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أنـــا أماســـيل مـــن البحريـــن، لكنـــي أعيـــش يف كنـــدا، 
مـــن قريـــة الديـــر، لكنـــي أســـكن يف مدينـــة ويندســـور 
windsor. ُولـــدت يف مستشـــفى املحـــرق يف 2003/7/30، 

ــن  ــر مـ ــن أكثـ ــارج البحريـ ــادي خـ ــاد ميـ ــت بأعيـ احتفلـ
داخـــل البحريـــن. أنـــا بنـــت عـــي وفضـــاء وحجـــي أمحـــد 

وحجـــي عبـــاس. 
غـــادر أيب البحريـــن يف العـــام 2011. كنـــت حينهـــا يف 
ــة  ــام االبتدائيـ ــة السـ ــي، يف مدرسـ ــاين ابتدائـ ــف الثـ الصـ
للبنـــات. كنـــت أعيـــش مـــع أمـــي وأخـــي باســـل يف البحريـــن 
ـــورة  ـــدي ص ـــدي(، ول ـــي )ج ـــا حج ـــاه باب ـــذي بن ـــا ال يف بيتن
معـــه قبـــل أن يكتمـــل بنـــاء بيتنـــا. تـــويف جـــدي بعـــد أقـــل 
مـــن عـــام مـــن انتقالنـــا للبيـــت، ودفـــن يف مدينـــة مشـــهد 
ـــادر أيب  ـــنتني غ ـــد س ـــا )ع(، وبع ـــام الرض ـــرم اإلم ـــل ح داخ

ـــا. بيتن
كان أيب يوصلنـــي إىل املدرســـة صباًحـــا يف ســـيارته 
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بعـــد  املدرســـة  بـــاب  عنـــد  وينتظـــرين    GMC Envoy

الظهـــر. يف الفصـــل الثـــاين مـــن 2011، افتقـــدت توصيلـــة 
أيب. بعـــد املدرســـة كنـــت أذهـــب إىل بيـــت صديقتـــي وأمـــي 
تأتينـــي متأخـــرة، فقـــد كانـــت تعمـــل ُمدّرســـة بعيـــًدا عـــن 

ــتي. مدرسـ
ــاس كل مخيـــس يف  ــدي عبـ ــا نذهـــب اىل بيـــت جـ  كنـ
ـــي  ـــت خالت ـــي بن ـــااليت، وصديقت ـــات خ ـــي ببن ـــة، ألتق املنام
فاطمـــة، هـــي صديقتـــي املقربـــة. كانـــت يف بعـــض األيـــام 
تـــأيت إىل بيتنـــا وتنـــام معـــي، وأحياًنـــا تذهـــب معـــي يـــوم 

اجلمعـــة إىل بيـــت بابـــا حجـــي يف الديـــر.
ــا كانـــت تذهـــب أمـــي إىل لبنـــان لزيـــارة أيب يف  عندمـ
ـــم،  ـــة يف بيته ـــع فاطم ـــت م ـــت أبي ـــرة، كن ـــازات القص اإلج

ونتســـى أنـــا وخالتـــي وابنتهـــا باألشـــغال اليدويـــة.
يف إجـــازة الربيـــع 2015 كنـــا كعادتنـــا يف لبنـــان. يف 
ــا  ــوب أنـ ــة إىل اجلنـ ــني يف رحلـ ــا ذاهبـ ــر، كنـ ــوم 31 ينايـ يـ
وأيب وأمـــي، توقـــف أيب فجـــأة وأنـــا أضـــع ســـاعات 
ـــة  ـــت األغني ـــا اآلن. أوقف ـــة ال أذكره ـــتمع إىل أغني األذن أس
ــم  ــيتي. مل أهتـ ــقطوا جنسـ ــد أسـ ــول: لقـ ــمعت أيب يقـ وسـ
لألمـــر، ومل أكـــن أفهـــم مـــاذا يعنـــى هـــذا. واصلـــت 
االســـتاع إىل أغنيتـــي، وواصـــل أيب رحلتنـــا إىل اجلنـــوب. 

ال أذكـــر أن أيب كان حزينًـــا أو منفعـــًا.
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ــتعداداتنا  ــدأت اسـ ــه، بـ ــام نفسـ ــن العـ ــف مـ  يف الصيـ
ــور  ــم ديكـ ــك تصميـ ــى وشـ ــا عـ ــن، وأنـ ــادرة البحريـ ملغـ
ـــية أيب  ـــقاط جنس ـــتوعب أن إس ـــا أس ـــي. بـــدأت حينه غرفت

ــا بصمتـــي. ــرك فيهـ ــادر غرفتـــي دون أن أتـ ــي أن أغـ يعنـ
ــن  ــروج مـ ــل اخلـ ــي قبـ ــم غرفتـ ــد أن أصمـ ــت أريـ كنـ
البحريـــن. إهنـــا غرفـــة أحامـــي. متنيـــت أن يكـــون يل رسيـــر 
ــا أبيـــض،  أبيـــض كبـــر، وتكـــون يل ترسحيـــة كبـــرة لوهنـ
ــرب  ــا، وقـ ــض أيًضـ ــا أبيـ ــون لوهنـ ــي يكـ ــة مابـ وخزانـ
ــاء،  ــاءة بيضـ ــة بإضـ ــرة، حماطـ ــرآة كبـ ــي مـ ــة مابـ خزانـ
ـــًرا وأبيـــض، وأمامـــه كـــريس  ـــي كب ومتنيـــت أن يكـــون مكتب
ــتارة غرفتـــي تكـــون ورديـــة، ويكـــون لـــدي  أســـود، وسـ
دميـــة الدببـــة البيضـــاء وأخـــرى ورديـــة وبنفســـجية. هـــذه 
ــت إىل  ــا إذا رجعـ ــى أن أحققهـ ــي أمتنـ ــة أحامـ ــي غرفـ هـ

البحريـــن.
ـــا وأمـــي  ـــا الوطـــن وتركـــت غرفتـــي، وصلـــت أن  غادرن
إىل لبنـــان، وكان باســـل قـــد ســـبقنا بأســـابيع. أهنينـــا يف 
اليـــوم الثـــاين إجراءاتنـــا يف األمـــم املتحـــدة وأخربونـــا: ال 
يمكنكـــم بعـــد اآلن العـــودة إىل البحريـــن، انتطرنـــا يف لبنـــان 
ـــل  ـــا الفص ـــفر. خرسن ـــرار الس ـــأيت ق ـــهر دون أن ي ـــبعة أش س
ـــة الصيـــف  ـــا ســـنكون يف هناي ـــا أنن األول مـــن الدراســـة. ظنن

يف كنـــدا.
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 يف هنايـــة أكتوبـــر ورد إىل أيب اتصـــال مـــن املنظمـــة 
ـــرب  ـــفرنا يف 18 نوفم ـــددوا س ـــرة )IOM( وح ـــة للهج الدولّي
ــن  ــل، لكـ ــا كل يشء للرحيـ ــًرا، جهزنـ ــا كثـ 2015. فرحنـ
ـــد  ـــد موع ـــم حتدي ـــام. ت ـــفر بأي ـــل الس ـــة قب ـــل الرحل ـــم تأجي ت
ـــل  ـــا قب ـــال بن ـــّم االتص ـــن ت ـــمرب، لك ـــا يف 14 ديس ـــر الحًق آخ
ـــا  ـــة. انزعجن ـــاء الرحل ـــا بإلغ ـــفر ليخربون ـــن الس ـــاعات م س
كثـــًرا وشـــعرنا بالضيـــق، وبقينـــا بـــا موعـــد ســـفر. لقـــد 
تـــم إلغـــاء مواعيـــد الســـفر، بســـبب أن أيب مســـقطة جنســـيته 
ـــان.  ـــن لبن ـــرج م ـــة ليخ ـــة خاص ـــراءات أمني ـــاج إىل إج وحيت
ـــدة.  ـــم املتح ـــن األم ـــس م ـــان ولي ـــن لبن ـــبب م ـــا أن الس عرفن
بـــدأت أفهـــم أكثـــر معنـــى إســـقاط اجلنســـية مـــن خـــال 

ـــرات. ـــدة م ـــا ع ـــاء رحلتن إلغ
  بعـــد رأس الســـنة اتصلـــوا وقالـــوا إن موعـــد الســـفر 
ـــا نتوقـــع  ـــر2016، وكن ـــخ 18 يناي ـــة ـــــ يف تاري ـــــ للمـــرة الثالث
ــار،  ــا إىل املطـ ــا ليلتهـ ــة، ذهبنـ ــاء الرحلـ ــا إلغـ ــم أيًضـ أن يتـ
ـــا  ـــفر. خرجن ـــاء الس ـــال بإلغ ـــا اتص ـــب أن يردن ـــن نرتق ونح
ـــرة واحـــدة   ـــه مل ـــاين مســـموح الســـفر ب ـــان بجـــواز لبن مـــن لبن

ـــط.  فق
ــوم يل يف املدرســـة.  ــوم 10 فربايـــر 2016 كان أول يـ يـ
كان يوًمـــا صعًبـــا. كنـــت ال أعـــرف كيـــف أتـــرف، وال 
أعـــرف مـــا أعمـــل. بـــدأت أتعـــرف عـــى صديقـــات مـــن 
ـــة.  ـــة واخلليجي ـــدة البحريني ـــت الوحي ـــوريا. كن ـــراق وس الع
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ــك  ــد ذلـ ــن بعـ ــه، ولكـ ــذي أقولـ ــن كل الـ ــّن يفهمـ ــا كـ مـ
ــات  ــان الكلـ ــض األحيـ ــتخدمن بعـ ــن ويسـ ــدأن يفهمـ بـ
التـــي أقوهلـــا. حولنـــا األمـــر إىل لعبـــة مســـلية، ورصت 
أمجـــع الكلـــات البحرينيـــة الغريبـــة التـــي أســـمعها يف 
ـــاح( وأكتبهـــا يف  البيـــت أو حـــني أتصـــل بجـــديت )مامـــا صب
ـــات  ـــة كل ـــدي قائم ـــارت عن ـــي. ص ـــًا مع ـــا دائ ـــة أمحله ورق

ألعـــب هبـــا وُتشـــعرين أننـــي ســـأظل بحرينيـــة.
يف يـــوم مـــن األيـــام كنـــت يف املدرســـة مـــع صديقـــايت 
مـــن العـــراق وســـوريا. كـــّن يتكلمـــن عـــن العشـــرة. 
ســـألنني مـــن أي عشـــرة أنـــت؟ قلـــت هلـــم ليـــس لـــدي 
عشـــرة. مل أفهـــم مـــا معنـــى عشـــرة، ولســـت أدري هـــل 

ــرة؟ ــا عشـ ــو كان لدينـ ــية أيب لـ ــقط جنسـ ــت ستسـ كانـ
يف هنايـــة عامنـــا األول يف كنـــدا عرفـــت أن بنـــت خالتـــي 
)فاطمـــة( فـــازت باملركـــز األول عـــى مســـتوى دول اخلليـــج 
ـــات  ـــد إلبداع ـــت حمم ـــة بن ـــيخة لطيف ـــزة الش ـــابقة جائ يف مس
الطفولـــة. قبـــل ســـنوات كانـــت تشـــارك لكـــن مل حيالفهـــا 
احلـــظ، ولكـــن هـــذا العـــام فـــازت باملركـــز األول. قلـــت 
هلـــا أريـــد أن أشـــارك معـــك يف املســـابقة. طلبـــت منهـــا أن 
ــابقة  ــد اكتشـــفت أن املسـ ــابقة. ولقـ ترســـل يل رشوط املسـ
ـــا لســـت  ـــج. استســـلمت وحزنـــت، فأن ـــدول اخللي خاصـــة ب
أماســـيل بنـــت مدرســـة الســـام، وهلـــذا الســـبب قـــررت أن 

ـــابقة. ـــاركة يف املس ـــدل املش ـــاب ب ـــع أيب يف الكت ـــارك م أش
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عـــايت  الكبـــرة،  عائلتـــي  جتمعـــات  كثـــًرا  أفتقـــد 
وخـــااليت، فقـــد تربيـــت عـــى دالهلـــن. أفتقـــد أطفـــال 
ــة أضـــع  ــة كتبـــي يف املدرسـ العـــات واخلـــاالت. يف خزانـ
صـــورة ســـارة بنـــت عمتـــي. تركتهـــا وهـــي حتـــاول أن 
ــا  ــا وكأهنـ ــه واضًحـ ــمعها تنطقـ ــمي، واآلن أسـ ــق اسـ تنطـ
تقـــول يل: ال ختـــايف كل أطفـــال العائلـــة ُيـــرددون اســـمك 

عـــى ألســـنتهم وحيفظـــون صورتـــك يف قلوهبـــم.
    كلنـــا غادرنـــا البيـــت، جـــدي أواًل ثـــم أيب ثانًيـــا، 
ـــقاط  ـــه إلس ـــذي أفهم ـــى ال ـــو املعن ـــذا ه ـــا. ه ـــن ثالًث ـــم نح ث
ـــع  ـــم م ـــا أتركك ـــم، ك ـــأتركه لك ـــا رشح أيب فس ـــية، أم اجلنس
مقدمتـــه التـــي رجوتـــه أال يكتبهـــا، كـــي ال يشـــوش عـــى 

مقدمتـــي.
أماسيل عيل الديري
14 فرباير/شباط 2017
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ـــاء  ـــع رؤس ـــاء م ـــن يف لق ـــك البحري ـــال مل يف 2006م، ق
حتريـــر الصحـــف اليوميـــة إنـــه يريـــد أن يضمـــن أرًضـــا لـــكل 
مواطـــن. بحســـهم الســـيايس الســـاخر، قـــال البحرينيـــون 
إنـــه يريـــد أن يضمـــن قـــرًبا لـــكل مواطـــن. أعـــادت الصحافـــة 
ـــا  ـــا رئيًس ـــت عنواًن ـــك، وكتب ـــده املل ـــا يري ـــد م ـــام تأكي ـــد أي بع
»امللـــك يريـــد أرًضـــا لـــكل مواطـــن«. عـــرف النـــاس أن هـــذا 
التأكيـــد يشـــبه تأكيـــد امللـــك »أريـــد أن تكـــون البحريـــن مـــن 
ـــود  ـــن وع ـــق يشء م ـــة«. مل يتحق ـــتورية العريق ـــك الدس املال
ـــني  ـــر ب ـــة إىل الصف ـــوب الثق ـــض منس ـــاس، انخف ـــك للن املل

ـــه.  ـــاس وبين الن
املفارقـــة العجيبـــة أننـــا مل نفقـــد ضانـــة األرض لـــكل 
ـــا.  ـــة الســـاخرة منه ـــة اجلمل ـــى ضان ـــا حت ـــل فقدن مواطـــن، ب
ــقطة  ــن. عـــرات املسـ ــكل مواطـ ــرًبا لـ ــن قـ ــد نضمـ مل نعـ
ـــم.  ـــم يف وطنه ـــرب هل ـــوا بق ـــم أن حيظ ـــن يمكنه ـــيتهم، ل جنس
لقـــد فقـــدوا وطنهـــم وفقـــدوا حقهـــم يف أن يموتـــوا فيـــه، 

