذا م ــا يؤك ــده
تراجـــع تصنيـــف البحريـــن ضمـــن مـــؤرش الصحافـــة يف
العـــامل ،فقـــد صنفـــت «منظمـــة مراســـلون بـــا حـــدود»
البحري ــن يف م ــؤرش حري ــة الصحاف ــة يف املرتب ــة  119لس ــنة
 ،2009ويف املرتبـــة  144لســـنة  ،2010ويف املرتبـــة  173يف
الع ــام  2011ضم ــن ترتي ــب م ــؤرش  178دول ــة عامل ًي ــا.
كان مق ــال الصحف ــي املخ ــرم عقي ــل س ــوار ،بمثاب ــة
وش ــاية علني ــة أو إخباري ــة أمني ــة تش ــبه وش ــايات الزم ــاء
ع ــى زمائه ــم يف العم ــل ،وه ــي ثقاف ــة انت ــرت وس ــادت
يف البحريـــن منـــذ  .2011ملـــاذا أصفهـــا بأهنـــا وشـــاية؟
ألن األمـــن كان يبحـــث عمـــن يقـــف وراء (صحيفـــة
م ــرآة البحري ــن) ،الصحيف ــة اإللكرتوني ــة املعروف ــة الت ــي
تأسســـت فـــرتة قانـــون الطـــوارئ (الســـامة الوطنيـــة)
ووج ــدت هل ــا موق ًع ــا مهن ًي ــا وش ــعب ًيا ممي ـ ًـزا ،فج ــاء مق ــال
(ســـوار) ليقـــدم مـــا زعـــم أنـــه اجلـــواب الـــذي تنتظـــره
دوائـــر االســـتخبارات« :أكتـــب هـــذا ألضـــع الديـــري
وفريقــه أمــام مســؤوليتهم األخاقيــة يف التســرت الــكاذب،
بمقاب ــل م ــادي ،ع ــى مش ــاريع الوف ــاق اإلعامي ــة الت ــي
س ــتنطلق يف اخل ــارج وبضمنه ــا فضائي ــة ثري ــة ذات ملم ــس
حداث ــي ...ل ــن ختتل ــف يف جوهره ــا ع ــا ش ــهدناه حت ــى
اآلن مــن مســامهات مــرآة البحريــن التــي يديرهــا الديــري
بكـــوادر ومـــواد وفاقيـــة .وبوصـــف مـــرآة البحريـــن
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ونكهته ــا الكاذب ــة حمط ــة س ــينتقل بعده ــا الدي ــري وفريق ــه
م ــن متبقي ــات جري ــدة الوق ــت الت ــي تس ــببوا يف إفاس ــها
وإغاقهـــا ليديـــر مرو ًعـــا إعام ًيـــا اســـمه (الوقـــت
اجلديـــد)»(.)1
بعـــد أشـــهر أصبحـــت ممنو ًعـــا مـــن دخـــول مـــر،
مـــر التـــي ناقشـــت فيهـــا أطروحـــة الدكتـــوراه قبـــل
أش ــهر م ــن ث ــورة  14فرباير/ش ــباط  ،2011وعش ــت فيه ــا
ســـتة شـــهور بعـــد فـــرتة الســـامة الوطنيـــة بالبحريـــن.
الرس ــالة بالنس ــبة يل كان ــت واضح ــة ،إن ــه عم ــود عقي ــل
ســـوار العابـــر ألجهـــزة املخابـــرات العربيـــة.
هن ــا تس ــلم الراي ــة صحف ــي آخ ــر ربطتن ــي ب ــه عاق ــة
مهنيـــة ورســـالة ثقافيـــة تنويريـــة ،وهـــو ســـعيد احلمـــد،
كت ــب« :ال عج ــب أن خي ــرج علين ــا املدع ــو ع ــي الدي ــري
بعـــد أن قبـــع يف املنفـــى االختيـــاري لشـــهور صام ًتـــا
ويعمــل مــن وراء الكواليــس خو ًفــا مــن أن خيــرج إىل نــور
الشاش ــات ،فق ــد اعت ــاد أن يم ــي يف الس ــاس خي ــرج علين ــا
بح ًث ــا ع ــن بطول ــة ،ليدع ــي أن حكوم ــة البحري ــن أوع ــزت
إىل الس ــلطات يف م ــر وإىل اجله ــات املعني ــة ع ــن مع ــرض
الكت ــاب هن ــاك ملنع ــه م ــن دخ ــول األرايض املري ــة ومن ــع
كتاب ــه»(.)2
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لقـــد كتـــب ســـعيد احلمـــد هـــذا املقـــال بعـــد منعـــي
رســـم ًيا مـــن دخـــول مـــر بخمســـة أيـــام .وكان هـــذا
أول من ــع حي ــدث لبحرين ــي لس ــبب س ــيايس بع ــد أح ــداث
تـــم منـــع جمموعـــة كبـــرة مـــن
الربيـــع العـــريب .الح ًقـــا ّ
النشــطاء البحرينيــني .تأكــد يل بعــد هــذا احلظــر ،أن ملفــي
خصوصـــا
قـــد ُفتـــح بالفعـــل يف أجهـــزة االســـتخبارات،
ً
بعــد أن أخــربين رجــل األمــن املــري أن اســمي مســجل
ضمـــن قائمـــة خطـــر عـــى األمـــن القومـــي ،وحـــني مل
أســـتوعب املعنـــى ،قـــال يل يعنـــي هـــذا أمـــر أخطـــر مـــن
األم ــن الوطن ــي ،وس ــألني :ه ــو إن ــت عام ــل إي ــه؟ فقل ــت
ل ــه :عام ــل دكت ــوراه يف م ــر.
مل يتوف ــر س ــعيد احلم ــد ع ــى رشف االخت ــاف ،ف ــراح
يس ــتخدم يف الصحاف ــة لغ ــة س ــوقية ،تعك ــس اللغ ــة الت ــي
وصلـــت هلـــا الصحافـــة البحرينيـــة بعـــد « ،2011بـــاهلل
دور ل ــك «جذب ــه غره ــا» البحري ــن مل تس ــع ملن ــع
علي ــك ّ
شـــلتك وربعـــك مـــن دخـــول مـــر أو لبنـــان أو غرهـــا
مـــن البلـــدان وتركتهـــم يرسحـــون ويمرحـــون ...فلـــاذا
تشـــتط معـــاك أنـــت دو ًنـــا عـــن كل الناعقـــني والشـــامتني
والســـبابني ..ملـــاذا أنـــت بالـــذات تتحـــرك األجهـــزة
البحرينيـــة ضـــدك ..يـــا أخـــي تواضـــع والعـــب غرهـــا
فأنـــت العـــب يف جوقـــة الشـــتم والســـب»(.)1
1
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م ــا كان يقول ــه س ــعيد احلم ــد بوقاح ــة ،كن ــت أقول ــه
مـــع نفـــي ،مـــن أنـــا لتضعنـــي حكومـــة البحريـــن يف
اعتباره ــا وحت ــرك أجهزهت ــا لتمنعن ــي م ــن دخ ــول م ــر،
لكن ــي توقف ــت ع ــن ذل ــك ي ــوم وجدهت ــا صغ ــرة ج ـ ًـدا إىل
احل ــد ال ــذي أس ــقطت في ــه جنس ــيتي.
 .42هل حاولت أن تنرش يف الصحافة يف البحرين؟
أتذكـــر بعـــد نـــر كتـــايب (نصـــوص متوحشـــة
مـــن أرثوذكســـية الســـاجقة إىل ســـلفية ابـــن تيميـــة) يف
صيـــف  ،2015كنـــت أنتظـــر نـــر مقابلـــة معـــي حـــول
الكت ــاب ،فأخربتن ــي صديق ــة صحفي ــة يف القس ــم الثق ــايف
يف صحيف ــة بحريني ــة أن هيئ ــة التحري ــر تعت ــذر ع ــن ع ــدم
نقـــدا البـــن تيميـــة ،وابـــن
وجهـــت ً
نـــر مقابلتـــي ،ألين ّ
تيمي ــة ل ــه أتب ــاع يف البحري ــن والس ــعودية ،يتحمس ــون ل ــه
ويدافع ــون عن ــه أكث ــر مم ــا يدافع ــون ع ــن الق ــرآن ،وه ــو
ش ــخصية متش ــددة ومتعصب ــة وق ــد ت ــويف قب ــل  700س ــنة.
مل أعـــد صاحـــب موضـــوع يف الصحافـــة البحرينيـــة،
غـــر مســـموح يل الكتابـــة فيهـــا أو أن يكتـــب أحـــد عـــن
كتبـــي ،أو جيـــري معـــي مقابلـــة صحفيـــة عـــن كتبـــي،
رصت موضو ًع ــا للش ــتم والتش ــهر والني ــل .واملفارق ــة أن
جري ــدة األي ــام الت ــي تص ــدرت جبه ــة الني ــل من ــي ،ه ــي
اجلري ــدة الت ــي ن ــرت فيه ــا أول مقال ــة يل بع ــد خترج ــي
95