وفقـــدوا حقهـــم حتـــى يف أن يدفنـــوا فيـــه.
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كانـــت اجلملـــة األوىل التـــي كتبتهـــا بعـــد إســـقاط 
جنســـيتي، وفـــق املرســـوم امللكـــي )8( لعـــام 2015، ضمـــن 
قائمـــة ضمـــت 72 مواطنًـــا، »إننـــي مـــرآة األرض«. ال أدري 
ـــو  ـــن، ل ـــرآة ألريض البحري ـــون م ـــي أن أك ـــل يمكنن اآلن، ه
دفنـــت يف مقـــربة بـــاردة يف كنـــدا؟ ُيقلقنـــي هـــذا الســـؤال، 
ــدي.  ــود إىل بلـ ــة أن أعـ ــؤال إمكانيـ ــي سـ ــا يقلقنـ ــر ممـ أكثـ
ــة  ــن األضحيـ ــون قـــربي حيـــث كان أيب يدفـ ــد أن يكـ أريـ
ـــة  ـــة أجن ـــاض أربع ـــد إجه ـــوالديت، بع ـــديت ل ـــا ج ـــي هيأهت الت
ـــد أن  ـــر. أري ـــربة الدي ـــون يف مق ـــرس املدف ـــن إىل ال ـــي. أح ألم
ـــم املحيطـــة  ـــراب هـــذا الـــرس. يشء مـــن التائ أدفـــن حيـــث ت
هبـــذا الـــرس، أشـــعر أهنـــا مـــا زالـــت حتيـــط يب، ولـــن جتـــد 
روحـــي متـــام راحتهـــا إال حـــني تســـتقر هنـــاك حيـــث 
ــذي ال  ــراين الـ ــي البحـ ــورة يف تارخيـ ــات حمفـ ــور هويـ القبـ
ــًا  ــرآًة ونخـ ــا يف األرض مـ ــقط إال مزروًعـ ــن أن يسـ يمكـ

وتارخًيـــا حُيـــرج الغـــزاة.
إذا مل يقـــدر يل أن أعـــود إىل حيـــث تـــراب رس والديت، 
وإذا مل يقـــدر لقـــربي أن جيـــاور قـــرب صديقـــي الشـــهيد زكريـــا 
العشـــري كـــا أوصيـــت عائلتـــي، فليكـــن هـــذا الكتـــاب 

رســـالة اعتـــذار تـــرح ملـــاذا قـــربي دون رسي. 
يف األســبوع األول مــن اكتــال عــام هجرتنــا األول 
لكنــدا، قــررت مــع أماســيل أن نعقــد جلســتنا األوىل للبــدء 
يف مــروع هــذا الكتــاب. جلســنا مًعــا يف صبــاح يــوم 
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األحــد 22 ينايــر2017 يف مقهــى Tim Hortons. طلبــت 
ــول  ــة ح ــو الدولي ــة العف ــات منظم ــد بيان ــرأ أح ــا أن تق منه
قوائــم إســقاط اجلنســية البحرينيــة، فــكان ســؤاهلا األول 
)ملــاذا أســباب إســقاط اجلنســية البحرينيــة غامضــة كــا 
تقــول منظمــة العفــو؟( وجدتــه ســؤااًل مفتاحًيــا لنبــدأ 
حــوار الكتــاب، ومنــه توالــدت بقيــة األســئلة. صــارت 
ــدث  ــذي نتح ــي ال ــا الرئي ــاب موضوعن ــذا الكت ــة ه قضي
ــوغ  حولــه يف الطريــق ويف البيــت ويف املقهــى. رصت أص
األســئلة مــن خــال هــذه النقاشــات، وأرتبهــا الحًقــا وفــق 
منطــق اإلجابــات التــي مل تــأت مجيعهــا يف مســتوى واحــد. 
ــا  ــادة صياغته ــوًدا إلع ــذل جمه ــي ومل أب ــا ه ــا ك ــد تركته لق
أن  أردت  عاًمــا(.   13( ألماســيل  الزمنــي  العمــر  وفــق 
يبقــى الكتــاب معهــا، للســنوات التاليــة، وعّولــت عــى 
أن إجابــايت، ســتتفتح هلــا كلــا تفّتــح نضجهــا وعمرهــا 

وإمكاناهتــا.
ــمعت ألول  ــني سـ ــا( حـ ــيل )12 عاًمـ ــل أماسـ مل تكمـ
مـــرة بمصطلـــح إســـقاط اجلنســـية، ومثلهـــا كثـــرات مـــن 
أبنـــاء املســـقطة جنســـيتهم. أردت أن أرشح هلـــم معنـــى 
هـــذا املصطلـــح بـــكل داللتـــه ومعنـــى اجلنســـية واملواطنـــة 
ـــاذا  ـــه، ومل ـــا إلي ـــي قانونًي ـــن تنتم ـــك وط ـــون ل ـــى أال يك ومعن
تـــّم إســـقاط جنســـية آبائهـــم، وملـــاذا إخوهتـــم الذيـــن ُولـــدوا 

بعـــد هـــذا التاريـــخ لـــن حيصلـــوا عـــى اجلنســـية.
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العنـــوان اســـتوحيته مـــن كتـــاب الطاهـــر بـــن جلـــون 
)العنريـــة كـــا رشحتهـــا البنتـــي(. يقـــول يف مقدمـــة 
كتابـــه: »عنـــد ذهـــايب للتظاهـــر برفقـــة ابنتـــي يـــوم 22 
ــه«  ــون »دوبريـ ــد مـــروع قانـ ــر1997، ضـ ــباط/ فربايـ شـ
بشـــأن دخـــول وإقامـــة األجانـــب يف فرنســـا، جاءتنـــي 
فكـــرة كتابـــة هـــذا النـــص. لقـــد طرحـــت عـــّي ابنتـــي 
ـــئلة،  ـــن األس ـــر م ـــنوات، الكث ـــر س ـــر ع ـــن العم ـــة م البالغ
أرادت أن تعـــرف ملـــاذا نتظاهـــر، ومـــا هـــو معنـــى بعـــض 
الشـــعارات املعروفـــة، وإذا كان التظاهـــر واالشـــرتاك يف 
ـــذا  ـــخ... وهك ـــيء ال ـــد ب ـــارع يفي ـــاج يف الش ـــرة احتج مس
ــك  ــري تلـ ــة، وبتذكـ ــن العنريـ ــث عـ ــا إىل احلديـ وصلنـ
ــذا  ــت هـ ــات، كتبـ ــتجوابات والتأمـ ــاؤالت واالسـ التسـ

ــص«. النـ
ـــاذا  ـــر يتســـاءلون: مل كذلـــك، كثـــر مـــن أطفـــال 14 فرباي
ـــاذا  ـــم؟ مل ـــدم إخواهن ـــاذا ُأع ـــم؟ مل ـــيات آبائه ـــقطت جنس أس
ـــم  ـــل زماؤه ـــاذا ُيعتق ـــم؟ مل ـــاء عمه ـــى أبن ـــد ع ـــم باملؤب حيك
مـــن مقاعـــد الدراســـة؟ ملـــاذا ال تتوقـــف مواكـــب نعـــوش 
ـــة  ـــة لإلجاب ـــاب حماول ـــذا الكت ـــم؟ يف ه ـــاء وطنه ـــهداء أبن ش
عـــن يشء مـــن هـــذه األســـئلة التـــي باتـــت تلـــح عـــى 

وجودهـــم الشـــائك يف هـــذا الوطـــن الصغـــر.
عيل أمحد الديري
  28 فرباير/شباط 2017
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أتذكـــر قبـــل ســـنتني كنـــا يف ســـيارتنا RAV4 عـــى . 1
طريـــق صيـــدا القديمـــة وقـــت مـــا بعـــد الظهـــرة 
ــني  ــر 2015، متجهـ ــبت 31 ينايـ ــوم السـ ــتاء يـ ــن شـ مـ
نحـــو جنـــوب لبنـــان. اتصلـــت عمتـــي زينـــب وأنـــت 
تقـــود الســـيارة، ســـمعتك تقـــول ألمـــي »تـــّم إســـقاط 
جنســـيتي«. مل ُتوقـــف الســـيارة، قلـــت هلـــا اكتبـــي 
شـــيًئا وذكـــرَت اســـم )مامـــا صبـــاح(. أنـــا مل أكـــن 
ــك  ــر تلـ ــل تتذكـ ــية، هـ ــقاط اجلنسـ ــى إسـ ــة معنـ فامهـ

اللحظـــات؟
ـــد كان  ـــا فق ـــن معن ـــل مل يك ـــا، باس ـــا متاًم ـــم، أتذكره  نع
يف البحريـــن، وكنـــا قلقـــني جـــًدا، كيـــف ســـنخرب جدتـــك 
ـــكل  ـــة ل ـــي متابع ـــت، فه ـــا عرف ـــد أهن ـــاح(. األكي ـــا صب )مام
ــا  ــأقول هلـ ــف سـ ــن كيـ ــم، لكـ ــرب مهـ ــا خـ يشء وال يفوهتـ
إن هـــذا اإلســـقاط ال يعنـــي أهنـــم قـــد أســـقطوا شـــيًئا ممـــا 
محلتـــه منهـــا، فأنـــا ابـــن محولتهـــا ورّسهـــا وحمفـــوظ بـــكل 
القراطيـــس والتعاويـــذ التـــي هيأهتـــا يل منـــذ كنـــت نطفـــة 
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ـــى  ـــا ع ـــيًئا مؤسًس ـــول ش ـــد أن أق ـــت أري ـــتودعها. كن يف مس
ـــذي  ـــاح ال ـــمس الصب ـــوح ش ـــبه وض ـــذي يش ـــني ال ـــذا اليق ه
ـــا أن  ـــدة: ك ـــذه التغري ـــت ه ـــا، فكتب ـــن نوره ـــه م ـــي في ولدتن
إســـقاط جنســـيتي ال يعنـــي أين لســـت ابـــن صبـــاح عبـــد 
ــا  ــن، أنـ ــن البحريـ ــت ابـ ــي أين لسـ ــه ال يعنـ ــني، فإنـ احلسـ

مـــرآة األرض وأنتـــم مـــرآة الغـــزو.
كنـــت أنطـــق يف هـــذه التغريـــدة بقـــوة يقـــني أمـــي 
ــي  ــي منحتنـ ــا التـ ــن أمومتهـ ــوى مـ ــي. ال يشء أقـ يف داخـ
بحرانيتـــي بـــكل مـــا فيهـــا مـــن تاريـــخ املحـــن التـــي تثقـــل 
ــاح  ــن أرض صبـ ــوى مـ ــد أقـ ــذه األرض. مل أجـ ــر هـ مصـ
ــك  ــبه أن يقذفـ ــي تشـ ــة التـ ــذه اللحظـ ــا يف هـ ــتند إليهـ أسـ
ـــاء،  ـــراغ الفض ـــك يف ف ـــي ب ـــب األرض وُيلق ـــن كوك ـــد م أح
ـــن( وكأيّن أرصخ،  ـــن البحري ـــت اب ـــي أين لس ـــت )ال يعن كتب

كأيّن للتـــو أخـــُرج مـــن بطـــن أمـــي.
األرض هـــي األكثـــر شـــعوًرا بالشـــجرة حـــني ُتقتلـــع 
مـــن جذورهـــا، كأهنـــا تســـقط مـــن قلـــب األرض، فتـــرتك 
ـــني  ـــقط ح ـــب األم َيس ـــك قل ـــا، كذل ـــا موحًش ـــا وجودًي فراًغ
ـــن  ـــى م ـــن معن د م ـــرَّ ـــني جُيَ ـــا، ح ـــب ابنه ـــن قل ـــقط يشء م يس

معـــاين انتائـــه إىل األرض التـــي هـــي أمـــه.
بابـــا، أنـــت حتـــب أن تتفلســـف يف كالمـــك، لكنـــي . 2

اســـتطعت أن أفهـــم املوضـــوع ألن )مامـــا صبـــاح( 
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ـــم  ـــرآة األرض وأنت ـــا م ـــد »أن ـــاذا تقص ـــه. م ـــة في داخل
مـــرآة الغـــزو«؟

إســـقاط جنســـيتي،  عـــن  أحتـــدث  كنـــت  إذا  إيـــه، 
أحتـــاج أن أتفلســـف، باملعنـــى الـــذي تقصدينـــه حـــني 
ـــا  ـــيطة. م ـــدو بس ـــة تب ـــدث أو حرك ـــى ح ـــق ع ـــي أعل جتدينن
دام أنـــك تفهمـــني بســـهولة بمجـــرد أن نضـــع يف اجلملـــة 
جدتـــك )مامـــا صبـــاح( فدعينـــي أقـــول لـــك إن األرض يف 
ـــا  ـــت يف بطنه ـــا كن ـــاح(. فأن ـــا صب ـــي )مام ـــا ه ـــد معانيه أح
وهـــي أريض األوىل التـــي ُزرعـــت فيهـــا، ومنهـــا خرجـــت 
بالـــوالدة إىل أرضهـــا البحريـــن. أنـــا مـــرآة صبـــاح وأوال، 
ملحهـــا يف دمـــي، وماحمهـــا يف وجهـــي، وصبغتهـــا يف 
بـــريت، وطينهـــا يف حلمـــي، وماؤهـــا احللـــو يف ســـجيتي، 
ــذه  ــارب يف هـ ــا ضـ ــذا أنـ ــي. هـ ــاء هويتـ ــا مـ ــن لؤلؤهـ ومـ
األرض، ال أعـــرف يل أصـــًا جئـــت منـــه خارجهـــا. حتللـــت 
ـــي  ـــا يف أرضهـــا، الت ـــا أصـــًا يل هن ـــت يوًم ـــي كان ـــل الت القبائ
ـــل، فلـــم أعـــد أعـــرف أصـــًا يل غـــر هـــذا  نبـــت منهـــا النخي

النخيـــل ومـــا جيـــاوره مـــن أشـــجار.
ــرآة  ــم مـ ــيتي، فهـ ــقطوا جنسـ ــن أسـ ــا أولئـــك الذيـ أمـ
تعكـــس منـــذ 1783 الـــدم والبطـــش والنهـــب واجلشـــع يف 
ــا  ــوا هلـ ــم، جعلـ ــا يف مرآهتـ ــرون بـ ــك كل يشء. يفاخـ متلـ
متحًفـــا عســـكرًيا، لنـــرى فيـــه كل ذلـــك، أخـــذوا املـــزارع 
والبســـاتني بقـــوة الغـــزو، ومل يشـــبعوا، فأخـــذوا البحـــر 
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ودفنـــوه ومـــا زالـــوا مل يشـــبعوا، يقتلـــون أبنـــاء األرض 
والغـــاز  والســـكني  بالســـيف  حلومهـــم  يف  وينهشـــون 

والرصـــاص، ومل يشـــبعوا.
ـــى  ـــدث حت ـــا حي ـــخ، وم ـــذا التاري ـــرآة ه ـــو م ـــه ه ـــا أكتب م
اآلن مـــن واقـــع مؤســـس عـــى هـــذا التاريـــخ. هـــم أرادوا 
أن ُيســـقطوا هـــذه املـــرآة، أن يكرسوهـــا، ليعطـــوا ملرآهتـــم 
ـــه  ـــه وفرض ـــه وروايت ـــخ وصناعت ـــة التاري ـــق كتاب ـــا ح وحده

ـــا.  ـــا مجيًع علين
بابـــا، هـــل تتذكـــر لعبـــة )ال أحـــد(؟ كنـــت أنـــا . 3

ــغواًل وال  ــون مشـ ــني تكـ ــا حـ ــك هبـ ــل نامزحـ وباسـ
ـــه  ـــول: إن ـــا نق ـــك كن ـــت انتباه ـــي ُنلف ـــا، وك ـــرد علين ت
يف حالـــة )ال أحـــد(، فتنتبـــه لنـــا وتضحـــك. أشـــعر 
ـــو اســـتخدمناها معـــك،  ـــارة جارحـــة ل اآلن كأهنـــا عب
ـــت ال  ـــيتك فأن ـــقاط جنس ـــد إس ـــك بع ـــول ل ـــا نق كأنن

أحـــد، هـــل هـــذا صحيـــح؟
ال، ال، أبـــًدا، هـــذه العبـــارة أحبهـــا كثـــًرا، خصوًصـــا 
ـــر  ـــل أن تص ـــلية قب ـــة مس ـــا إىل لعب ـــن حتويله ـــا م ـــا متكن وأنن
جـــادة وقاســـية. لكننـــا قـــادرون أن نحتفـــظ بمعناهـــا 

ــا. اجلميـــل، دعينـــي أحكـــي قصتهـ
 يف األســـبوع األول مـــن حمنـــة خروجـــي مـــن البحريـــن، 
11 أبريل/نيســـان 2011، كنـــت يف مقهـــى )ة( مربوطـــة 
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بشـــارع احلمـــرا يف بـــروت، أقـــي وقًتـــا ممتًعـــا يف قـــراءة 
ـــد  ـــه للناق ـــام نفس ـــادر يف الع ـــا( الص ـــوين بالرؤي ـــاب )أنبئ كت
عبـــد الفتـــاح كيليطـــو املعـــروف عنـــه اهتامـــه بموضـــوع 