م ــن اجلامع ــة ،فق ــد أعلن ــت الصحيف ــة ع ــن مس ــابقة كتاب ــة
مقال ــة ،وف ــزت فيه ــا باملرك ــز األول ،وبقي ــت أكت ــب فيه ــا
وأنشـــط يف ملحـــق رؤى الثقـــايف مـــن بعـــد منتصـــف
التســـعينيات حتـــى صـــدور جريـــدة الوقـــت يف .2006
أيضا يف الصحافة يف البحرين؟
 .43ماذا كُتب ضدك ً
ببذاءت ــه املعروف ــة كت ــب س ــعيد احلم ــد حت ــت عن ــوان
ـاخرا« :مل يس ــتطع
(س ــرة فلمي ــة ملثق ــف م ــن ال ــدوار) س ـ ً
مثقـــف الـــدوار أن خيلـــع جلبـــاب عقليتـــه الريفيـــة التـــي
تلبســـته خـــال ثاثـــة عقـــود مـــن الزمـــان حـــاول فيهـــا
ـتفيدا وال ش ــك م ــن حال ــة
الري ــف أن يري ــف املدين ــة مس ـ ً
تراج ــع ثقاف ــة االس ــتنارة ومس ـ ً
ـتغا س ــطوة ثقاف ــة الذهني ــة
الريفيــة يف أشــد جتلياهتــا ختل ًفــا ...مل يملــك عقليــة اخلــروج
برغ ــم العناوي ــن احلداثي ــة وم ــا بع ــد احلداثي ــة الت ــي ص ــدع
()1
هب ــا رؤوس ــنا».
وعـــى املنـــوال نفســـه ،كتـــب الســـعودي إســـحاق
الشـــيخ يف اجلريـــدة نفســـها مقالـــة كـــرر فيهـــا اســـمي
 18مـــرة ،ومل تـــرد يف هـــذه املقالـــة تقري ًبـــا أي معلومـــة
صحيحـــة« :ويـــوم أن اهنـــارت قاعـــدة الـــدوار حتـــت
أق ــدام مرتزق ــة الطائفي ــة ف ـ ّـر نف ــر م ــن املثقف ــني البحريني ــني
ــــ ال يتج ــاوزون أصاب ــع الي ــد ــــ خ ــارج الوط ــن وكان ــت
1
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ذعـــرا ورساويلهـــم ترشـــح مـــن
فرائصهـــم تصطـــك
ً
شـــدة اخلـــوف وكان صاحبنـــا (عـــي الديـــري) الـــذي
خيتف ــي حت ــت اس ــم (قحط ــان راش ــد) ع ــى رأس ه ــؤالء
املثقف ــني اخلمس ــة أو الس ــتة الذي ــن ف ــروا خ ــارج الوط ــن
إىل لنـــدن»(.)1
االنثروبولوجـــي الدكتـــور عبـــد اهلل يتيـــم الـــذي
مجعتنـــي بـــه صداقـــة منـــذ التســـعينيات وعمـــل يف جملـــة
البحريـــن الثقافيـــة وإدارة الثقافـــة ،كتـــب يف اجلريـــدة
نفس ــها ،مقال ــة مطول ــة (األصولي ــة الش ــيعية يف البحري ــن)
مكونـــة مـــن حلقتـــني ،ليثبـــت فيهـــا أننـــي يف كتـــايب
(خ ــارج الطائف ــة) م ــا كن ــت إال أصول ًي ــا موار ًب ــا وملق ًي ــا
بالل ــوم ع ــى الدول ــة ب ــدل الطائف ــة« :خي ــال للم ــرء عندم ــا
تقـــع عينـــاه عـــى عنـــوان كتـــاب عـــي الديـــري «خـــارج
الطائفـــة» ،أنـــه كـــا لـــو كان بصـــدد كاتـــب يقـــوم بـــرسد
حكاي ــة حت ــرره م ــن أرس الطائف ــة الت ــي ينتم ــي إليه ــا ،لي ــس
ع ــى املس ــتوى العقي ــدي الدين ــي فه ــذا ش ــأن خ ــاص ب ــه،
ولكـــن مـــن خـــال إخضـــاع خطاهبـــا الدينـــي املعـــاش
للتحليـــل والنقـــد الازمـــني .أي خيـــال لـــه ،أنـــه بصـــدد
تن ــاول نق ــدي لاه ــوت والكهن ــوت الدين ــي ،خاص ــة يف
ضــوء مــا ُعــرف عــن الكاتــب مــن دراســته املعمقــة لفكــر
1
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وممارس ــة املفك ــر الع ــريب حمم ــد أرك ــون ال ــذي ُع ــرف ه ــو
اآلخ ــر بنظريات ــه يف نق ــد الاه ــوت الدين ــي يف االس ــام.
فالديـــري يشـــيح بوجهـــه عـــن أداء هـــذه املهمـــة
بعيـــدا للغـــوص يف
النقديـــة ،فهـــو قـــد فضـــل الذهـــاب
ً
بعيـــدا عـــن
أزمتـــه الوجوديـــة بـــني الديـــن والعلانيـــة،
ً
الواقـــع ا ُملعـــاش الـــذي ُيـــارس مـــن خـــال الكهنـــوت
األص ــويل الش ــيعي يف البحري ــن هيمنت ــه الديني ــة اجتاع ًي ــا
وثقاف ًيـــا .فالديـــري ينتقـــد إشـــكالية الدولـــة واهلويـــة
الوطني ــة يف البحري ــن وتعث ــر جتارهب ــا واخفاقاهت ــا ،ويلق ــي
بالائم ــة عليه ــا جله ــة ع ــدم اس ــتيعاهبا ل ــكل التنوع ــات
الثقافيـــة واالثنيـــة»(.)1
لســـت بصـــدد الـــرد هنـــا عليهـــم ،وأكتفـــي برصـــد
مواقفه ــم ،ك ــا أين مل أرد ع ــى م ــا كت ــب عن ــي ،ف ــا تتوف ــر
ه ــذه الصحيف ــة ع ــى مهني ــة تس ــمح هل ــا أن تن ــر ال ــرد،
فه ــي م ــن اجله ــات الت ــي جعل ــت م ــؤرش حري ــة الصحاف ــة
ومهنيتهـــا يرتاجـــع كل عـــام درجـــات للـــوراء ،كـــا أن
مـــا كتـــب ال أجـــد أنـــه مـــن املتانـــة العلميـــة أو الصابـــة
الفكريـــة التـــي تســـتحق الـــرد ،فهـــي كتابـــات مدفوعـــة
بســـياق ســـيايس ال اختـــاف فكـــري.