متعـــة األدب والـــرسد.
اســـتوقفني كثـــًرا افتتاحـــه الكتـــاب بمقولـــة للروائـــي 
ــر  ــدو مظهـ ــذا يبـ ــرتواس »هكـ ــو شـ ــاين بوتـ ــد األملـ والناقـ

شـــخص يقـــرأ: مظهـــر ال أحـــد«.
إهنـــا مقولـــة معنيـــة بالشـــغف واملتعـــة، جتعـــل مـــن 
االســـتغراق يف القـــراءة حالـــة هيـــام وغيـــاب تـــام. يفقـــد 
ــم أو  ــمع نداءهـ ــود تسـ ــك، ال تعـ ــال بـ ــرون االتصـ اآلخـ
تلتفـــت إىل إشـــارهتم. تفقـــد أحديتـــك )أنـــك أحـــد( هنـــا 
ـــل  ـــل اجلمي ـــن الوص ـــة م ـــي حال ـــك، ه ـــد ذات ـــك ال تفق لكن

بـــيء لذيـــذ.
بعـــد أن صـــارت العبـــارة تتـــداول يف أرستنـــا تـــداواًل 
مجيـــًا، صـــارت تعنـــي عنـــدي الوصـــل بكـــم، وصـــارت 
ــغال  ــة االنشـ ــن حالـ ــم مـ ــتعاديت إليكـ ــة الـــرس يف اسـ كلمـ
ـــن  ـــانك م ـــى لس ـــا ع ـــاوم نطقه ـــن أق ـــا مل أك ـــاع. فأن واالنقط
دون أن أضحـــك وأحضنـــك، لكننـــا مل نكـــن نتوقـــع أهنـــا 

ســـتعرب عـــن حالـــة سياســـية جـــادة يف 2015.
حـــني أردت أن أكتـــب مقالـــة جلريـــدة األخبـــار اللبنانيـــة 
ــا،  ــا عنواًنـ ــل منهـ ــد أفضـ ــيتي، مل أجـ ــقاط جنسـ ــن إسـ عـ
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ــال  ــد(؟ قـ ــة )ال أحـ ــر مقولـ ــل تذكـ ــل: هـ ــلُت لباسـ أرسـ
يل: كنـــت أحتفـــظ هبـــا يف تلفـــوين، لكنهـــا ضاعـــت منـــي 

مؤخـــًرا، ال تقلـــق لـــن أشـــعر أبـــًدا أننـــي ابـــن ال أحـــد.
وال أنـــا شـــعرت أبـــًدا أننـــي بنـــت ال أحـــد. أنـــا . 4

ــقطت  ــد أسـ ــيتك قـ ــول إن جنسـ ــني أقـ ــورة حـ فخـ
ـــذا  ـــادرة أن أمحـــل ه ـــع أين ق ـــل تتوق ـــب. ه ـــك كات ألن
الكتـــاب وأرشح هلـــم معنـــى إســـقاط اجلنســـية يف 

ــت اآلن يل؟ ــا أنـ ــام ترشحهـ ــن، كـ البحريـ
ال أشـــك أنـــك قـــادرة عـــى أن حتـــويل عبـــارة )ال أحـــد( 
إىل مجلـــة مفيـــدة، بـــل قـــادرة أن جتعـــي منهـــا مقدمـــة خلطـــاب 
يصفـــق لـــه اجلميـــع. ســـيصلهم املعنـــى بطريقـــة أســـلس مـــن 
رشحـــي، وســـتكونني قـــادرة عـــى أن جتعـــي مـــن قصتنـــا 

ـــرة. ـــا الصغ ـــخ جزيرتن ـــروي تاري ـــة ت حكاي
إًذا واصـــل تفلســـفك كـــي أســـتفيد مـــن رشح هـــذه . 5

العبـــارة )ال أحـــد(.
قبـــل هـــذا اإلســـقاط جلنســـيتي كنـــت أجـــد صعوبـــة يف 
رشح معنـــى )أين ال أحـــد( وأين يف نظـــر الســـلطة لســـت جديـــًرا 
ــة  ــة والثقافيـ ــة والرتبويـ ــاهتا القانونيـ ــرتف يب مؤسسـ ــأن تعـ بـ
ـــة. فهـــذه املؤسســـات مصنوعـــة عـــى مقاســـها، وهـــي  واإلداري
ـــى  ـــة ع ـــة القائم ـــرتم املواطن ـــة حت ـــاًرا لدول ـــون إط ـــع لتك ال تتس

ـــة. ـــة واملراقب ـــاف واملعارض ـــدد واالخت التع
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ــة  ــة وحمنـ ــد الثقافيـ ــا أحـ ــة الـ ــني حالـ ــرق بـ ــاك فـ هنـ
ـــون  ـــة تك ـــة وثقافي ـــة مجالي ـــية، األوىل حال ـــد السياس ـــا أح ال
فيهـــا، والثانيـــة حالـــة نبـــذ وطـــرد وعـــدم اعـــرتاف. غـــر 
ـــك إذا  ـــلبي في ـــا الس ـــق مفعوهل ـــا أن حتق ـــة ال يمكنه أن الثاني
ــا  ــى حماولتهـ ــادًرا أن يتغلـــب عـ ــايل قـ ــورك اجلـ كان حضـ
هتميشـــك وجعلـــك ال يشء، أي إذا كنـــت أنـــت مـــرآة 
ـــاء  ـــرآة األصدق ـــته يف م ـــا ملس ـــذا م ـــا. وه ـــن عليه األرض وم

ــات.   والصديقـ
ـــاب  ـــني كت ـــاء لتدش ـــه األصدق ـــارك في ـــذي ش ـــل ال احلف
ــايف يف  ــا)1( الثقـ ــون هيبـ ــلوم( يف صالـ ــامة سـ ــديت سـ )جـ
بيتـــي بالبحريـــن يف 9 فرباير/شـــباط 2015، وبعـــد أيـــام مـــن 
صـــدور املرســـوم امللكـــي بإســـقاط جنســـيتي، كان جواًبـــا 
بليًغـــا عـــى أين أحـــد، أين أحـــٌد مـــن أصـــل هـــذه األرض، 
ـــى  ـــم ع ـــت تعليقاهت ـــتبدل، وكان ـــع وال يس ـــن ال ُيقل ـــٌد مم أح
ـــا  ـــورك طاغًي ـــا يل »كان حض ـــي أوصلوه ـــي الت ـــدران بيت ج

ـــعور. ـــة بالش ـــى ومليئ ـــة باملعن ـــة مليئ ـــت حلظ ـــا«. كان هن

1  حلقـــة نقاشـــية شـــهرية تأسســـت يف العـــام 2009 ُتعقـــد شـــهرًيا يف بيتنـــا 
وتضـــم جمموعـــة مـــن األصدقـــاء والصديقـــات، يتـــّم فيهـــا مناقشـــة 

ــكالية.  ــة اإلشـ ــة والثقافيـ ــا الفكريـ ــب والقضايـ الكتـ
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ـــلوم( يف . 6 ـــالمة س ـــديت س ـــك )ج ـــع كتاب ـــل توقي يف حف
بيتنـــا، كتـــب أصدقـــاؤك عـــى جـــدار بيتنـــا )جـــديت 

جنســـيتي(، مـــاذا يقصـــدون؟
اجلنســـية هـــي الصفـــة التـــي جتعلنـــي أشـــبهكم أو 
ــي  ــة التـ ــم، الصفـ ــي إليكـ ــم يف يشء، وأنتمـ ــرتك معكـ أشـ
ـــا، وتعطينـــي احلقـــوق التـــي لكـــم، اجلنســـية  جتعلنـــي بحرينًي
ـــن عاشـــوا عـــى  ـــاس الذي ـــي للن صفـــات أكتســـبها مـــن انتائ
ــم،  ــة مثلكـ ــدي لغـ ــنني. لـ ــات السـ ــذ مئـ ــذه األرض منـ هـ
وهلجـــة مثلكـــم، وعـــادات وتقاليـــد تشـــبهكم، وهـــذا مـــا 

جيعلنـــي بحرينًيـــا.
ــات  ــى، والصفـ ــك أنثـ ــدك جتعلـ ــي عنـ ــات التـ الصفـ
ـــا.  ـــد هب ـــات نول ـــذه صف ـــًرا. ه ـــه ذك ـــك جتعل ـــد أخي ـــي عن الت
ـــى( أو  ـــر أو أنث ـــنا )ذك ـــدد جنس ـــات حت ـــا صف ـــوالدة متنحن ال
ـــي(،  ـــدي، أمريك ـــدي، هن ـــراين، كن ـــي، إي ـــيتنا )بحرين جنس
تصبـــح لنـــا حقـــوق وعلينـــا واجبـــات وفـــق جنســـنا، 

وحســـب جنســـيتنا.
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ـــي  ـــة الت ـــكلًيا إســـقاط الصف ـــي ش ـــية، يعن ـــقاط اجلنس إس
جتمعنـــي بكـــم، أي الصفـــة التـــي جتعلنـــي بحرينًيـــا، فـــا 

ـــم.  ـــي بك ـــة جتمعن ـــاك مواطن ـــود هن تع
كان ذلـــك احلفـــل بمناســـبة الســـنوية األوىل لوفـــاة 
ــن  ــيتي ضمـ ــقاط جنسـ ــع حـــدث إسـ ــن مـ ــديت، وتزامـ جـ
قائمـــة 72. أراد األصدقـــاء أن يعـــربوا عـــن تضامنهـــم معـــي 
ـــوا  ـــة، وأرادوا أن يعط ـــذه املحن ـــم يف ه ـــم إىل جانبك ووقوفه
ـــي  ـــى هويت ـــدل ع ـــي ت ـــا، فه ـــى رمزًي ـــديت معن ـــاء بج لاحتف
ـــا  ـــذا م ـــقاطها. وه ـــن إس ـــي ال يمك ـــي الت ـــة وأصالت البحريني
جعـــل عمـــك حســـني املحـــروس يكتـــب يف اإلهـــداءات 

عـــى الكتـــب بالنيابـــة عنـــي »جـــديت جنســـيتي«.
لقـــد كتبـــت ليلتهـــا كلمـــة للحفـــل، لكنـــي مـــا كنـــت 
قـــادًرا عـــى إلقائهـــا، واكتفيـــت بنرهـــا مـــع تغطيـــة صحيفـــة 
الوســـط للحفـــل، قبـــل أن يصبـــح اســـمي حمظـــوًرا حتـــى يف 
هـــذه الصحيفـــة، كـــا كتبـــي حمظـــورة بســـبب ضغوطـــات 

ـــي: ـــت يف كلمت ـــة، قل احلكوم
»سالًما وحمبًة وشوًقا..

هيبـــا  صالـــون  بيتنـــا،  صالـــون  يف  بكـــم،  أرحـــب 
ــني  ــام 2009، حـ ــه يف العـ ــت عليـ ــا أطلقـ ــايف، كـ الثقـ
بـــدأت فيـــه مـــروع ملتقيـــات ثقافيـــة مـــع جمموعـــة مـــن 
األصدقـــاء والصديقـــات. تبـــدو شـــخصية هيبـــا وقـــد 
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تلبســـتني حتـــى غـــدا جـــزء مـــن مصـــري الوجـــودي 
ــة  ــديت املفضلـ ــا. كتبـــت يف جريـ ــع مصرهـ ــق مـ يتطابـ
ــل كان  ــوان »هـ ــة بعنـ ــام 2009 مقالـ ــت« يف العـ »الوقـ

ــا؟« ــا أم راهًبـ ــا« مثقًفـ »هيبـ
ــر  ــه األكثـ ــا، يف حلظاتـ ــة هيبـ ــذه اللحظـ ــتعيد يف هـ أسـ
توتـــًرا، حلظـــات هجرتـــه وهـــو يتمـــزق حـــني شـــاهد 
شـــوارع  يف  تســـحل  وهـــي  )هيباتيـــا(  الفيلســـوفة 
وأمـــر  السياســـية  الســـلطة  بغطـــاء  اإلســـكندرية، 
ـــا  ـــت هل ـــي أخلص ـــة الت ـــت احلقيق ـــة. كان ـــلطة الديني الس
هيباتيـــا قـــد جعلـــت منهـــا قرباًنـــا يف الســـاحة العامـــة 
ـــا أن يكـــون شـــاهد زور عـــى  )أجـــورا(.. مل حيتمـــل هيب
هـــذا القتـــل، فخـــرج هائـــًا عـــى وجهـــه واشـــتق مـــن 
ـــا.  ـــه قضيته ـــل مع ـــه وحيم ـــه مع ـــه، حيمل ـــًا ل ـــمها اس اس
صـــار هيبـــا )مثقًفـــا( يف اللحظـــة التـــي محـــل فيهـــا 
ــن  ــمه وعـ ــن اسـ ــى عـ ــا. ختـ ــا وظامَتهـ ــة هيباتيـ قضيـ
إقامتـــه وعـــن اســـتقراره وعـــن وظيفتـــه الرســـمية 
)الراهـــب( التـــي جتعلـــه منســـجًا مـــع الســـلطة التـــي 

ــا. ــحلت هيباتيـ سـ
اللحظـــة نفســـها أعيشـــها منـــذ 14 فرباير/شـــباط 2011. 
ـــث  ـــا، حي ـــن هن ـــًدا ع ـــون بعي ـــوم أن أك ـــل الي ـــي أحتم إنن
ــون هيبـــا، حيـــث بيتـــي ووطنـــي واســـتقراري  صالـ
وجـــديت. أحتمـــل كل ذلـــك ألكـــون مثقًفـــا يدافـــع 
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ـــحل  ـــي وُيس ـــه وطن ـــل في ـــذي يقت ـــام ال ـــال الع ـــن املج ع
ــقاط  ــل )إسـ ــقة حتمـ ــأقبل مشـ ــا. سـ ــل هبيباتيـ ــا ُفعـ كـ
جنســـيتي( وأغـــدو حمكوًمـــا باملـــوت املعنـــوي. لـــدي 
فائـــض مـــن وطنـــي يفـــوق اإلجـــراء اإلداري الـــذي 
ـــض  ـــه فائ ـــاء. إن ـــه الص ـــام وأجهزت ـــن النظ ـــقطني م يس
ـــا  ـــع كتاهب ـــي أوق ـــديت الت ـــن ج ـــبه م ـــذي اكتس ـــة ال اهلوي

غيابًيـــا بحضوركـــم حيـــث قلوبكـــم جنســـيتي.
ـــعيد  ـــا، وس ـــون هيب ـــم يف صال ـــض حضورك ـــعيد بفي »س
ــيًئا مـــن اســـمه وســـرته  ــذا املـــكان شـ ــأن هيبنـــي هـ بـ

ــره..«. ومصـ
ــارات التـــي  ــا بالعبـ ــدار بيتنـ ــاء جـ ــد مـــأل األصدقـ لقـ
تؤكـــد أننـــي ابـــن هـــذه األرض، الصحفـــي والكاتـــب ريض 
ـــدة  ـــذور اجل ـــا »ج ـــب عليه ـــة كت ـــًا يافط ـــل حام ـــاك، ظ الس
الطيبـــة أصلهـــا ثابـــت، وجذورهـــا عميقـــة، وفروعهـــا 
ــي  ــذور، فهـ ــذه اجلـ ــقط هـ ــن أن تسـ ــة«. ال يمكـ كالدوحـ
ـــور  ـــد ديكتات ـــة بي ـــت ورق ـــية ليس ـــة يف األرض. اجلنس ضارب
يتحكـــم هبـــا، بـــل هـــي انتـــاء روحـــي وثقـــايف جتـــد 
صورتـــك فيـــه. وهـــذا مـــا عـــرب عنـــه صديقـــي الصحـــايف 
فاضـــل عنـــان حـــني كتـــب عـــى جدارنـــا: »شـــقيق، كلـــا 

نظـــرت إىل وجـــه وطنـــي وجدتـــك فيـــه«.
ــرتك  ــك، وتـ ــره فيـ ــرتك أثـ ــن ويـ ــبع بالوطـ ــني تتشـ حـ



31

أثـــرك يف ثقافتـــه وناســـه وتارخيـــه، فإنـــك تكـــون حـــارًضا 
فيـــه ويظـــل اســـمك مقروًنـــا بـــه عـــى الرغـــم مـــن أنـــوف 
ـــون  ـــم يتحكم ـــًكا هل ـــوه مل ـــدون أن جيعل ـــن يري ـــك الذي أولئ
بـــه وفـــق مصاحلهـــم. وهـــذا مـــا كتبـــه صديقـــي املناضـــل 
منـــذ الســـبعينيات الصحفـــي أمحـــد البوســـطة »رفيقـــي 
ـــا عليهـــم، وكان احلفـــل يليـــق بـــك،  ـــا غصًب عـــي، كنـــت بينن

دمـــت بحرانًيـــا«. 
ملـــاذا قـــال لـــك »دمـــت بحرانًيـــا«؟ مـــا الفـــرق بـــني . 7

بحرينـــي وبحـــراين؟
ـــتينيات،  ـــى الس ـــراين، حت ـــي بح ـــن ه ـــبة إىل البحري النس
ـــس  ـــزب تأس ـــي(. وأول ح ـــتخدم )بحرين ـــد يس ـــا كان أح م
التحريـــر  )جبهـــة  اســـمه  كان  واخلليـــج  البحريـــن  يف 
الوطنـــي البحرانيـــة(، واملناضـــل الصحفـــي أمحـــد البوســـطة 
ـــب  ـــا زال أغل ـــارج م ـــزب، ويف اخل ـــذا احل ـــي إىل ه كان ينتم
املثقفـــني والسياســـيني حـــني يعرفوننـــا يقولـــون هـــذا بحـــراين 
وهـــؤالء بحارنـــة. حـــني قـــال يل )دمـــت بحرانًيـــا( فهـــو 
ــأظل  ــد، وسـ ــن جـ ــا عـ ــل أًبـ ــي أصيـ ــر إىل أين بحرينـ يشـ
هكـــذا وال يمكـــن ألحـــد أن ينتقـــص منـــي شـــيًئا مـــن 
ـــى  ـــا معن ـــود هب ـــس املقص ـــة لي ـــا األصال ـــة. وهن ـــذه األصال ه
عنـــري، بـــل هـــي مقابـــل البحرينـــي املجنـــس الـــذي جتلبـــه 
ــد املواطنـــني.  ــانية ضـ ــة ليقـــوم بأعـــال غـــر إنسـ احلكومـ
ـــل  ـــه املناض ـــق ب ـــذي كان ينط ـــى ال ـــو باملعن ـــا ه ـــراين هن البح
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الســـني يف اخلمســـينيات عبـــد الرمحـــن الباكـــر، يف وجـــه مـــن 
أرادوا إســـقاط جنســـيته »ســـأحتفظ بجنســـيتي البحرانيـــة 

وإننـــي بـــاٍق يف البحريـــن«. 
ــراين( ذات  ــة )بحـ ــارت كلمـ ــر، صـ ــب آخـ ــن جانـ مـ
مدلـــول ســـيايس، فهـــي تشـــر إىل الســـكان األصليـــني 
ــيء  ــل جمـ ــن قبـ ــوا يف البحريـ ــن كانـ ــيعة الذيـ ــرب الشـ العـ
آل خليفـــة والقبائـــل العربيـــة يف العـــام 1783م. هـــؤالء 
ــزو آل  ــذ غـ ــاص منـ ــم خـ ــم ظلـ ــع عليهـ ــة( وقـ )البحارنـ
ـــة  ـــا آلل خليف ـــني دوًم ـــاروا معارض ـــن، وص ـــة للبحري خليف
ـــرن  ـــن الق ـــات م ـــن العريني ـــدأوا م ـــخ وب ـــك التاري ـــذ ذل من
ـــية  ـــض سياس ـــون عرائ ـــرات ويكتب ـــون مظاه ـــايض ينظم امل
مـــن أجـــل إنصافهـــم ومـــن أجـــل املطالبـــة بحقوقهـــم 

ــية.  السياسـ
ـــم . 8 ـــط، ألهن ـــيعة فق ـــيات الش ـــقط جنس ـــك يس ـــل املل ه

ـــه؟ ـــن يعارضون م
دعينـــي أخـــربك عـــن قصـــة أشـــهر مناضـــل يف تاريـــخ 
البحريـــن، وهـــو عبـــد الرمحـــن الباكـــر. قـــاد جتمًعـــا يضـــم 
ــمي )هيئـــة االحتـــاد  ــام 1954 ُسـ الســـنة والشـــيعة يف العـ
ـــا  ـــا وخطيًب ـــًا صادًق ـــا ومناض ـــًيا بارًع ـــي(. كان سياس الوطن
تنصـــت لـــه اجلاهـــر، وانتهـــى بـــه األمـــر هـــو ورفقـــاؤه 
ـــن. ـــن البحري ـــي م ـــجون والنف ـــيعة إىل الس ـــنة والش ـــن الس م
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ـــه  ـــروي في ـــا ي ـــا مه ـــر كتاًب ـــن الباك ـــد الرمح ـــا عب ـــرك لن  ت
مذكراتـــه )مـــن البحريـــن إىل املنفـــى، ســـانت هيانـــة(. يف 
ــيايس يف  ــراك السـ ــة احلـ ــاب يتحـــدث عـــن قصـ ــذا الكتـ هـ
ـــرة  ـــا يف جزي ـــار منفًي ـــف ص ـــينيات، وكي ـــن يف اخلمس البحري
ســـانت هيانـــة. يف اجلـــزء املتعلـــق بإســـقاط جنســـيته، يقـــول: 
ـــم  ـــي يت ـــن{ لك ـــة البحري ـــار حكوم ـــف }مستش ـــن بلجري »لك
لعبتـــه بعـــث إيل برســـالة يقـــول فيهـــا: إن حاكـــم البحريـــن 
ـــى  ـــج ع ـــالة أحت ـــه رس ـــت ل ـــيتي... فكتب ـــحب جنس ـــر بس أم
ــأحتفظ  ــي سـ ــًدا بأننـ ــه ومؤكـ ــًرا لـ ــيتي ذاكـ ــحب جنسـ سـ

بجنســـيتي البحرانيـــة وأننـــي بـــاٍق يف البحريـــن«)1(.
احلاكـــم يمكـــن أن يســـقط اجلنســـية عـــن أي شـــخص 
يشـــكل بكامـــه وموقفـــه خطـــًرا عليـــه، واحلاكـــم يشـــعر 
باخلطـــر حـــني جيـــد أن هنـــاك مـــن يطالبـــه باإلصـــاح 
الســـيايس، أو باملشـــاركة يف صناعـــة القـــرار الســـيايس، أو 
ـــاس.  ـــه باحلكـــم والتحكـــم يف الن باحلـــد مـــن اســـتفراد عائلت
ـــل  ـــن ب ـــى الوط ـــرر ع ـــر بال ـــس اخلط ـــو ال يقي ـــار ه باختص

بالـــرر الـــذي يمكـــن أن يقـــع عليـــه وعـــى عائلتـــه.
مـــع ذلـــك فـــإن مـــن أســـقطت جنســـيتهم بســـبب 
ــاج إىل رشح  ــذا حيتـ ــيعة، وهـ ــم شـ ــر، كلهـ ــورة 14 فربايـ ثـ

ــب. ــكان املناسـ ــا املـ ــس هنـ ــن ليـ ــح، لكـ وتوضيـ
1  مذكـــرات عبـــد الرمحـــن الباكـــر، مـــن البحريـــن إىل املنفـــى، ســـانت 

ص73.  ،1965 ط  هيانـــة، 
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بابـــا، كيـــف أنـــا عنـــدي جنســـية بحرينيـــة، وأنـــت . 9
ـــو  ـــًكا ل ـــدو األمـــر مضحـــًكا ومرب ـــال جنســـية؟ أال يب ب

ـــد؟ ـــألني أح س
ــي  ــت معـ ــدت يف 2003/7/30، كانـ ــني ُولـ ــت حـ أنـ
ـــية  ـــي اجلنس ـــن، ُيعط ـــون يف البحري ـــة، والقان ـــية بحريني جنس
ـــقطها  ـــه ال ُيس ـــي، لكن ـــن أب بحرين ـــد م ـــن يول ـــة مل البحريني
ـــدث  ـــا ح ـــذا م ـــية األب. وه ـــقط جنس ـــني يس ـــن ح ـــن االب ع

ـــيتك.  ـــت جنس ـــيتي، وبقي ـــقاط جنس ـــم إس يل، ت
أطـــول،  مـــدة  البحريـــن  بقيـــت يف  لـــو  أعـــرف  ال 
كيـــف يمكـــن أن جتيبـــي عـــن جنســـية أبيـــك يف املدرســـة، 
ـــر  ـــاك غ ـــة وأن أب ـــك بحريني ـــم أن ـــن أن ُتفهميه ـــف يمك كي
ـــرف  ـــن. وأع ـــة يف البحري ـــر مألوف ـــة غ ـــذه حال ـــي. ه بحرين
أهنـــا كانـــت ستســـبب لـــك حرًجـــا كبـــًرا، وأهنـــا كانـــت 
ســـتفتح عليـــك أســـئلة كثـــرة ومزعجـــة، وهـــي أكـــرب 
مـــن عمـــرك وأصعـــب مـــن جتربتـــك يف احليـــاة. ربـــا 
يكفيـــك هـــذا الكتـــاب الـــذي نكتبـــه مًعـــا عنـــاء اإلجابـــة 
ــوا  ــاب ليعرفـ ــرأوا الكتـ ــم أن يقـ ــي منهـ ــا. اطلبـ وتكرارهـ

اإلجابـــة، وتفاصيلهـــا.
يف الصـــف الرابـــع ابتدائـــي، بعـــد غيابـــك بســـنتني . 10

يف  معـــي  بنـــت  هنـــاك  كانـــت  البحريـــن،  عـــن 
املدرســـة، تضايقنـــي وتكـــرر أننـــي غـــر بحرينيـــة، 
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ـــي  ـــت من ـــة، وطلب ـــت أننـــي بحريني ـــداين أن أثب وتتح
كيـــف  أدري  لســـت  الســـفر.  أحـــر جـــواز  أن 
لـــو أهنـــا ظلـــت تالحقنـــي بعـــد  ســـأرد عليهـــا 
إســـقاط جنســـيتك. أفكـــر اآلن أننـــي حـــني ولـــدُت 
ــا بحرينيـــة،  ــية، فأصبحـــت أنـ كانـــت لديـــك جنسـ
لكـــن مـــاذا عـــن األوالد الذيـــن ســـيأتون إىل احليـــاة 
ـــن يســـخر  ـــال جنســـية؟ كيـــف ســـيثبتون مل وآباؤهـــم ب

ــون؟ ــم بحرينيـ ــم أهنـ منهـ
الـــذي كان  البحرينـــي  الشـــاب  بالتأكيـــد  تذكريـــن 
الشـــاب  بـــروت. هـــذا  يازحـــك كثـــًرا يف شـــقتنا يف 
ــن  ــن البحريـ ــروج مـ ــر للخـ ــزواج واضطـ كان حديـــث الـ
ـــارج  ـــوه خ ـــي( وأب ـــه )ع ـــد ابن ـــا. ول ـــه يف أول محله وزوجت
ـــض  ـــة ترف ـــه، ألن احلكوم ـــر ابن ـــى اآلن مل ي ـــن، وحت البحري
ـــده مل  ـــن أن وال ـــم م ـــى الرغ ـــواز، ع ـــية واجل ـــه اجلنس أن متنح
ـــى  ـــق ع ـــان يف التضيي ـــن اإلمع ـــوع م ـــه ن ـــيته. إن ـــقط جنس تس

النـــاس وإذالهلـــم.
آملنـــي مشـــهد أب يناغـــي طفلـــه ذا األشـــهر عـــرب 
ــية األب مســـقطة  برنامـــج ســـكايب بالتلفـــون، ألن جنسـ
واالبـــن بـــا جنســـية. ال يمكـــن لـــألب حـــني يفقـــد 
ــخ  ــن تاريـ ــيته مـ ــه جنسـ ــود لـ ــح أي مولـ ــيته أن يمنـ جنسـ

إســـقاطها.
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 يف البحريـــن عـــرات احلـــاالت ألطفـــال بـــا جنســـية، 
ـــة )حـــزب( سياســـية  ـــة األمـــني العـــام ألكـــرب مجعي ســـارة ابن
ــا  ــية، ألهنـ ــدون جنسـ ــلان بـ ــي سـ ــيخ عـ ــج الشـ يف اخلليـ

ُولـــدت وأبوهـــا يف الســـجن.
املنامـــي  أســـقطت جنســـية زوج املحاميـــة بلقيـــس 
التـــي أســـقطت فيهـــا جنســـيتي.  ضمـــن قائمـــة ال72 
القانونيـــة  خربهتـــا  توظـــف  أن  الزوجـــة  حاولـــت 
الســـتخراج جـــواز ســـفر أو ورقـــة مـــرور البنهـــا ســـيد عـــي 
ـــة  ـــاول مراجع ـــت حت ـــلت، وظل ـــر 2016 ففش ـــود يف يناي املول

إدارة اجلنســـية حتـــى شـــعرت بـــاإلذالل واليـــأس. 
ـــا  ـــا أب، وب ـــي كيـــف ســـيكرب هـــؤالء األطفـــال، ب ختي
ـــول  ـــة تق ـــرتاف، كأن احلكوم ـــا اع ـــاء، وب ـــا انت ـــن، وب وط
هلـــم: نحـــن ال نعـــرتف بكـــم، وأنتـــم ال تنتمـــون هلـــذه 
ــم  ــة، أرضوا بأمـــن الوطـــن، فأنتـ األرض، وآباؤكـــم خونـ

غـــر مرحـــب بكـــم.
ومـــاذا عـــن مشـــاريع األطفـــال الذيـــن ســـيولدون يف 
ـــة،  ـــم املحن ـــت هب ـــن طال ـــي الذي ـــر يف أصدقائ ـــارج؟ أفك اخل
حمنـــة اهلجـــرة وحمنـــة إســـقاط اجلنســـية، وحيتاجـــون إىل 
ــم،  ــية عندهـ ــزواج، وال جنسـ ــاريعهم بالـ ــوا مشـ أن ُيكملـ
ـــاءهم  ـــوا أس ـــون أن حيمل ـــن حيلم ـــم الذي ـــا ألبنائه ليمنحوه

وينتســـبوا إىل بلداهنـــم.
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 كان صديقـــي حســـني يوســـف عـــى وشـــك عقـــد 
كنـــت  وجنســـيتي،  جنســـيته  ُأســـقطت  حـــني  قرانـــه، 
ــه  ــًرا خطيبتـ ــربُت كثـ ــه. أكـ ــام خطبتـ ــدم إمتـ ــن عـ ــا مـ قلًقـ
اإلعاميـــة ريـــان رشارة، حـــني أرصت بعـــد أســـبوع مـــن 
ـــل  ـــا، وترس ـــروع خطبته ـــل م ـــية، أن تكم ـــقاط اجلنس إس
ـــا جنســـيتك وال أحـــد  ـــة تقـــول فيهـــا: أن ـــة قوي رســـالة ضمني

ُيســـقطك مـــن قلبـــي.
ــم . 11 ــني تـ ــة حـ ــة العمليـ ــن الناحيـ ــت مـ ــف ترصفـ كيـ