1
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إﺳﻘﺎط اﻟﺘﺎرﻳﺦ
 .44هـــل النـــاس يف البحريـــن قبـــل مائـــة عـــام كان
عندهـــم جنســـية؟
دعينـــا نعـــود إىل العـــام  ،1904ففـــي هـــذا العـــام
وقع ــت حادث ــة صغ ــرة ،لكنه ــا ق ــادت إىل تغي ــر كب ــر
يف البحريـــن ،وطرحـــت ســـؤال مـــن هـــو البحرينـــي
وم ــن ه ــو األجنب ــي .كان حاك ــم البحري ــن ه ــو عيس ــى
بـــن عـــي آل خليفـــة ( )1923-1869اجلـــد الكبـــر
للملـــك محـــد .مل يكـــن يف البحريـــن يف هـــذه الفـــرتة
حماكـــم وال قضـــاء ،وكل جمموعـــة قـــرى (إقطاعيـــات)
كان حيكمه ــا واح ــد م ــن ش ــيوخ آل خليف ــة ،ق ــد يك ــون
م ــن إخ ــوان احلاك ــم أو أبنائ ــه ،ول ــكل حاك ــم جمموع ــة
مـــن الفداويـــة يشـــكلون القـــوى األمنيـــة للشـــيوخ
ّ
ســـخرهم الشـــيخ
وممتلكاهتـــم ،وهـــم رجـــال قســـاة ُي
ويس ــتخدمهم إلخاف ــة الن ــاس وإجباره ــم ع ــى العم ــل
عن ــده ب ــدون مقاب ــل (الس ــخرة) .كان ه ــؤالء الفداوي ــة
يرسقـــون ســـمك الصياديـــن وحماصيـــل املزارعـــني،
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ويعتـــدون عـــى بضائـــع التجـــار يف الســـوق وأعـــراض
املزارعـــني يف القـــرى.
يف  29أيلول/ســـبتمرب عـــام  1904اعتـــدى فداويـــة
تابع ــون للش ــيخ ع ــي ب ــن أمح ــد اب ــن أخ احلاك ــم الش ــيخ
عيس ــى ب ــن ع ــي ع ــى ع ــال رشك ــة أملاني ــة ،فق ــد كان ــوا
ً
عامـــا يف الســـوق ليأخـــذوه للعمـــل ســـخر ًة
ياحقـــون
يف مزرع ــة الش ــيخ ،فه ــرب إىل الرك ــة األملاني ــة الت ــي كان
يعم ــل فيه ــا ،وح ــدث ن ــزاع وت ــم االعت ــداء ع ــى موظ ــف
أمل ــاين وهتدي ــد الع ــال واالعت ــداء عليه ــم م ــن قب ــل الش ــيخ
ع ــي ب ــن أمح ــد نفس ــه.
أيض ــا،
بع ــد أق ــل م ــن ش ــهرين ،وقع ــت حادث ــة مهم ــة ً
مهمـــة مـــن حيـــث مـــا ترتـــب عليهـــا ،ففـــي  14تريـــن
الثاين/نوفمـــرب  ،1904حـــدث اعتـــداء عـــى العجـــم يف
س ــوق املنام ــة ،م ــن قب ــل رج ــال الش ــيخ ع ــي ب ــن أمح ــد
نفس ــه ،وق ــد س ــجل املعتم ــد الربيط ــاين ذل ــك يف تقري ــر،
يق ــول« :ارتك ــب أتب ــاع الش ــيخ ع ــي ب ــن أمح ــد آل خليف ــة
{م ــن الزن ــوج األفارق ــة} وغره ــم م ــن {أتباع ــه الب ــدو}
العـــرب أخطـــر اعتـــداء عـــى عائلـــة احلـــاج عبـــد النبـــي
كازروين وغره ــم م ــن ال ُف ــرس األبري ــاء الذي ــن ص ــادف
تواجده ــم يف الطري ــق حي ــث ُأصي ــب اثن ــان م ــن ال ُف ــرس،
ٍ
بجـــروح خطـــرة باإلضافـــة
والـــد عبـــد النبـــي وأخـــوه،
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ٍ
ّ
أقـــل
إلصابـــات
تعـــرض ســـبعة ُفـــرس آخريـــن
إىل
ّ
خطـــورة»(.)1
بع ــد حادث ــة س ــوق املنام ــة واالعت ــداء ع ــى العج ــم،
وحادث ــة الوكال ــة واالعت ــداء ع ــى موظف ــي رشك ــة أملاني ــة،
وج ــدت بريطاني ــا نفس ــها حمرج ــة أم ــام احلكوم ــة اإليراني ــة
واحلكومـــة األملانيـــة ،فهـــي املســـؤولة عـــن األمـــن يف
البحريـــن ،واملســـؤولة عـــن محايـــة اجلاليـــات األجنبيـــة
وحتقيـــق العدالـــة هلـــم ،وال تريـــد ألحـــد أن يتدخـــل يف
البحريـــن بحجـــة محايـــة رعايـــاه.
 .45مل أفهم ما عالقة احلادثتني بموضوع اجلنسية؟
بعـــد هاتـــني احلادثتـــني ،فرضـــت جمموعـــة مـــن
حســـن مـــن أداء حكـــم
األســـئلة اهلامـــة نفســـها :كيـــف ُن ّ
آل خليف ــة ونقل ــل م ــن ظلمه ــم ال ــذي يس ــبب الف ــوىض؟
كيـــف نحمـــي اجلاليـــات األجنبيـــة يف البحريـــن ،بحيـــث
ال جتـــد حكوماهتـــم حجـــة للتدخـــل يف البحريـــن؟ مـــا
هـــو النظـــام القضائـــي املناســـب الـــذي نحتكـــم إليـــه إذا
ح ــدث خ ــاف أو مش ــكلة أح ــد أطرافه ــا أجنب ــي؟ م ــن
هـــو األجنبـــي؟ ومـــن هـــو البحرينـــي؟
الس ــؤال األخ ــر ه ــو األه ــم ،وه ــو األس ــاس ال ــذي
1
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دف ــع بريطاني ــا لف ــرض إصاح ــات يف البحري ــن ،لتحم ــي
األجانـــب ،ومحايـــة األجنبـــي تتطلـــب تعري ًفـــا قانون ًيـــا
ل ــه ،يمي ــزه ع ــن البحرين ــي ،وه ــذا م ــا ق ــاد يف النهاي ــة إىل
تطويـــر قوانـــني اجلنســـية ومحايـــة النـــاس مـــن االعتـــداء
والظل ــم وإلغ ــاء نظ ــام الس ــخرة .وه ــذا املوض ــوع أحت ــدث
عن ــه بالتفصي ــل يف كت ــايب (م ــن ه ــو البحرين ــي؟) ال ــذي
س ــيصدر قري ًب ــا.
فـــرض الربيطانيـــون حـــق اإلرشاف القضائـــي عـــى
شـــؤون اجلاليـــات األجنبيـــة ،فأصبـــح غـــر البحرينـــي
حتـــت الســـلطة القضائيـــة للمنـــدوب الربيطـــاين .مـــاذا
يعنـــي هـــذا عمل ًيـــا؟
يعن ــي أن حاك ــم البحري ــن لي ــس ل ــه س ــلطة قضائي ــة
عـــى غـــر البحرينيـــني ،فصـــار رعايـــا بريطانيـــا واهلنـــد
وأملانيـــا وأمريـــكا وتركيـــا والرعايـــا العـــرب مـــن غـــر
البحريني ــني حت ــت إرشاف ومس ــؤولية املعتم ــد الربيط ــاين
يف املنامـــة.
مل يكـــن هنـــاك حتديـــد قانـــوين واضـــح للبحرينـــي،
لكـــن كانـــت هنـــاك رؤيـــة واضحـــة للقضـــاء العـــادل
نســـب ًيا .مـــن كانـــوا يبحثـــون عـــن ســـلطة قضائيـــة حتقـــق
حـــدا أدنـــى مـــن العدالـــة ،نســـبوا هويتهـــم لغـــر
هلـــم
ً
البحري ــن ،ك ــي يضمن ــوا أن حياكم ــوا حت ــت س ــلطة قض ــاء
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الربيطاني ــني .الذي ــن ج ــاؤوا م ــن نج ــد طالب ــوا بمعاملته ــم
كرعايــا نجديــني ،واإليرانيــون مــن الســنة والشــيعة طالبــوا
بمعاملته ــم كإيراني ــني ،يف ح ــني ُت ــرك البحارن ــة يواجه ــون
مصرهـــم حتـــت حكـــم آل خليفـــة ،وهـــذا مـــا قادهـــم
لاحتجـــاج وكتابـــة العرائـــض والتظاهـــر حتـــى فرضـــوا
إصاحـــات شـــاملة يف  1923أدت إىل عـــزل عيســـى بـــن
عـــي وتســـليم احلكـــم إىل ابنـــه محـــد بـــن عيســـى .وهـــذا
أدى إىل بنـــاء الدولـــة احلديثـــة واملواطـــن احلديـــث الـــذي
وجـــوازا وأورا ًقـــا رســـمية.
حيمـــل جنســـية
ً
 .46متى استخدم الناس اجلوازات يف البحرين؟
بحســـب الوثائـــق الربيطانيـــة ،حتـــى هنايـــة العـــام
1928م مل تك ــن حكوم ــة البحري ــن تس ــتخدم ج ــوازات
الســـفر( .)1فقـــد بـــدأ قســـم اجلـــوازات عملـــه يف هنايـــة
العـــام 1929م حتـــت ســـلطة مديـــر إدارة اجلـــارك
الربيط ــاين .وبع ــد ع ــام أصب ــح حت ــت س ــيطرة الرط ــة.
ويب ــدو أن إي ــرادات رس ــوم اجل ــوازات كان ــت تغط ــي
مصاريـــف القســـم واملوظفـــني واملطبوعـــات .وختربنـــا
كشـــوفات الدولـــة أن إيـــرادات جـــوازات الســـفر
بلغـــت  18000روبيـــة ،ويف فـــرتة الحقـــة بلغـــت
 24000روبيـــة.
1
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 .47هل كان لدى العجم جوازات سفر إيرانية؟
كان ــت اجلالي ــات األجنبي ــة تعي ــش يف املنام ــة ،ولدهي ــم
أعاهلـــم التجاريـــة ،وكان العـــال منهـــم يعملـــون يف
الس ــوق واملين ــاء هن ــاك .واخلاف ــات الت ــي كان ــت حت ــدث
بينه ــم وب ــني اجلالي ــات األخ ــرى ،كان ــت ُحت ــال إىل املعتم ــد
الربيط ــاين أي إىل القض ــاء الربيط ــاين .وهن ــا تظه ــر أمهي ــة
اجلنســـية ،فهـــي التـــي حتـــدد أي قضـــاء يتدخـــل ،قضـــاء
بريطاني ــا أم قض ــاء حاك ــم البحري ــن م ــن آل خليف ــة ،وه ــو
قضـــاء بدائـــي تابـــع للحاكـــم وحتـــت ســـلطته ال قوانـــني
مدني ــة في ــه ،وال حماك ــم خمتص ــة.
يف العـــام  ،1922اعتـــرب املســـؤولون عـــن جـــوازات
الس ــفر الفارس ــية ّ
أن البحريني ــني ه ــم م ــن الرعاي ــا الف ــرس
وينبغ ــي منحه ــم ج ــوازات س ــفر فارس ــية .وق ــد طلب ــت
احلكومـــة الفارســـية مـــن مســـؤوليها يف اخلليـــج التعامـــل
فـــرس ،وأصـــدر القنصـــل
مـــع البحرينيـــني كرعايـــا ُ
ـارا يفي ــد بتس ــجيل البحريني ــني
الف ــاريس يف النج ــف إخط ـ ً
يف قنصليتـــه باعتبارهـــم ُفر ًســـا.
الفـــرس
التجـــار
يف العـــام  ،1910كان اثنـــان مـــن ّ
ُ
يص ــدران ج ــوازات س ــفر للرعاي ــا الف ـ ُـرس يف البحري ــن،
وع ــى م ــا يب ــدو ،اس ــتمر ه ــذا الع ــرف ح ّت ــى الع ــام .1913
وضغـــط املعتمـــد الســـيايس عـــى التاجـــر عبـــد النبـــي
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كازروين ،ليتوقـــف عـــن ذلـــك .كان توقيـــع أي تاجـــر
ً
مقبـــوال
معـــروف أو توقيـــع املعتمـــد الســـيايس ،يعتـــرب
كوثيقـــة ســـفر ومـــرور.
يف العرينيـــات ،كانـــت األمـــور املتعلقـــة باجلنســـية
غ ــر مس ــتقرة بع ــد ،بالنس ــبة للرعاي ــا اإليراني ــني وبالنس ــبة
للبحارن ــة املتنقل ــني ب ــني البحري ــن والقطي ــف واألحس ــاء.
توج ــد رس ــالة رسي ــة يف الوثائ ــق الربيطاني ــة( ،)1تتح ــدث
يدع ــون أن لدهي ــم
ع ــن جمموع ــة أش ــخاص م ــن القطي ــفّ ،
اجلنس ــية البحريني ــة ،وأهن ــم يتعرض ــون لاضطه ــاد ع ــى
يـــد الســـلطات يف نجـــد .بعـــد التحقيـــق معهـــم ،اعتـــرب
ـتقروا يف األحس ــاء من ــذ زم ـ ٍ
ـن
املعتم ــد الربيط ــاين أهن ــم اس ـ ّ
بعي ــد ،وقطع ــوا صلته ــم بالبحري ــن ،وال يمك ــن اعتباره ــم
رعاي ــا بحريني ــني بع ــد الي ــوم.
غـــر ّ
أن عـــد ًدا حمـــدو ًدا مـــن هـــؤالء األشـــخاص
هـــم مواطنـــون بحرينيـــون ،وقـــد ولـــدوا فيهـــا بـــا ال
يقبـــل الشـــك ،كـــا ّأهنـــم كانـــوا مـــا يزالـــون عـــى صلـــة
بالبحري ــن ،ومل يأت ــوا إىل األحس ــاء ّإال مؤخ ــرا أو أله ـ ٍ
ـداف
ً
مؤ ّقت ــة؛ فحصل ــوا بذل ــك ع ــى وثائ ــق هوي ــة تثب ــت ّأهن ــم
مـــن رعايـــا البحريـــن.
1