إســـقاط جنســـيتك؟
حـــني تســـقط جنســـيتك، ُيلغـــى جـــواز ســـفرك، فـــا 
يعـــود صاحلًـــا لاســـتخدام. هـــذا يعنـــي أنـــك تكـــون 
يف وضـــع املشـــلول أو املحـــارص. كـــا تعرفـــني، حـــني 
أســـقطوا جنســـيتي كنـــت يف لبنـــان، وبعـــد أيـــام عرفـــت 
أن جـــواز ســـفري غـــر صالـــح لاســـتخدام يف مطـــار 
املطـــار  الـــدويل، وأنـــه يمكـــن أن أعتقـــل يف  بـــروت 
باعتبـــاري مطلوًبـــا للحكومـــة  البحريـــن،  وأســـلم إىل 
ــدي  ــة ضـ ــة مرفوعـ ــد قضيـ ــه ال توجـ ــع أنـ ــة، مـ البحرينيـ
ـــذا  ـــل يل ه ـــن قي ـــن، لك ـــن بالبحري ـــن األم ـــتدعاء م وال اس

االحتـــال وارد.
يف الوقـــت نفســـه، مل يعـــد وضعـــي قانونًيـــا يف لبنـــان، 
ـــا لدولـــة، إهنـــا حالـــة معقـــدة، ولـــو  ـــا تابًع ـــا لســـت مواطنً فأن
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ســـمح يل اخلـــروج مـــن لبنـــان، فـــا توجـــد دولـــة تســـتقبلني 
ـــة. ـــع ألي دول ـــر تاب ـــا غ وأن

ماذا فعلت إذن؟. 12
لشـــؤون  املتحـــدة  األمـــم  مفوضيـــة  إىل  جلـــأت 
ــر  ــن طوابـ ــا، أصطـــف ضمـ ــت الجًئـ ــني، أصبحـ الاجئـ
الاجئـــني الطويلـــة واخلادشـــة للكربيـــاء يف مبنـــى األمـــم 
املراجعـــات  دوامـــة  يف  دخلـــت  بـــروت.  يف  املتحـــدة 
الكثـــرة واملقابـــات التـــي تتطلـــب معلومـــات تفصيليـــة 
ـــفراتك.  ـــك وس ـــك وعمل ـــاطك وعائلت ـــك ونش ـــن حيات ع
ـــر 2013،  حلســـن حظـــي أين كنـــت قدمـــت أوراقـــي مـــن يناي
وكنـــت قطعـــت شـــوًطا كبـــًرا، وحصلـــت عـــى موافقـــة 
ــا  ــيتي. وربـ ــقاط جنسـ ــرار إسـ ــل قـ ــدا قبـ لتوطينـــي يف كنـ

ــد عجـــل بذلـــك. ــية قـ ــقاط اجلنسـ يكـــون فصـــل إسـ
هل كان يمكن أن نتعرض لألذى بسببك؟. 13

ـــن األذى،  ـــن م ـــد يف مأم ـــاك أح ـــس هن ـــن، لي يف البحري
لكـــن حلســـن حظنـــا أنكـــم مل تتعرضـــوا ألي اســـتهداف. 
عـــى املـــدى الطويـــل ال نعـــرف مـــاذا يمكـــن أن حيـــدث، 
وكيـــف ســـتجري األمـــور التـــي تتطلـــب إحضـــار أوراق 
ـــقاط  ـــد إس ـــاة بع ـــت ملغ ـــي أصبح ـــمية الت رب األرسة الرس
جنســـيتي. عـــى ســـبيل املثـــال عاملـــة املنـــزل مســـجلة 
ـــج.  ـــاين يف اخللي ـــر اإلنس ـــة غ ـــام الكفال ـــن نظ ـــمي ضم باس
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ــوين،  ــر قانـ ــا غـ ــح وضعهـ ــيتي أصبـ ــقاط جنسـ ــد إسـ بعـ
ووضعكـــم غـــر قانـــوين معهـــا، وال يمكنكـــم جتديـــد 
ـــعى  ـــا نس ـــا جعلن ـــذا م ـــا. وه ـــل عنه ـــب بدي ـــا وال طل إقامته
إلهنـــاء متعلقاتكـــم  مـــع هنايـــة العـــام الـــدرايس، قبـــل أن 

تتعقـــد األمـــور أكثـــر.
ـــت . 14 ـــك أصبح ـــا ألن ـــذوا بيتن ـــن أن يأخ ـــل كان يمك ه

ـــية؟ ـــال جنس ب
املســـقطة  مســـتحقات  صـــادروا  فعلوهـــا،  لقـــد 
جنســـياهتم مـــن املعاشـــات التقاعديـــة، ومنعوهـــم مـــن 
ــا  ــت أنـ ــم. كنـ ــم وأراضيهـ ــم كبيوهتـ التـــرف يف أماكهـ
وأمـــك نتوقـــع أن حيـــدث لنـــا يشء مـــن ذلـــك، لكـــن العنايـــة 
اإلهليـــة كانـــت إىل جانبنـــا، فالبيـــت مســـجل باســـمي واســـم 
ـــا  ـــت منه ـــمي، فطلب ـــامل باس ـــل ش ـــا توكي ـــك، وكان معه أم
ــي  ــددنا املتبقـ ــمها، وسـ ــت باسـ ــجيل البيـ ــارع لتسـ أن تسـ
ـــلمت  ـــة، فتس ـــع للحكوم ـــكان التاب ـــك اإلس ـــرض بن ـــن ق م
أمـــك وثيقـــة البيـــت، ومل يعـــد للحكومـــة أي حجـــة لوضـــع 
ــد  ــرة بعـ ــة املوقـ ــر احلكومـ ــب آخـ ــن جانـ ــه. مـ ــا عليـ يدهـ
أســـبوع مـــن خروجـــي مـــن البحريـــن، أقالتنـــي وحولـــت 
كإجـــراء  البنكـــي،  حســـايب  إىل  التقاعديـــة  مســـتحقايت 
تـــم  عقـــايب يف حينهـــا، وضمـــن خطتنـــا االحرتازيـــة، 
ـــرب  ـــا ع ـــك أيًض ـــاب أم ـــد إىل حس ـــتحقات التقاع ـــل مس حتوي

ــامل. ــل الشـ التوكيـ
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 بقـــي لدينـــا حســـاب بنكـــي يضـــم مبلًغـــا كنـــت ادخرتـــه 
لدراســـتك ودراســـة أخيـــك باســـل، وهـــو املبلـــغ الـــذي 
ـــه  ـــت أن أخصص ـــدك، وأحبب ـــة ج ـــن ترك ـــه م ـــت علي حصل
لدراســـتكا، ألين أعـــرف أن هـــذا سيســـعد جدكـــا يف 
ــتثار  ــا عـــى االسـ ــا بالًغـ ــا حرًصـ ــو كان حريًصـ قـــربه، فهـ
يف التعليـــم. تـــّم حتويـــل هـــذه الرتكـــة إىل حســـاب أمـــك 
أيًضـــا، وهبـــذا مل أعـــد أملـــك شـــيًئا يف البحريـــن، ومل يعـــد 

يملكنـــي يشء.
أنـــا أحـــب بيتنـــا كثـــًرا، وأحـــب غرفتـــي، وأرجـــو . 15

ــك،  ــر يف ذلـ ــت ال تفكـ ــًدا. أنـ ــه أبـ ــر يف بيعـ أال تفكـ
ــح؟  صحيـ

ـــن  ـــر م ـــكان أكث ـــذا امل ـــًدا، ه ـــك أب ـــر يف ذل ـــا، ال أفك طبًع
بيـــت وأوســـع مـــن مقهـــى ثقـــايف، وأرحـــب مـــن صالـــة 
ضيـــوف، وأمجـــل مـــن منتـــدى، وأدفـــأ مـــن عـــش عائـــي.

ــل  ــادرة. هـ ــن املصـ ــت مـ ــة البيـ ــو حلايـ ــه هـ ــا فعلتـ مـ
ـــا نتوقعـــه بشـــأن البيـــت كاد يقـــع؟ فهنـــاك  تعرفـــني أن مـــا كن
عضـــوة يف جملـــس الشـــورى اســـمها فاطمـــة الكوهجـــي، 
بعـــد أشـــهر مـــن إســـقاط جنســـيتنا، كانـــت حتـــرض عـــى 
ســـحب البيـــوت مـــن عوائـــل املســـقطة جنســـيتهم »ال جيـــوز 
ألرس املســـقطة جنســـياهتم االنتفـــاع بالوحـــدات اإلســـكانية 
بعـــد ســـحبها مـــن رب األرسة... إذا ســـحبنا جنســـية رب 
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األرسة وخلينـــا أرستـــه وكأن والدهـــم مـــو مســـوي يش.. 
ـــر«. ـــا يص م

ــًا  ــت تفاعـ ــا والقـ ــالة نرهتـ ــا رسـ ــا حينهـ ــت هلـ كتبـ
ــا: ــف منهـ ــذا مقتطـ ــًرا، وهـ كبـ

إىل فاطمة الكوهجي،
ـــي،  ـــور البحرين ـــس للجمه ـــك أم ـــذي قدم ـــك ال خطاب
أسســـها  التـــي  الفاشـــية  خطـــاب  إىل  أعـــادين 
)موســـوليني(. كان مثلـــك معلـــًا قبـــل أن يصبـــح 
صـــار  لكنـــه  معلمـــة،  والدتـــه  وكانـــت  سياســـًيا، 
الدكتاتـــور،  خادمـــة  رصت  وأنـــت  ديكتاتوريـــا، 
ــي  ــفية، لتثبتـ ــه التعسـ ــة( قوانينـ ــى )حزمـ ــن عـ تزايديـ

ولعائلتـــه.  لـــه  والءك 
ــدة  ــق اجلريـ ــية وفـ ــى اجلنسـ ــدك عـ ــل والـ ــد حصـ لقـ
الرســـمية يف العـــام 1955 مـــع إشـــارة إىل اجلنســـية 
اهلنديـــة التـــي كان حيملهـــا. لســـت معنًيـــا بإثبـــات 
اســـتحقاقك أو اســـتحقاق عائلتـــك للجنســـية، ولســـت 
مؤهـــًا للحكـــم عـــى والئـــك الوطنـــي، كـــا أين لســـت 
بصـــدد تعيـــرك بأصلـــك الـــذي أعـــرف أن وراءه تقـــف 
أمـــة عظيمـــة، تســـتحق منـــك أن تفخـــري هبـــا وتتـــريف 
باالنتســـاب هلـــا، لكنـــي معنـــي بالدفـــاع عـــن حتريضـــك 
ـــا ولـــدت  ـــة جتـــاه جنســـيتي. أن املشـــبع باحلقـــد والكراهي
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ـــة  ـــمي للدول ـــيف الرس ـــدي يف األرش ـــن جت ـــا ول بحرانًي
أن عائلتـــي ُوضَعـــت يف قائمـــة مـــن منحـــوا اجلنســـية 

عـــن أصـــل غـــر بحـــراين.
لقـــد فقـــدت جنســـيتي بمباركتـــك ومباركـــة أعضـــاء 
الســـلطة التريعيـــة لـ)حزمـــة( مراســـيم امللـــك غـــر 
ــام  ــارك أمثالـــك ملوســـوليني يف العـ ــا بـ ــانية، كـ اإلنسـ
1926 )قوانـــني اســـتثنائية( أعطـــت الدولـــة ســـلطات 
الذيـــن  عـــدد  وبلـــغ  املعارضـــة،  لقمـــع  واســـعة 
ـــتثنائية  ـــوارئ االس ـــني الط ـــاس قوان ـــى أس ـــوا ع حوكم
العنريـــة، 450 شـــخًصا، وخصصـــت ثـــاث جـــزر 
ــان  ــي إبـ ــا ُنفـ ــم، كـ ــا لنفيهـ ــن إيطاليـ ــة مـ ــيئة قريبـ سـ
ــو  ــة مناضلـ ــية البحرينيـ ــى اجلنسـ ــدك عـ ــول والـ حصـ
هيئـــة االحتـــاد الوطنـــي إىل جزيـــرة ســـانت هيانـــة 

ــر. ــن الباكـ ــد الرمحـ ــية عبـ ــقطت جنسـ وأسـ
ـــن  ـــل م ـــب بالني ـــن طال ـــاك م ـــًدا إن كان هن ـــت متأك لس
عوائلهـــم، كـــا فعلـــت أنـــت، حـــني طالبـــت بالنيـــل 
ـــيل  ـــا( وأماس ـــل )16 عاًم ـــرة: باس ـــي الصغ ـــن عائلت م
)11 عاًمـــا( وأمهـــا فضـــاء. كانـــوا يســـكنون بيتنـــا 
ــرًبا يف 2011.  ــه جمـ ــام  2009 وتركتـ ــاه يف العـ ــذي بنينـ الـ

لقـــد طلبـــت منـــي أن أقـــرأ بيـــان منظمـــة العفـــو . 16
الدوليـــة حـــول إســـقاط جنســـية أول دفعـــة مـــن 
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ــج  ــر برنامـ ــه مديـ ــا قالـ ــي مـ ــد لفتنـ ــني، وقـ البحرينـ
ـــا يف املنظمـــة فيليـــب  الـــرشق األوســـط وشـــامل إفريقي
ــة  ــباًبا غامضـ ــلطات أسـ ــت السـ مـ ــد قدَّ ــر: »لقـ لوثـ
أولئـــك  عـــن  اجلنســـية  إســـقاط  لقـــرار  للغايـــة 
ـــذ بســـبب  الشـــخصيات، وهـــو قـــرار يبـــدو أنـــه اتُّ
ـــة  ـــدم احلكوم ـــف تق ـــا«. كي ـــية للضحاي اآلراء السياس
عـــى اتـــاذ قـــرار خطـــر دون أن تقـــدم أســـباًبا 

واضحـــة؟
ــبب  ــة، فالسـ ــيحرج احلكومـ ــا سـ ــو كان واضًحـ ألن لـ
ـــلطة.  ـــم للس ـــم ومواقفه ـــون بآرائه ـــم معارض ـــح أهن الواض
ـــباب  ـــأ ألس ـــة، نلج ـــباب الواضح ـــد األس ـــني نفتق ـــادًة ح ع
غامضـــة، كـــي نغطـــي عـــى احلقيقـــة. هـــل تذكريـــن يـــوم 
ـــِت يل: مـــن  ـــاذا مل حتفظـــي جـــدول الـــرب؟ قل ســـألتك: مل
حيفـــظ جـــدول الـــرب يف هـــذا الزمـــن؟ إنـــِك مل تقـــويل 
ـــرِت  ـــد ذك ـــِك. لق ـــي نفس ـــي ال حترج ـــي لك ـــبب احلقيق الس

شـــيًئا غامضـــا كـــي تتجنبـــي اإلحـــراج. 
احلكومـــة  تســـتطيع  ال  احلكومـــة،  تفعـــل  كذلـــك 
أن تقـــول األســـباب احلقيقيـــة، فتضـــع أســـباًبا غامضـــة 
ــة،  ــدة الوطنيـ ــوا بالوحـ ــم أخلـ ــًا: إهنـ ــول مثـ ــة، تقـ وعامـ
دعمـــوا اإلرهـــاب، خانـــوا الوطـــن، حرضـــوا عـــى نظـــام 
احلكـــم. ال يمكـــن ألحـــد أن يثبـــت هـــذه االهتامـــات وال 

ــة.  ــباب غامضـ ــى األسـ ــك تبقـ ــف، لذلـ ــرف كيـ يعـ
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لـــو طبقنـــا هـــذه األســـباب عـــى إســـقاط جنســـية 
ـــو  ـــبب ه ـــت إن الس ـــو قل ـــة؟ ل ـــا واضح ـــل جتدينه ـــك، ه أبي
اإلرهـــاب، هـــل يمكنـــك أن تفهمـــي كيـــف أن أبـــاك إرهـــايّب 
أو كيـــف مـــارس اإلرهـــاب؟ هـــل وضـــح لديـــك كيـــف أن 
ـــة  ـــة مفرط ـــًا يف رفاهي ـــني مث ـــل تعيش ـــه؟ ه ـــان وطن ـــاك خ أب
ــي  ــل خيانتـ ــًرا مقابـ ــااًل كثـ ــت مـ ــي قبضـ ــى أننـ ــدل عـ تـ

لوطنـــي؟ 
لـــو كان هنـــاك ســـبب واضـــح، تقـــّر بـــه احلكومـــة 
ــل  ــوار الطويـ ــذا احلـ ــا إىل هـ ــا احتجنـ ــامل، ملـ ــه العـ ويتفهمـ
ـــك.   ـــي ذل ـــاذا يعن ـــيتي وم ـــقطوا جنس ـــاذا أس ـــك مل ألرشح ل

ــب . 17 ــك إىل جنـ ــوا صورتـ ــبب وضعـ ــذا السـ ــل هلـ هـ
صـــورة اإلرهـــايب تركـــي البنعـــيل؟

ــي  ــيتهم هـ ــقطوا جنسـ ــن أسـ ــة مـ ــت قائمـ ــم، كانـ نعـ
ـــاء  ـــا أس ـــًا وفيه ـــن 72 اس ـــة م ـــي مكون ـــة، وه ـــة الثاني القائم
أربعـــة إرهابيـــني. كانـــت صـــوريت عـــى الصفحـــة األوىل مـــن 
اجلريـــدة إىل جنـــب صـــورة مســـؤول التريـــع يف تنظيـــم 

داعـــش تركـــي البنعـــي. 
حـــني نخلـــط األشـــياء يصعـــب فهمهـــا، وتكـــون 
غامضـــة وال يمكـــن رؤيتهـــا بوضـــوح، وهـــذا مـــا تريـــده 
احلكومـــة يف البحريـــن، تريـــد أال يفهـــم العـــامل حقيقـــة مـــا 
ـــن  ـــاء م ـــني بأس ـــاء اإلرهابي ـــت أس ـــامل، فخلط ـــري يف الع جي
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ـــوا  خيتلفـــون معهـــا يف املوقـــف الســـيايس ويريـــدون أن يطالب
باإلصـــاح والتغيـــر. 

ــدوات  ــارك يف نـ ــارضات وأشـ ــدم حمـ ــب وأقـ ــا أكتـ أنـ
ومؤمتـــرات تتعلـــق بالثقافـــة واألدب واألفـــكار والقضايـــا 
التـــي تشـــغل حيـــاة النـــاس يف املجتمـــع، وخرجـــت مـــن 
البحريـــن فـــرتة قانـــون الطـــوارئ يف 11 أبريل/نيســـان 
زكريـــا  صديقـــي  احلكومـــة  اعتقلـــت  أن  بعـــد   ،2011
العشـــري وعذبتـــه حتـــى املـــوت ألنـــه كان يكتـــب يف 
ــاء  ــر وإعطـ ــب بالتغيـ ــرة تطالـ ــه فكـ ــر ولديـ ــدى الديـ منتـ

ــا.   ــاس حقوقهـ النـ
أمـــا تركـــي البنعـــي، فـــكان يعطـــي دروس يف الديـــن 
حتـــرض عـــى العنـــف والتكفـــر والتشـــدد يف الديـــن، 
وخـــرج مـــن البحريـــن ليكـــون مـــع داعـــش وهـــو يدعـــو 
ــة  ــن، وال يعـــرتف بحكومـ ــه يف الديـ ــل املختلفـــني معـ لقتـ

ــقاطها.  ــا وإسـ ــاد ضدهـ ــا باجلهـ ــن ويتوعدهـ البحريـ
ــا  ــبه بعضنـ ــن نشـ ــل نحـ ــا؟ هـ ــط بيننـ ــاك رابـ ــل هنـ هـ
ـــدة؟  ـــة واح ـــا يف قائم ـــا جيعلن ـــع بينن ـــن جام ـــل م ـــا؟ ه بعًض
ال يشء جيمعنـــا، ســـوى رغبـــة احلكومـــة يف أن جتعـــل ســـبب 
إســـقاط اجلنســـية غامًضـــا للعـــامل. ليـــس غامًضـــا فقـــط، بـــل 
صادًمـــا لكبـــار الشـــخصيات احلقوقيـــة والدوليـــة. واحـــد 
مـــن هـــؤالء هـــو الربوفيســـور الســـر ناجيـــل روديل الـــذي 
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تـــويف يف 25 يناير/كانـــون الثـــاين 2017 بعـــد يومـــني مـــن 
ــة  ــًوا يف  اللجنـ ــاب. كان عضـ ــذا الكتـ ــا يف هـ ــدء حوارنـ بـ
هـــذه  بفضـــل  احلقائـــق.  لتقـــي  املســـتقلة  البحرينيـــة 
الشـــخصية صـــار لدينـــا يف نوفمرب/تريـــن الثـــاين 2011 
تقريـــر دويل )معـــروف شـــعبًيا بتقريـــر بســـيوين( ُيثبـــت 
ـــة، وأن  ـــية عادل ـــب سياس ـــا مطال ـــة وأن لدين ـــنا خون ـــا لس أنن

احلكومـــة قامـــت بالتعذيـــب والقتـــل.
بعـــد إســـقاط جنســـية القائمـــة األوىل، قـــال ناجيـــل 
روديل: »أعـــرتف بأننـــي كنـــت مذهـــواًل عندمـــا قـــرأت خـــرب 
ـــراءات  ـــرب إج ـــة ع ـــية البحريني ـــن اجلنس ـــطني م ـــان ناش حرم
موجـــزة. إهنـــا صفعـــة يف وجـــه حقـــوق اإلنســـان، وهـــي 

خطـــوة اســـتفزازية تســـمم األجـــواء السياســـية«.
مـــا الـــرر الـــذي يمكـــن أن يســـببه الذيـــن أســـقطت . 18

معهـــم  بقيـــت  إذا  للمجتمـــع  اجلنســـية  عنهـــم 
اجلنســـية؟

والكتابـــة  الـــكام  نشـــاطنا يف  أن  تعتـــرب  احلكومـــة 
ضدهـــا يزعجهـــا ويرهـــا، لكنهـــا ال تريـــد أن تقـــول 
ــول  ــة، تقـ ــباًبا غـــر صحيحـ ــع أسـ ذلـــك، فتكـــذب وتضـ
ـــا نســـبب اختافـــات داخـــل  ـــا خطـــر عـــى املجتمـــع، وإنن إنن

ــتقراره.  ــه، واسـ ــدد وحدتـ ــع، وهنـ املجتمـ
هـــي تريـــد أن حتـــد مـــن حركتنـــا وتضيـــق علينـــا. 
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إســـقاط اجلنســـية يعنـــي أننـــا ال يمكـــن أن نســـافر، وال 
يمكـــن أن نبقـــى يف أي بلـــد بشـــكل قانـــوين، فنحـــن ال 
ـــرب  ـــي تعت ـــا. ه ـــف بن ـــة للتعري ـــمية صاحل ـــا رس ـــك أوراًق نمل
أهنـــا هبـــذه الطريقـــة حتمـــي املجتمـــع مـــن خطرنـــا وأهنـــا 
ـــر أن  ـــن يفك ـــف م ـــكتنا وختي ـــا أن تس ـــة يمكنه ـــذه الطريق هب

يقـــوم بـــا نقـــوم بـــه أو يســـتمر يف العمـــل نفســـه.
بقـــاء اجلنســـية معنـــا، يعنـــي أننـــا مواطنـــون ولنـــا 
ــن  ــدث عـ ــا أن نتحـ ــا، ويمكننـ ــرتف بنـ ــا معـ ــوق وأننـ حقـ
ـــد أن تقـــي  ـــة، وهـــي تري ـــك يـــر باحلكوم ـــا. كل ذل وطنن

ــتبدادها. ــا واسـ ــح ظلمهـ ــاط يفضـ ــى كل نشـ عـ
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هنـــاك مـــادة كنـــت أدرســـها يف املدرســـة بالبحريـــن . 19
ــر  ــة ال أتذكـ ــة(. برصاحـ ــة للمواطنـ ــمها )الرتبيـ اسـ
حمتوياهتـــا وال موضوعاهتـــا، لكـــن حـــني طلبـــت 
منـــي أن أقرأهـــا مـــن جديـــد، وجـــدت أن فيهـــا 
أشـــياء عـــن حقـــوق اإلنســـان يف اإلســـالم واإلعـــالن 
ــية  ــقاط اجلنسـ ــل إسـ ــان، هـ ــوق اإلنسـ ــي حلقـ العاملـ

ــان؟ ــوق اإلنسـ ــد حقـ ضـ
ـــي  ـــة، وه ـــة عاملي ـــة ومناضل ـــى كاتب ـــك ع ـــي أعرف دعين
حنـــة آرنـــت ) 1906 - 1975(، تعرضـــت لاضطهـــاد 
يف األربعينيـــات يف أملانيـــا أيـــام حكـــم هتلـــر، فهربـــت إىل 
ـــة  ـــة، ومراجع ـــت صحفي ـــاك عمل ـــكا وهن ـــم أمري ـــا، ث فرنس
لغويـــة وحمـــارضة جامعيـــة. اهتمـــت كثـــًرا بـــا حيـــدث يف 
الواقـــع، أكثـــر مـــن اهتامهـــا بالنظريـــات. أرادت أن تعـــرف 
كيـــف حـــّول هتلـــر أملانيـــا وأوروبـــا إىل جحيـــم، حـــروب 
ودمـــار واضطهـــادات وســـجون وماحقـــات ومهجريـــن 
وأجهـــزة خمابـــرات تاحـــق آراء النـــاس وحتاكمهـــم عـــى 
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ـــب  ـــبه يف جوان ـــه يش ـــدون. إن ـــون ويعتق ـــون وينطق ـــا يكتب م
كثـــرة منـــه مـــا حيـــدث عندنـــا يف البحريـــن، فالنـــاس 
ُتعتقـــل عـــى تغريـــدة وتعـــدم عـــى الُشـــبهة وتعـــذب عـــى 
آرائهـــا وتنتهـــك بيوهتـــا يف أيـــة حلظـــة، وآالف النـــاس يف 
الســـجون، ومئـــات امُلهّجريـــن واملهاجريـــن، وإســـقاط 

ــيات بالعـــرات.  اجلنسـ
يتدخـــل احلاكـــم والســـلطة وأجهـــزة املخابـــرات يف 
ـــك  ـــك وآرائ ـــكارك وعقيدت ـــامًا، يف أف ـــًا ش كل يشء تدخ
السياســـية وكتاباتـــك. ال توجـــد لـــك منطقـــة خاصـــة 
ــى  ــة( عـ ــت )حنـ ــك. أطلقـ ــك أو أرضـ ــك أو قلبـ يف عقلـ
هـــذه الـــدول التـــي تشـــمل بســـلطتها كل يشء وتتدخـــل 
يف كل يشء األنظمـــة الشـــمولية، ووضعـــت كتاًبـــا ســـّمته 

ــمولية(.  ــة الشـ ــول األنظمـ )أصـ
ُتســـقط هـــذه األنظمـــة إنســـانية اإلنســـان، تســـقط 
ـــده  ـــه، وتري ـــه واختاف ـــه وخصوصيت ـــاص وفرادت ـــزه اخل متي
أن يشـــبهها متاًمـــا يف كل يشء، ينطـــق ويفكـــر ويشـــعر 
ـــح  ـــب، يصب ـــعر وحت ـــة وتش ـــذه األنظم ـــر ه ـــا تفك ـــب ك وحي
اإلنســـان جمـــرد آلـــة، وإذا مل يفعـــل ذلـــك تســـقط جنســـيته 
وترســـله إىل املـــوت. إهنـــا أنظمـــة ُتســـقط انتـــاءك إىل جنـــس 
ـــاف، أو ُتســـقط   ـــك احلـــق يف االخت ـــّرم علي ـــر حـــني حُت الب
ـــت  ـــن أن ـــني الذي ـــس املواطن ـــادك وجن ـــاءك إىل ب ـــك انت عن

منهـــم، أي تســـقط عنـــك مواطنيتـــك وجنســـيتك.
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هـــل ينطبـــق عـــى البحريـــن أهنـــا مـــن األنظمـــة . 20
الشـــمولية؟

مـــا حيـــدث يف البحريـــن، هـــو مـــا تقـــوم  بـــه األنظمـــة 
الشـــمولية، مـــع اختـــاف الشـــكل والدرجـــة واحلالـــة 
ــه،  ــو نفسـ ــمويل هـ ــام الشـ ــر النظـ ــن جوهـ ــة. لكـ التارخييـ
ـــوالء لشـــخصه، الصحـــف  ـــد امللـــك، ال الســـلطات كلهـــا بي
كلهـــا متجـــده، حياَكـــم النـــاس عـــى نقـــده، الوشـــايات 
ـــب،  ـــر األشـــخاص، التعذي ـــة حتـــدد مصائ واألجهـــزة األمني
حقـــوق اإلنســـان منتهكـــة، ســـجون مكتظـــة، ومدامهـــات 
ليليـــة للمعارضـــني السياســـيني، ال وجـــود إلعـــام مســـتقل 
وال معارضـــة داخليـــة، إســـقاط جنســـيات وأحـــكام إعـــدام 

بشـــكل غـــر طبيعـــي.
تقـــول حنـــة يف هـــذا الكتـــاب »إن حقـــوق اإلنســـان، 
التـــي مـــن املفـــرتض أهنـــا أصيلـــة، ثبـــت أهنـــا غـــر قابلـــة 
للتطبيـــق وال التنفيـــذ... متـــى ظهـــر أنـــاس ليســـوا مواطنـــني 

ألي دولـــة ســـيادية«)1(.
أنـــا أنتمـــي حالًيـــا إىل هـــؤالء الذيـــن هـــم ليســـوا 
ـــوق  ـــن حق ـــق م ـــة ح ـــيادية. املواطن ـــة س ـــني ألي دول مواطن
ـــة  ـــًوا يف مواطن ـــون عض ـــان أن يك ـــكل إنس ـــق ل ـــان، حي اإلنس

Arendt, Origins of Totalitarianism, p293   1. وانظـــر: زجيمونـــت 
باومـــان، احلـــب الســـائل عـــن هشاشـــة الروابـــط اإلنســـانية، ص172.
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مـــا، هـــذا حـــق ُيوجبـــه يل اإلعـــان العاملـــي حلقـــوق 
اإلنســـان، حـــني ُينتهـــك هـــذا احلـــق، فـــإن الدولـــة التـــي 
ـــا،  ـــيته مث ـــقط جنس ـــأن تس ـــه، ب ـــن مواطنيت ـــاًنا م ـــرم إنس حت

ــاءة.  ــة  لإلسـ ــمعتها الدوليـ ــّرض سـ ُتعـ
للدولـــة ســـيادة عـــى مواطنيهـــا، فهـــي ســـيدة عليهـــم 
وتفـــرض قوانينهـــا عليهـــم، وجيـــب عليهـــم أن يطيعوهـــا 
ويتقيـــدوا بنظامهـــا، لكـــن ذلـــك ال يعنـــي أن هلـــا احلـــق يف 
ـــي  ـــان العامل ـــا اإلع ـــص عليه ـــي ن ـــم الت ـــك حقوقه أن تنته
حلقـــوق اإلنســـان، فهـــذه احلقـــوق ليســـت ضمـــن ســـيادهتا، 
تضمنهـــا  أن  دولـــة  كل  عـــى  مفـــروض  حقـــوق  هـــي 
ــدويل أن  ــع الـ ــق للمجتمـ ــا حيـ ــني تنتهكهـ ــا، وحـ ملواطنيهـ
ـــوق  ـــس حق ـــبها يف جمل ـــة وحياس ـــا اإلدان ـــه هل ـــا ويوج ينتقده
اإلنســـان، وهـــذا مـــا حـــدث للبحريـــن، حـــني أصـــدر 
جملـــس حقـــوق اإلنســـان 176 توصيـــة مـــن خمتلـــف دول 
العـــامل، تديـــن البحريـــن  يف العـــام 2012 ألهنـــا عّرضـــت 

ــاك. ــا لانتهـ حقـــوق مواطنيهـ
ال تعـــود اجلنســـية ضمـــن ســـيادة الدولـــة، حـــني 
ـــدول  ـــق ال ـــن ح ـــس م ـــان، لي ـــوق اإلنس ـــر بحق ـــق األم يتعل
أن تنتهـــك حقـــوق مواطنيهـــا باســـم ســـيادهتا، فالســـيادة 
ـــى  ـــظ ع ـــه وحتاف ـــن حقوق ـــن وتضم ـــي املواط ـــي ال حتم الت
ـــب  ـــم بتعذي ـــا احلاك ـــّذ فيه ـــادية، يتل ـــول إىل س ـــه تتح كرامت