األرشـــيف الربيطـــاين ،رســـالة رقـــم  ،10مؤرخـــة يف  24آذار /مـــارس
.1930

105

كثـــرا ممـــن التقينـــا هبـــم هنـــا يف
الحظـــت أن
 .48لقـــد
ُ
ً
كثـــرا وهلجتهـــم
كنـــدا مـــن القطيـــف يشـــبهوننا
ً
قريبـــة منـــا .هـــل بســـبب تاريـــخ اجلنســـية؟
نعــم ،هــذه منطقــة متداخلــة وكانــت تســمى يف القديــم
البحريـــن الكـــربى ،والعوائـــل متداخلـــة واهلجـــرات
اس ــا بالنس ــبة
حس ً
متبادل ــة ،لذل ــك كان موض ــوع اجلنس ــية ّ
للمل ــك عب ــد العزي ــز ،فه ــو خيش ــى أن يت ــم جتني ــس أح ــد
كثـــرا
خصوصـــا وأن
مـــن أهـــل القطيـــف واألحســـاء،
ً
ً
منهـــم يريـــد أن يتخلـــص مـــن املضايقـــات الوهابيـــة
وجزيـــة اجلهـــاد .لقـــد اضطـــر املعتمـــد الســـيايس (يس.
جـــي .برايـــور) أن يســـافر لالتقـــاء بأمـــر القطيـــف،
لتس ــوية ه ــذا املوض ــوع ،وق ــد س ــأله ع ــن كيف ّي ــة التميي ــز
ب ــني البحارن ــة وغره ــم ،فق ــال ل ــه ّ
إن حكوم ــة البحري ــن
ال تصـــدر تصاريـــح مـــرور ّإال ملـــن ُولـــد يف البحريـــن،
هيمه ــا أم ــر غره ــم( ،)1أي أن ــه طمأن ــه أن البحري ــن ال
وال ّ
جتن ــس الش ــيعة الذي ــن يعيش ــون يف القطي ــف واألحس ــاء.
لـــك أن تتخيـــي أنـــه ضمـــن قضيـــة اجلنســـية ،كان
الربيطانيـــون مهتمـــني بقضيـــة مواطـــن بحرينـــي اســـمه
أمحـــد بـــن عبـــاس الـــدرازي وقـــد حصـــل عـــى وثيقـــة
هويـــة مـــن بعـــد مـــا ث ُبـــت أ ّنـــه مواطـــن بحرينـــي بـــا ال
1
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ِ
ـحبت منــه ِ
ـع يف
ووضـ َ
ُ
يقبــل الشــك .لكــن هــذه الوثيقــة ُسـ َ
الس ــجن باعتب ــاره م ــن مواطن ــي نج ــد .وبع ــد مفاوض ــات
ـم إط ــاق رساح ــه باعتب ــاره مواطنً ــا بحرين ًي ــا ،يف
ش ــاقة ت ـ ّ
حـــني أن املواطـــن الـــدرازي ســـيد علـــوي ســـيد حســـني
ُخيفـــى اخفـــاء قرس ًيـــا مـــن قبـــل احلكومـــة البحرينيـــة وال
تعـــرف عنـــه عائلتـــه شـــي ًئا منـــذ  2016حتـــى اليـــوم.
يســـجل لنـــا كذلـــك املعتمـــد الســـيايس (يس .جـــي.
توج ــه إىل القطي ــف
براي ــور) ه ــذه احلادث ــة يف الع ــام ّ :1930
أح ــد البحارن ــة م ــن موالي ــد املنام ــة واملقيم ــني هن ــاُ ،يدع ــى
حمس ــن ب ــن احل ــاج إبراهي ــم ،حام ـ ًـا ج ــواز س ــفر بحرين ًّي ــا.
وق ــد ُأج ــرب ع ــى مح ــل ج ــواز س ـ ٍ
ـرح أ ّن ــه
ـفر نج ـ ّ
ـدي لي ـ ّ
رب ع ــى دف ــع مبل ــغ « 60روبي ــة»
م ــن رعاي ــا نج ــد ،ك ــا ُأج ـ َ
للمس ــامهة يف اجله ــاد .إن ــه ال يمتل ــك ش ــي ًئا يف القطي ــف،
ولكنّـــه يملـــك رهنًـــا ملنـــزل أســـكن فيـــه زوجـــة عراق ّيـــة
متنعه ــا س ــلطات القطي ــف م ــن املغ ــادرة والع ــودة مع ــه إىل
البحري ــن(.)1
 .49لقــد حتدثنــا عــن تعديــل قانــون اجلنســية يف الربملــان،
لكــن متــى صــار للجنســية قانــون؟
جيـــب أن نعـــرف أن القانـــون ال يـــأيت مـــن فـــراغ.
1
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هن ــاك أح ــداث تارخيي ــة وسياس ــية تصن ــع القان ــون .لق ــد
جـــاء قانـــون اجلنســـية البحرينيـــة يف العـــام  1937بعـــد
تاري ــخ حاف ــل بال ــراع والنض ــال واألح ــداث التارخيي ــة
والسياســـية .مل يولـــد البحرينـــي كشـــخصية قانونيـــة هلـــا
حقـــوق وعليهـــا واجبـــات إال بعـــد تاريـــخ العرينيـــات
املضط ــرب وم ــا قبل ــه وم ــا بع ــده .وم ــا زال ه ــذا التاري ــخ
مضطر ًبـــا يصعـــد مـــرة وهيبـــط مـــرات ،والبحرينـــي بـــني
بح ــر امل ــد وبح ــر اجل ــزر.