مواطنيـــه.
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كنـــا . 21 )مواطنـــة(، وحـــني  كلمـــة  كثـــًرا  كـــررَت 
نـــدرس )الرتبيـــة للمواطنـــة( مـــا كنـــت أســـتوعب 
تعنـــي )مواطنـــة(؟  مـــاذا  العنـــوان.  معنـــى هـــذا 

ــة(؟ )املواطنـ لــــ  ــة  الرتبيـ ــون  تكـ ــف  وكيـ
هـــي العاقـــة التـــي تنشـــأ بـــني املواطنـــني يف أي الدولـــة. 
ـــت يف  ـــت أن ـــني كن ـــة. ح ـــرة املواطن ـــك فك ـــط ل ـــي أبس دعين
ـــك يف  ـــن زميات ـــة م ـــع جمموع ـــة م ـــِت عاق ـــن، أقم البحري
املدرســـة، وكنتـــن تلتقـــني مـــع بعضكـــن بعًضـــا، وصـــار 
يف  واحـــدة  ولـــكل  خاًصـــا،  جمموعتكـــن  إىل  االنتـــاء 
ــني   ــا. حـ ــي مراعاهتـ ــات، ينبغـ ــوق وواجبـ ــة حقـ املجموعـ
ـــني  ـــا وح ـــد أن تزرهن ـــات ال ب ـــن الصديق ـــدة م ـــرض واح مت
حيـــني عيـــد ميادهـــا، ال بـــد أن حتتفلـــن هبـــا وتقدمـــن هلـــا 
ــا،  ــن إىل جانبهـ ــاعدة تقفـ ــت إىل مسـ ــا، وإذا احتاجـ اهلدايـ
وهـــي تشـــعر أن عليهـــا واجـــب مبادلتكـــن احلـــب والعطـــاء 
واالهتـــام ذاتـــه. هكـــذا نشـــأت بينكـــن صداقـــة خاصـــة. 
ـــة نـــوع مـــن الصداقـــة بـــني عـــدد أكـــرب عـــى مســـتوى  املواطن

الدولـــة.
املواطنـــة يف الدولـــة، ُتشـــعر كل شـــخص لديـــه اجلنســـية 
ـــون  ـــق أن يك ـــه احل ـــه، ل ـــة كرامت ـــرتم، حمفوظ ـــن حم ـــه مواط أن
ــن  ــع عـ ــق أن يدافـ ــه احلـ ــاطات ولـ ــه رأي وأفـــكار ونشـ لـ
ــى أي  ــج عـ ــه وحيتـ ــاح أوضاعـ ــب بإصـ ــه ويطالـ حقوقـ
ممارســـة خاطئـــة يف دولتـــه. هنـــاك كتـــاب تـــدون فيـــه قوانـــني 
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ــذي  ــو الـ ــتور هـ ــذا الدسـ ــتوًرا، وهـ ــمى دسـ ــة يسـ املواطنـ
حيـــدد مـــا يمكنـــك أن تفعلـــه ومـــا ال يمكنـــك أن تفعلـــه. 
ـــم  ـــى احلك ـــتور. حت ـــن الدس ـــى م ـــخص أع ـــاك ش ـــس هن لي
خيضـــع للدســـتور، وإذا مل حيرتمـــه احلاكـــم حيـــق للمواطنـــني 
أن يقومـــوا بالتظاهـــر واالحتجـــاج ضـــده، وحيـــق هلـــم أن 
ـــذا  ـــم ه ـــن هل ـــتور يضم ـــائهم، والدس ـــض بأس ـــوا عرائ يكتب

ـــة. ـــق واحلاي احل
احلاكـــم الـــذي ال حيـــرتم املواطنـــة، يســـجن شـــعبه 
ويمنعهـــم مـــن حريـــة التعبـــر، ويفـــرض عـــى النـــاس أن 
ـــوره  ـــوا ص ـــوه ويرفع ـــه، ويمدح ـــوالء ل ـــات ال ـــوا حف ُيقيم
ـــد أن يكـــون للوطـــن  يف كل مـــكان. يف حـــني أن الـــوالء ال ب

والدســـتور واألرض وليـــس للحاكـــم.
ــية  ــقط اجلنسـ ــم أن يسـ ــوز للحاكـ ــتور، ال جيـ يف الدسـ
ــده،  ــر ضـ ــه ويتآمـ ــد وطنـ ــون أحـ ــني خيـ ــة إال حـ واملواطنـ

ــه.  ــه ومواطنيـ ــوق وطنـ ــب بحقـ ــني يطالـ ــس حـ وليـ
ــا إن  ــا أكدتـــه منظمـــة العفـــو الدوليـــة بقوهلـ وهـــذا مـ
»اخليانـــة العظمـــى« حيددهـــا القضـــاء وليـــس الســـلطة 
ـــدًدا  ـــن أن ع ـــًا ع ـــة، فض ـــر الداخلي ـــة يف وزي ـــة ممثل التنفيذي
ـــم  ـــن يف ذمته ـــم مل يك ـــية عنه ـــقاط اجلنس ـــم إس ـــن ت ـــن الذي م
أي مأخـــذ قانـــوين أو أمنـــي يتعلـــق بارتـــكاب مـــا اســـتند 
إليـــه القـــرار الصـــادر بشـــأن إســـقاط جنســـيتهم، ومل يتـــم 
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ــا  ــتدعاؤهم وال التحقيـــق معهـــم وال مقاضاهتـــم. وأنـ اسـ
واحـــد مـــن املحكـــوم عليهـــم بإســـقاط اجلنســـية للخيانـــة 
ـــق معـــي. العظمـــى مـــن دون أن جتـــري مقاضـــايت أو التحقي

إذا كانـــت الدولـــة تتـــرصف هكـــذا مـــع مواطنيهـــا . 22
الذيـــن ال حيملـــون أي جنســـية غـــر  األصليـــني 
للمواطنـــة،  الرتبيـــة  تكـــون  فكيـــف  جنســـيتها، 

وليـــس هنـــاك مواطنـــة أصـــاًل؟
ــا،  ــتورية عندنـ ــاة دسـ ــتوًرا وال حيـ ــاك دسـ ــا أن هنـ كـ
ـــا  ـــا، وك ـــة عندن ـــاة برملاني ـــات وال حي ـــاك انتخاب ـــا أن هن وك
ـــا. ـــة عندن ـــاة ملكي ـــا وال حي ـــرتواًل عندن ـــًكا وب ـــاك مل أن هن
ـــوف  ـــول الفيلس ـــا يق ـــني، ك ـــع املواطن ـــا صان ـــس لدين  لي
ــات،  ــع اهلاونـ ــه صانـ ــاون يصنعـ ــا أن اهلـ ــاس »بـ جورجيـ

كذلـــك املواطـــن، يصنعـــه صانـــع املواطنـــني«)1(. 
ـــعب  ـــيني؟ الش ـــع السياس ـــن يصن ـــو: م ـــؤال ه ـــن الس لك
ـــذي ينتخبهـــم ويقـــول  ـــع السياســـيني، فهـــو ال هـــو مـــن يصن
هلـــم أنتـــم متثلوننـــا، وعليكـــم أن تضعـــوا القوانـــني التـــي 
حتمينـــا وتراعـــي مصاحلنـــا وحتافـــظ عـــى النظـــام وحتقـــق 
ـــدول  ـــة. هـــذا حيـــدث يف ال ـــة واحلـــق وتصـــون املواطن العدال
1  The Broadview Anthology of Social and Political Thought 

- Volume 1: From Plato to Nietzsche
Aristotle--Politics, Book 3, p.205
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ـــاس  ـــارات الن ذات النظـــام الديمقراطـــي الـــذي حيـــرتم اختي
ـــن قبلهـــم، وإذا  ـــب م ـــه حماس ـــعر أن ـــم، ويش وحيـــرتم إرادهت
ـــوه. ـــات ممتـــازة فلـــن ينتخب ـــات( بمواصف ـــع )هاون مل يصن

نختـــار  نحـــن  هـــل  البحريـــن،  يف  انظـــري  لكـــن، 
السياســـيني؟ هـــل نختـــار رئيـــس الـــوزراء؟ هـــل نختـــار 
ـــا  ـــر احلكومـــة؟ طبًع ـــا القـــدرة عـــى تغي ـــوزراء؟ هـــل لدين ال
ـــك  ـــا، لذل ـــن حيكمونن ـــيني الذي ـــع السياس ـــن ال نصن ال. نح
هـــم ال يمثلـــون إرادتنـــا، هـــم مفروضـــون علينـــا، ونحـــن 
جمـــربون أن نطيعهـــم وننفـــذ أوامـــر هـــم يضعوهنـــا. إهنـــم 
يتعاملـــون معنـــا كـــا يتعامـــل اهلـــاون مـــع رؤوس اللـــوز 
ــذه  ــك هـ ــا، وال متلـ ــى يطحنهـ ــا حتـ ــا دًقـ ــل يدّقهـ والبصـ
ـــا  ـــوى منه ـــو أق ـــاون، فه ـــة اهل ـــى مقاوم ـــدرة ع ـــرؤوس الق ال
ـــا  ـــة يف نظامن وهـــو يـــارس القـــوة عليهـــا ويســـحقها. املواطن
ـــة  ـــت رمح ـــن حت ـــك نح ـــة، لذل ـــة ومطحون ـــيايس مدقوق الس
السياســـيني الذيـــن ال ننتخبهـــم، صانـــع اهلاونـــات هـــو 
ـــرر  ـــني، يق ـــة وللمواطن ـــام املواطن ـــك لنظ ـــو املال ـــك، وه املل
ـــن  ـــه، وم ـــحبها من ـــن يس ـــرر م ـــية، ويق ـــه اجلنس ـــى ل ـــن يعط م

يســـقطها عنـــه.
ـــون،  ـــه املواطن ـــيايس يضع ـــام س ـــاج إىل نظ ـــة حتت املواطن
وحتتـــاج سياســـيني خيتارهـــم املواطنـــون، وحتتـــاج صيانـــة 
ومراقبـــة ومحايـــة مـــن قبـــل املواطنـــني أيًضـــا. إذا مل تكـــن 
املواطنـــة صناعـــة املواطنـــني، فإهنـــا لـــن تكـــون مواطنـــة، 
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ســـتكون رعايـــة كـــا يرعـــى الراعـــي األغنـــام، أو ملكيـــة 
واألشـــجار  األغنـــام  املزرعـــة  صاحـــب  يملـــك  كـــا 

واألرض.
الـــرس يكمـــن يف صانـــع املواطنـــني، جيـــب أال يكـــون 
أمـــًرا وال شـــيًخا وال خليفـــة وال  الصانـــع ملـــًكا وال 
ـــون  ـــم ال يعرتف ـــا، فه ـــون مواطنً ـــؤالء ال يصنع ـــلطاًنا، فه س
بنظـــام املواطنـــة، واجلنســـية تعنـــي أنـــك مـــن جنـــس 
أتباعهـــم، وحـــني جيـــدون أنـــك خرجـــت عـــى هـــذا 

اجلنـــس، يســـقطون عنـــك جنســـيتك. 
حـــني يكـــون الصانـــع مواطنًـــا يفّوضـــه مواطنـــون 
إلدارهتـــم خـــال مـــدة زمنيـــة حمـــددة، فاجلنســـية ســـيكون 
معناهـــا أنـــك مـــن جنـــس أمـــة املواطنـــني التـــي انتخبـــت 
هـــذا الصانـــع، وال حيـــق هلـــذا الصانـــع أن يســـقط جنســـية 
أحـــد إال حـــني خيـــون أمـــة املواطنـــني ويعمـــل ضـــد 

مصاحلهـــا الكـــربى.
ـــة . 23 ـــة ال عالق ـــة للمواطن ـــادة الرتبي ـــه يف م ـــا ندرس إًذا، م

ـــن؟ ـــه يف البحري ـــام نعيش ـــه ب ل
ليـــس  لـــك  أقـــول  أن  نعـــم، صحيـــح، ويمكننـــي 
لدينـــا تربيـــة للمواطنـــة، بـــل لدينـــا دعايـــة سياســـية. وقـــد 
تفاجـــأت حـــني فتحـــت كتابـــك )الرتبيـــة للمواطنـــة( 
تعريـــف  فيـــه  فوجـــدت  ابتدائـــي،  الســـادس  للصـــف 
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الدعايـــة السياســـية بأهنـــا »حماولـــة إقنـــاع أفـــراد املجتمـــع 
بتبنـــي أفـــكار وآراء ومواقـــف سياســـية معينـــة، ومـــن 
معـــني يف  ملرشـــح  بالتصويـــت  النـــاس  إقنـــاع  أمثلتهـــا 
االنتخابـــات. والدعايـــة تكـــون أكثـــر إقناًعـــا للنـــاس 
وأقـــوى تأثـــًرا عليهـــم إذا اعتمـــدت الصـــدق ونـــر 
ـــق. أمـــا إذا اعتمـــدت عـــى نـــر األكاذيـــب وتزييـــف  احلقائ
احلقائـــق، فإهنـــا ال حتقـــق أهدافهـــا، وذلـــك لضعـــف ثقـــة 

ــا«. ــاس فيهـ النـ
الـــدول الشـــمولية، كـــا ختربنـــا )حنـــة آرنـــت(، توظـــف 
اإلعـــام خلدمتهـــا، لبـــث الكـــذب والتزييـــف والفـــربكات. 
ـــة سياســـية كاذب، فهتلـــر حـــني  ولـــكل دكتاتـــور بطـــل دعاي
ـــتهر  ـــا، اش ـــة يف أملاني ـــة نازي ـــام 1933 دكتاتوري ـــس يف الع أس
يف وقتهـــا وزيـــره للدعايـــة، جوزيـــف جوبلـــز)1(، وقـــد 
ــتخدم  ــر. اسـ ــة والتنويـ ــوزارة الدعايـ ــه  بـ ــميت وزارتـ ُسـ
ـــم واألفـــام والصحافـــة واإلذاعـــة  النازيـــون بمهـــارة التعلي
مثـــال  كأفضـــل  وتوجيهـــه،  العـــام  الـــرأي  لتشـــكيل 

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  مـــن أقوالـــِه املشـــهورة: »كلـــا ســـمعت كلمـــة مثقـــف حتسســـت مســـديس« 

و»اكـــذب حتـــى يصدقـــك النـــاس«.
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انتصـــارات القـــوات العراقيـــة املتتاليـــة بينـــا كانـــت القـــوات 
الربيـــة األمركيـــة تتقـــدم بشـــكل مضطـــرد إىل حـــدود 
بغـــداد. ويف آخـــر مؤمتـــر صحفـــي لـــه يف يـــوم ســـقوط 
بغـــداد عـــام 2003م، أعلـــن الصحـــاف أن األمريكيـــني 

ــداد«. ــوار بغـ ــى أسـ ــاآلالف عـ ــرون اآلن بـ »ينتحـ
يف البحريـــن، إىل جانـــب الدكتاتـــور، بـــرز الصحـــايف 
ــرة  ــاعر، ووزيـ ــة سوســـن الشـ ــد، والصحافيـ ــعيد احلمـ سـ

اإلعـــام  ســـمرة رجـــب.
ــية  ــة السياسـ ــرز مروجـــي الدعايـ لقـــد كان هـــؤالء أبـ
ــة 14  ــة أن حركـ ــوا روايـ ــد فربكـ ــة. لقـ ــة الدكتاتوريـ خلدمـ
فربايـــر تســـتهدف املكـــون الســـني بأكملـــه، ال النظـــام، 
ـــم  ـــة حك ـــة إلقام ـــدة خارجي ـــق أجن ـــل وف ـــط يعم ـــا خمط وأهن
ـــرون،  ـــاء، متآم ـــة، عم ـــني خون ـــه، وأن املحتج ـــة الفقي والي
خمربـــون، إرهابيـــون، عصابـــُة حمتلـــني، قتلـــة، صفويـــون، 
ــأيت دعـــوات إســـقاط  وجيـــب فصلهـــم مـــن عملهـــم. وتـ
الدعايـــة  هـــذه  ضمـــن  شـــعبية،  كمطالـــب  اجلنســـية 