كانـــت املـــادة األوىل يف قانـــون اجلنســـية البحرينـــي،
تق ــول :املدرج ــون أدن ــاه يعت ــربون حائزي ــن ع ــى اجلنس ــية
البحرينيـــة.
(أ) مجيـــع األشـــخاص الذيـــن ولـــدوا يف البحريـــن
قبـــل أو بعـــد تاريـــخ هـــذا القانـــون مـــا عـــدا مـــا نصـــت
عليـــه املـــادة (.)2
(ب) األش ــخاص الذي ــن ول ــدوا يف اخل ــارج قب ــل أو
بع ــد تاري ــخ ه ــذا القان ــون الذي ــن آباؤهـــم أو أجداده ــم
مـــن األب كانـــوا مولوديـــن يف البحريـــن مـــا عـــدا
األشـــخاص الذيـــن آباؤهـــم أثنـــاء ســـن قصـــور هـــؤالء
األشـــخاص ســـجلوا يف بيـــت الدولـــة الربيطانيـــة يف
البحري ــن طب ًق ــا ملقت ــى امل ــادة ( )2أو ل ــو كان ــوا س ــاكنني
يف البحريـــن يســـجلوان كذلـــك.
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ﻓﺼﻞ اﻟﻬﺠﺮة
 .50هنـــاك ســـؤال أخـــر ُيقلقنـــي ،هـــل ســـنبقى
بحرينيـــني ،بعـــد هـــذه اهلجـــرة؟
دعينـــي أجيبـــك باســـتعادة املقـــال الـــذي كتبتـــه يف
طائ ــرة رحل ــة هجرتن ــا ي ــوم  18يناير/كان ــون الث ــاين 2016
حت ــت عن ــوان (يف معن ــى إس ــقاط اجلنس ــية :فص ــل اهلج ــرة
إىل كنـــدا).
ب ــدأ ه ــذا الفص ــل من ــذ األي ــام األوىل لق ــرار إس ــقاط
اجلنســـية ،فقـــد دفـــع هـــذا اإلســـقاط إىل ترسيـــع إيقـــاع
الروتــني الرســمي .أخــذ الدفــع يف املوضــوع يأخــذ منحــى
جد ًيـــا ،بـــدأ يتشـــكل عنـــدي اإلحســـاس أين مواطـــن
كنـــدي يف ورطـــة ،والدبلوماســـية (الســـفارة) أخـــذت
جمراهـــا اإلجرائـــي ملســـاعدة هـــذا املواطـــن (الكنـــدي).
ملح ــا ع ــن وضع ــي.
ب ــدت املتابع ــة حثيث ــة والس ــؤال ً
ألول مـــرة أذوق طعـــم الســـؤال الـــذي جعلنـــي أشـــعر
بأمومــة الدولــة وأبوهتــا :هــل هنــاك خطــر عليــك حال ًيــا؟
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ه ــل وضع ــك آم ــن؟ ب ــدا يل الس ــؤال للوهل ــة األوىل تر ًف ــا
أو ً
دالال زائ ـ ًـدا ،وب ــدا يل أحيا ًن ــا وكأن ــه م ــروع تبــ ٍّن م ــن
قب ــل أم ال تنج ــب م ــا يكف ــي إلش ــباع غري ــزة األموم ــة.
ال أعـــرف مـــآالت التجربـــة الكنديـــة بعـــد ،فأنـــا مـــا
زل ــت أكت ــب مقالت ــي يف الفض ــاء ب ــني ب ــروت وكن ــدا ،وال
أعــرف كيــف ســتبدو بحرانيتــي بعــد مــس هــذه التجربــة.
ـرا ذا دالل ــة كب ــرة،
وال ب ــأس هن ــا أن أذك ــر تفصي ـ ًـا صغ ـ ً
أشـــهرا ،مـــن قبـــل (األمـــن العـــام
فبعـــد تعطيـــل دام
ً
اللبنـــاين) تـــم إبـــاغ األمـــم املتحـــدة ومنظمـــة اهلجـــرة
الدولي ــة أن ــه ت ــم تس ــوية ملف ــي ،وص ــار يمكنن ــي الس ــفر،
وكان اإلج ــراء يقت ــي إص ــدار ج ــواز س ــفر لبنان ًي ــا ل ــكل
ف ــرد يف العائل ــة وه ــو ج ــواز م ــرور مل ــرة واح ــدة وين ــص يف
ديباجت ــه أن ــه «ال تثب ــت ه ــذه الوثيق ــة جنس ــية حامله ــا».
يف خان ــة تعري ــف اجلنس ــية كت ــب األم ــن الع ــام ،اجلنس ــية:
بحراني ــة.
مـــن املتوقـــع أن الـــذي كتبهـــا ال يعـــرف الفـــرق بـــني
(بح ــراين) و(بحرين ــي) يف املعن ــى االجتاع ــي والس ــيايس
والطائف ــي ،وال يع ــرف ظ ــال ه ــذه الكلم ــة وم ــا أفرزت ــه
مـــن فـــروق ومـــا تثـــره م ــن حساســـية بالغـــة .يف داخ ــي
غ ــدا الف ــرق عمي ًق ــا وه ــو أش ــبه بج ــرح حفرت ــه السياس ــة
بعـــد  .2011وال اســـتطيع أن أغالـــب احلقائـــق السياســـية
ـي وي ــات
الت ــي تؤك ــد أن ه ــذا الف ــرق ه ــو ال ــذي ج ـ ّـر ع ـ ّ
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إس ــقاط اجلنس ــية أو وي ــات اإلع ــدام املعن ــوي .أيق ــظ ّيف
هـــذا التعريـــف بوثيقـــة الســـفر املؤقتـــة (بحـــراين) هـــذا
اجلـــرح الـــذي مـــا زال ينـــزف مـــن عـــرات العوائـــل
البحرانيـــة دم هويتهـــا.
يف الواقـــع االجتاعـــي ،هويـــة البحرينـــي غـــر
منجـــزة ،فليـــس هنـــاك دولـــة يف وطنـــه ،متنحـــه مواطنـــة
كاملـــة احلقـــوق واملســـاواة ،وهويـــة البحـــراين منجـــزة
بقـــوة االضطهـــاد والســـلب والتهميـــش والتمييـــز .إهنـــا
(البحراني ــة) أش ــبه بندب ــة أو تش ــويه يول ــد م ــع اإلنس ــان
ليح ــدد هويت ــه بعام ــة فارق ــة .ختيل ــت ح ــايل ل ــو مل أك ــن
بحران ًيــا هــل كانــت تســقط جنســيتي وأنــا مل أعلــن انتائــي
إىل تنظيـــات إرهابيـــة متـــزق اجلـــواز البحرينـــي وهتـــدد
امللـــك بالغـــزو والقتـــل وتكفـــره وتصفـــه بالطاغـــوت؟
لقـــد أوصلتنـــي بحرانيتـــي إىل كنـــدا ،وأنـــا منحـــت
اهلويــة الكنديــة بســببها وجــرى تثبيــت اســتحقاقي للجــوء
الس ــيايس بأدل ــة ه ــذه اهلوي ــة وعام ــات اضطهاده ــا.
يف مقابلتـــي مـــع القنصـــل يف لســـفارة الكنديـــة يف
ب ــروت ،ق ــال يل :نح ــن نرح ــب ب ــك يف كن ــدا ،ونرح ــب
بنش ــاطك النق ــدي املع ــارض ،وس ــنوفر م ــا يس ــاعدك ع ــى
االس ــتقرار يف نضال ــك الثق ــايف والس ــيايس امل ــدين .س ــألني
بخجـــل :ملـــاذا يف جـــوازك تأشـــرات كثـــرة إليـــران؟
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قلـــت لـــه :أيب مدفـــون هنـــاك يف بقعـــة مقدســـة بالنســـبة
للهويـــة البحرانيـــة التـــي أنتمـــي إليهـــا ،ومنـــه تعلمـــت
كي ــف أعش ــق ه ــذه البقع ــة ،وم ــن مكتبت ــه تعلم ــت كي ــف
أنم ــي عاقت ــي بالق ــراءة والكتاب ــة الت ــي تنت ــر لإلنس ــان
ال للســـلطان ،وعرفا ًنـــا لـــه أزوره ســـنو ًيا مـــع العائلـــة.
مل تكـــن يف خميلـــة القنصـــل الكنـــدي خايـــا إرهابيـــة
ليضعنـــي يف خارطتهـــا كـــا تفعـــل حكومـــة بلـــدي التـــي
أس ــقطت جنس ــيتي .صدقن ــي وكان يري ــد أن يفه ــم أكث ــر
عاقـــة العشـــق هلـــذه البقعـــة ،وكيـــف أهنـــا جـــزء مـــن
هويت ــي الت ــي يل احل ــق يف تش ــكيلها واالحتف ــاط هب ــا ،ب ــدل
جتريمهـــا وحتويلهـــا إىل دليـــل إدانـــة يســـلبني جنســـيتي.
ال أســـتخدم هنـــا (بحـــراين) باملعنـــى الطائفـــي أو
املذهبـــي ،بـــل باملعنـــى االجتاعـــي والســـيايس املتعلـــق
بسياس ــة احلك ــم يف التميي ــز والتخوي ــن والتهمي ــش وع ــدم
االع ــرتاف( .البح ــراين) يف اس ــتخدامي ،ه ــو ال ــذي وق ــع
عليــه فعــل الغــزو (الفتــح يف العــام  )1783وتــم إخضاعــه
حلك ــم اإلقط ــاع يف عه ــد عيس ــى ب ــن ع ــي ()1923-1869
قب ــل من ــع نظ ــام الس ــخرة وإزاح ــة عيس ــى ب ــن ع ــي .م ــا
ً
ومهمش ــا ومت ــارس
زال ه ــذا (البح ــراين) غ ــر مع ــرتف ب ــه
ض ــده سياس ــة التميي ــز الطائف ــي يف الوظائ ــف والبعث ــات
واحلريـــات الدينيـــة والتمكـــني الســـيايس ويشـــكك يف
والئ ــه.
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ســـأبقى بحرانيـــا ليـــس باملعنـــى الـــذي يبقينـــي يف
طائفتـــي ،بـــل بالـــذي جيعلنـــي أدافـــع عـــن هـــذه اهلويـــة
املهـــددة باالضطهـــاد ،ســـأبقى كذلـــك مـــا دمـــت ال
يمكننـــي أن أكـــون بحرين ًيـــا ،ألن الســـلطة ال تريـــد أن
تنج ــز هوي ــة وطني ــة جامع ــة ،وال يمك ــن أص ـ ًـا أن تنج ــز
هويــة جامعــة بــدون إنصــاف مكونــات اهلويــات املهمشــة
يف النظـــام الســـيايس.
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ﻣﻼﺣﻖ

ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺑﺄﻫﻢ إﺟﺮاءات ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﻧﻮﻓﻤﺒــــــــــــﺮ
ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧــﻲ

أﺻﺪرت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أول ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻘﻄﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ
ً
ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﺳﻴﺎﺳ ًﻴﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﺒﻼد
ﺗﻀﻤﻨﺖ 31

ﻳﻮ ﻟﻴــــــــــــــــﻮ
ﺗﻤـــــــــــــــــــﻮز
ّ 28

ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﻘﺮ ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﻣﻤﻦ ﺗﺘﻢ إداﻧﺘﻬﻢ ﺑﺎyرﻫﺎب ﻓﻲ إﺟﺮاء ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ

أ ﺑﺮ ﻳــــــــــــــــﻞ
 23ﻧﻴﺴـــــــــــــــﺎن

ﺗﺮﺣﻴﻞ رﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﻴﻌﻲ آﻳﺔ ا{ اﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺠﺎﺗﻲ ﺑﻌﺪ
ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ إﺳﻘﺎط ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟـ 31

ﻳﻮ ﻟﻴــــــــــــــــﻮ
ﺗﻤـــــــــــــــــــﻮز
ّ

ﻣﺮﺳــﻮﻣﺎ ﺑﺘﻌﺪﻳــﻞ ﻗﺎﻧــﻮن اﻟﺠﻨﺴــﻴﺔ
ﻣﻠــﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳــﻦ ﻳﺼــﺪر
ً
ﺗﻀﻤــﻦ ﺗﻮﺳــﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴــﺎت إﺳــﻘﺎط اﻟﺠﻨﺴــﻴﺔ

أ ﻏﺴــــــﻄﺲ
 06آب

ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﺟﻨﺴﻴﺔ  9اﺗﻬﻤﺘﻬﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت
ﺑﺎﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻣﻊ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ أول ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ

أ ﻛﺘﻮ ﺑـــــــــــــﺮ
 28ﺗﺸـــﺮﻳﻦ اkول

ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺘﺮﺣﻴﻞ  10أﺷﺨﺎص ﻋﻦ اﻟﺒﻼد ﺗﻢ إﺳﻘﺎط
ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟـ  31ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2012

07

2012

2012

2014

07

2014

2014

2014

31

ﻳﻨﺎﻳـــــــــــــــــــﺮ
ﻛﺎﻧـــ ــﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ
2015

ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻦ  72ﻣﻮاﻃ ًﻨﺎ ﺑﺤﺮﻳﻨ ًﻴﺎ

أ ﺑﺮ ﻳــــــــــــــــﻞ
 28ﻧﻴﺴـــــــــــــــﺎن

أﺣـﺪ اﻟﻤﺴـﻘﻄﺔ ﺟﻨﺴـﻴﺎﺗﻬﻢ ﺗﺒ ّﻠـﻎ ﺑﺎﻟﺤﺠـﺰ ﻋﻠـﻰ ﺣﺴـﺎﺑﺎﺗﻪ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴـﺔ ﺑﻘـﺮار ﻣـﻦ وزﻳـﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ

دﻳﺴــــــــــﻤﺒﺮ
ﻛﺎﻧــــــﻮن اkول

ﻧﻘـﺎش ﺣـﺎد ﻓـﻲ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟﺸـﻮرى ﺑﺸـﺄن ﺳـﺤﺐ اﻟﻮﺣـﺪات
اyﺳـﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻤﺴـﻘﻄﺔ ﺟﻨﺴـﻴﺘﻬﻢ

ﻳﻮ ﻧﻴــــــــــــــــﻮ
 20ﺣﺰﻳـــــــــــــــﺮان

إﺳﻘﺎط ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺪﻳﻨﻲ اkﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ آﻳﺔ ا{
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻴﺴﻰ ﻗﺎﺳﻢ

ﻳﻮ ﻟﻴــــــــــــــــﻮ
ﺗﻤـــــــــــــــــــﻮز
ّ 24

وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﺼﺪر ﻗﺮا ًرا ﺗﻨﻔﻴﺬ ًﻳﺎ ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺴﻘﻄﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ
ﺑﺘﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋﻬﻢ ﻛﺄﺟﺎﻧﺐ

ﻳﻮ ﻟﻴــــــــــــــــﻮ
ﺗﻤـــــــــــــــــــﻮز
ّ 09

ﻣﺮﺳﻮﻣﺎ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻘﻄﺔ
اﻟﺸﻮرى ﻳﻘﺮ
ً
ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ وﻳﺮﻓﻌﻪ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ

2015

27

2015

2016

2016

2017

رﻓﺾ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻄﻌﻦ
ﻓﻲ ﻣﺮﺳﻮم إﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

تقدمت هبا مع جمموعة من املسقطة
 برفض الدعوى التي2015 حكم املحكمة يف ديسمرب
ُ
.جنسيتهم إللغاء املرسوم امللكي القايض بإسقاط جنسيتنا
Court ruling issued in December 2015 rejecting a lawsuit, which I filed
with a group of others stripped of their nationality, to reverse the royal
decree that revoked our nationalities.

ﻣﺮﺳﻮم إﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

تم نره يف اجلريدة
ّ  كا2015  املسقطة جنسيتهم الصادر يف72 املرسوم امللكي لقائمة ال
.2015 فرباير5 الرسمية يف

Royal Decree of the list of the 72 stripped of their citizenships issued in
2015 and published in the Official Gazette on February 5, 2015.

 بإسقاط اجلنسية عن املعارضني2011 يطالب يف إبريل،النائب السلفي جاسم السعيدي
Salafist Member of Parliament Jasim Al-Saidi demanding in April 2011
that dissidents be stripped of their citizenships.

.2015فرباير1 تم نره يف جريدة الوسط يف
ّ  كا72 إسقاط جنسيتي ضمن قائمة ال
Revocation of my nationality among the list of 72 as published in AlWasat newspaper on February 1, 2015.