السياســـية.
ـــة . 24 ـــة السياســـية قّســـمت املجتمـــع والرتبي ـــي الدعاي يعن

ـــة؟ ـــة للكراهي ـــة صـــارت تربي للمواطن
املواطنـــة  السياســـية  الدعايـــة  هـــذه  قتلـــت  لقـــد 
وأشـــاعت  العـــام،  الـــرأي  أمـــام  بجثتهـــا  ومثّلـــت 
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يف  للمواطنـــة(  الرتبيـــة  )مناهـــج  وبقيـــت  الكراهيـــة، 
املـــدارس، جمـــرد دعايـــة إعاميـــة جُتّمـــل صـــورة امللـــك 
وعائلتـــه وتســـتعرض إنجازاتـــه، وتغطـــي عـــى مـــا حيـــدث 
ــر  ــان وتدمـ ــة لإلنسـ ــاكات صارخـ ــن انتهـ ــع مـ يف الواقـ
ـــد  ـــا ال نج ـــك، أنن ـــى ذل ـــل ع ـــن. والدلي ـــة والوط للمواطن
ـــة  ـــن الطاحن ـــة البحري ـــارة إىل أزم ـــج أي إش ـــذه املناه يف ه
منـــذ 2011، وال إشـــارة إىل بيانـــات وتقاريـــر املنظـــات 
احلقوقيـــة العامليـــة التـــي تديـــن مـــا حيـــدث يف البحريـــن 
ـــان  ـــن اإلع ـــج ع ـــذه املناه ـــا ه ـــة. حتدثن ـــل احلكوم ـــن قب م
العاملـــي حلقـــوق اإلنســـان، وتقـــول إن مـــن أهدافهـــا أن  
»حيمـــي }املواطـــن{ نفســـه مـــن االعتـــداء عـــى حقوقـــه 
أو انتهاكهـــا« لكنهـــا ال ختربنـــا عـــن انتهـــاكات املواطـــن 
البحرينـــي يف 2011 التـــي وثقهـــا تقريـــر بســـيوين الـــذي 
ــر  ــى ذكـ ــأيت عـ ــامل، وال تـ ــام العـ ــك أمـ ــه امللـ ــرتف بـ اعـ
التـــي حتدثـــت عنهـــا مفوضيـــة  فظائـــع ســـجن جـــو 
األمـــم املتحـــدة الســـامية حلقـــوق اإلنســـان ومنظمـــة 
صـــدرت  وقـــد   ،)Amnesty International( العفـــو 
البحريـــن  أطفـــال  يقرأهـــا  )جـــو()1(  اســـمها  روايـــة 
ــاعات تنتهـــك  ــن بشـ ــا مـ ــا فيهـ ــول مـ ــم، هلـ ــل كبارهـ قبـ

إنســـانيتهم.
ــات 10  ــا عذابـ ــروي فيهـ ــيني، يـ ــني الّسياسـ ــد املعتقلـ ــا أحـ ــة كتبهـ 1  روايـ
مـــارس/آذار 2015، التـــي عايشـــها يف ســـجن جـــو املركـــزي يف البحريـــن، 

ـــًرا.  ـــعبًيا كب ـــاًرا ش ـــت انتش ـــن وحقق ـــرآة البحري ـــة م ـــا صحيف نرهت
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يف كل دول العـــامل اجلنســـية ُتعطـــى بالـــوالدة بحســـب . 25
انتـــامء األب، ويف بعضهـــا يكفـــي أن يكـــون مســـقط 
رأســـك يف بلـــد مـــا، لتكـــون مســـتحًقا جلنســـيته، 
ـــن  ـــقط م ـــاء وتس ـــا أبن ـــرم منه ـــن حي ـــف يف البحري فكي

ـــاء؟ آب
»املواطنـــون ال ينبعـــون مـــن األرض أو خيرجـــون 
مـــن رحـــم؛ إن اجلنســـية ليســـت مســـألة جينيـــة«)1(. 
اإلنســـان  حقـــوق  كـــا  حضاريـــة  مســـألة  اجلنســـية 
املجتمعـــات  تطـــور  عـــن  تعـــرب  حضاريـــة  مســـألة 
تعتـــرب  املثـــال  ســـبيل  عـــى  دول  فهنـــاك  وتفاوهتـــا، 
اســـتحقاقه  توجـــب  أرضهـــا  عـــى  طفـــل  والدة  أن 
للجنســـية، لكنهـــا تتفـــاوت يف تفاصيلهـــا. فحـــني تولـــد 
ــيتها مبـــارشة، حتـــى لـــو مل  يف كنـــدا حتصـــل عـــى جنسـ
حيصـــل عليهـــا أبـــوك، وحـــني تولـــد مـــن أب بحرينـــي 
احلالـــة  يف  مبـــارشة  أيًضـــا  اجلنســـية  عـــى  حتصـــل 
ــها  ــا نعيشـ ــة كـ ــر الطبيعيـ ــة غـ ــا يف احلالـ ــة، أمـ الطبيعيـ
اآلن فاألمـــر خمتلـــف، فحـــني يكـــون أبـــوك البحرينـــي 
ألســـباب سياســـية  يف الســـجن أو مطـــارًدا أو مطـــروًدا 
ــا أو يعيـــش باخلـــارج،  ــًرا أو الجًئـ ــًرا أو مهّجـ أو مهاجـ
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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ــان،  ــوق اإلنسـ ــرتم حقـ ــاري وال حيـ ــر حضـ ــًا غـ تدخـ
وتعيـــق حصـــول االبـــن عـــى اجلنســـية بـــل وجتعـــل 
احلصـــول عـــى شـــهادة امليـــاد عمليـــة شـــاقة وصعبـــة، 

إن مل تكـــن ممنوعـــة.
ـــى  ـــر واألنث ـــل الذك ـــة، مث ـــألة جيني ـــت مس ـــية ليس اجلنس
ـــون  ـــية قان ـــدي. اجلنس ـــي واهلن ـــاريس والصين ـــريب والف والع
وضعـــه اإلنســـان ضمـــن نظـــام إدارة الدولـــة سياســـًيا، أو 
لنقـــل هـــي بطاقـــة تعريـــف للمواطـــن يف دولتـــه حتـــدد مـــا 
ــة تعريـــف للمواطـــن  ــا بطاقـ ــه، وهـــي أيًضـ ــا عليـ ــه ومـ لـ
يف العـــامل، حيتاجهـــا حـــني  يتحـــرك وينتقـــل مـــن دولـــة إىل 

دولـــة أخـــرى. 
ـــب  ـــر. وحس ـــد إىل آخ ـــن بل ـــية م ـــني اجلنس ـــف قوان ختتل
ــام  ــد، يتحـــدد تطـــور نظـ ــة يف كل بلـ ــام املواطنـ تطـــور نظـ
ـــاك شـــخص، وهـــو امللـــك،  ـــًا هن ـــن مث اجلنســـية. يف البحري
ـــن  ـــية مل ـــح اجلنس ـــة، فيمن ـــام املواطن ـــم يف نظ ـــن يتحك ـــو م ه
ــد  ــًا ال يوجـ ــدا مثـ ــاء. يف كنـ ــن يشـ ــقطها عمـ ــاء وُيسـ يشـ
ــية  ــرة اجلنسـ ــاك دائـ ــك. هنـ ــل ذلـ ــم يفعـ ــك وال حاكـ ملـ
 Department of Citizenship and( واهلجـــرة الكنديـــة
ــة  ــة كنديـ ــة حكوميـ ــي وكالـ Immigration Canada( وهـ

ـــق رشوط  ـــية وف ـــرة واجلنس ـــور اهلج ـــير أم ـــى تس ـــرف ع ت
واضحـــة، تأسســـت يف العـــام 1994.
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قلـــت إنـــك كتبـــت مـــرة مقالـــة يف شـــكل رســـالة . 26
اســـمي،  فيهـــا  وذكـــرت  الربملـــان  يف  نائبـــة  إىل 
هـــل الربملـــان يف البحريـــن لـــه عالقـــة بإســـقاط 

اجلنســـية؟
الشــعب،  مــن  منتخًبــا  الربملــان  يكــون  أن  يفــرتض 
ويدافــع عــن الشــعب، ومهمتــه أن يراقــب احلكومــة ويضــع 
هلــا قوانــني ختــدم الشــعب. لكــن، كــا قلــت لــك، يف األنظمة 
الشــمولية كل يشء جيــب أن يكــون خاضًعــا للحاكــم ومماثًا  
ملــا يريــد، فــإرادة احلكــم تشــمل اجلميــع ويطيعهــا اجلميــع.

امللـــك  يتوالهـــا  التنفيذيـــة  الســـلطة  البحريـــن  يف 
ــر  ــوزراء بأمـ ــس الـ ــني جملـ ــري تعيـ ــوزراء. جيـ ــس الـ ورئيـ
ــا امللـــك، واملجلـــس  ملكـــي. الســـلطة التريعيـــة يتوالهـ
والشـــورى،  النـــواب  جملـــَي  مـــن  املؤلـــف  الوطنـــي 
وأعضـــاء جملـــس الشـــورى يعينهـــم امللـــك، والســـلطة 
القضائيـــة تصـــدر أحكامهـــا باســـم امللـــك، وأعضـــاء 

املجلـــس األعـــي للقضـــاء يعينهـــم امللـــك.
)الرتبيـــة  كتـــاب  يف  جتدينهـــا  املعلومـــات  هـــذه 
ـــا أن  ـــتاحظني هن ـــدادي. س ـــف األول إع ـــة( للص للمواطن
ســـلطة امللـــك تشـــمل كل الســـلطات التنفيذيـــة والتريعيـــة 
ــام  ــاب إن نظـ ــذا الكتـ ــول هـ ــك يقـ ــع ذلـ ــة. ومـ والقضائيـ
ـــاث  ـــلطات الث ـــل الس ـــى فص ـــوم ع ـــن يق ـــم يف البحري احلك
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واســـتقاهلا. تقـــول )حنـــة آرنـــدت( هـــذا حكـــم شـــمويل 
ـــه،  ـــا يف قبضت ـــلطات كله ـــك الس ـــه املل ـــع في ـــتبدادي جيم اس
بينـــا يقـــول كتـــاب الرتبيـــة للمواطنـــة أن نظـــام احلكـــم يف 
البحريـــن ديمقراطـــي. هـــل نصـــدق خبـــرة االســـتبداد أم 

ــتبداد؟ ــية لاسـ ــة السياسـ نصـــدق الدعايـ
جملـــس النـــواب، أو الربملـــان يف البحريـــن، شـــكلًيا 
ـــل امللـــك، فـــكل  ـــه هـــو يمث ـــل الشـــعب، لكـــن يف حقيقت يمث
ـــبه.  ـــه يف الش ـــك وياثل ـــل املل ـــمولية يمث ـــة الش يشء يف الدول
ـــارش،  ـــادك الع ـــد مي ـــل بعي ـــل أن نحتف ـــف 2013  قب يف صي
ـــم  ـــع أهن ـــوا م ـــواب أن جيتمع ـــس الن ـــاء جمل ـــك أعض ـــر املل أم
يف إجـــازة، فاجتمعـــوا يف 28 يوليو/متـــوز، وعقـــدوا جلســـة 
ـــة احتجـــاج ســـلمي، كان اســـمها  اســـتثنائية، ملواجهـــة فعالي
)متـــرد(. يف هـــذه اجللســـة التارخييـــة أصـــدروا توصيـــة 
تنـــص عـــى »إســـقاط اجلنســـية البحرينيـــة عـــن كل مرتكبـــي 

اجلرائـــم اإلرهابيـــة واملحرضـــني عليهـــا«.
ونصـــف . 27 ســـنة  بعـــد  أنـــه  تتخيـــل،  كنـــت  هـــل 

ســـتضعك هـــذه التوصيـــة ضمـــن قائمـــة املســـقطة 
؟ جنســـيتهم

أبـــًدا، مـــا كنـــت أختيـــل أن هـــذه التوصيـــة ســـتضعني 
ضمـــن قائمـــة مرتكبـــي اجلرائـــم اإلرهابيـــة واملحرضـــني 
عليهـــا. كنـــت أظـــن بســـذاجة أن رســـالتي وأدوايت ككاتـــب 
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ـــوا  ـــي ضمـــن هـــذه القائمـــة، مهـــا حاول ال يمكـــن أن تضعن
أن يلعبـــوا بمعنـــى اإلرهـــاب والتحريـــض عليـــه. كـــا 
كنـــت ســـاذًجا يف تقديـــر مـــا أفعلـــه، ظننـــت أن احلكومـــة 
مزعوجـــة مـــن النـــاس احلـــارضة يف امليـــدان، ومـــن النشـــطاء 
ـــتمر،  ـــكل مس ـــام بش ـــرون يف اإلع ـــن يظه ـــيني الذي السياس

ـــؤالء.  ـــن ه ـــن م ـــا مل أك وأن
ـــقط . 28 ـــة ليس ـــذه التوصي ـــة إىل ه ـــك بحاج ـــل كان املل ه

ـــيتك؟ جنس
ال، مل يكـــن بحاجـــة إليهـــا، فهـــو قـــد أصـــدر أول قائمـــة 
وضمـــن   ،2012 الثـــاين  نوفمرب/تريـــن   7 يف  إســـقاط 
ــابقان. هـــو ليـــس  ــا نائبـــان برملانيـــان سـ ــا وفيهـ 31 مواطنًـ
ـــه  ـــي لقرارات ـــه أراد أن ُيعط ـــة، لكن ـــذه التوصي ـــة إىل ه بحاج
ـــا شـــكلًيا، ليبـــدو كأنـــه ال يتـــرف مـــن غـــر الرجـــوع  طابًع
ــو أراد أن  ــر، هـ ــر اآلخـ ــتورية. األمـ ــات الدسـ إىل املؤسسـ
يعطـــي ملجلـــس النـــواب دوًرا يف توســـيع قانـــون إســـقاط 
ـــدو  ـــايل، يب ـــل، وبالت ـــذا الفع ـــًكا يف ه ـــون رشي ـــية، ليك اجلنس
األمـــر وكأن إســـقاط اجلنســـية مطلـــب شـــعبي، فمـــن وّســـع 

ـــعب.  ـــواب الش ـــم ن ـــون ه ـــذا القان ه
بعـــد  نعـــرض جتربـــة فرنســـا  املفيـــد هنـــا أن  مـــن 
عاصمتهـــا  اســـتهدفت  التـــي  اإلرهابيـــة  االعتـــداءات 
باريـــس يف 13 تريـــن الثاين/نوفمـــرب 2015، وخلفـــت 130 
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ـــة اخلطـــرة،  ـــة األمني ـــات اجلرحـــى. يف هـــذه احلال ـــًا ومئ قتي
ـــان الفرنـــي،  ـــّم طـــرح مـــروع إســـقاط اجلنســـية يف الربمل ت
ـــل  ـــراره. ه ـــِر إق ـــر مل جي ـــع، ويف األخ ـــاش موس ـــرى نق وج
ـــد يف  ـــوا هوالن ـــي فرانس ـــس الفرن ـــال الرئي ـــاذا ق ـــني م تعرف

خطـــاب هنايـــة 2016 مـــع اقـــرتاب هنايـــة واليتـــه؟
 قـــال إنـــه لـــن يرتشـــح لواليـــة ثانيـــة، وإن ندمـــه 
الوحيـــد خـــال حكمـــه هـــو أنـــه اقـــرتح مـــروع قانـــون 
ـــذي  إســـقاط اجلنســـية. الحظـــي خطـــورة هـــذا املوضـــوع ال
ـــدث  ـــف يتح ـــي كي ـــن، والحظ ـــهاله يف البحري ـــري استس جي
ـــه أصـــدر قانـــون  ـــة كـــربى عـــن ندمـــه، ليـــس ألن رئيـــس دول
ـــف  ـــني كي ـــل تعرف ـــه. وه ـــه اقرتح ـــل ألن ـــية ب ـــقاط اجلنس إس
كانـــت ردة فعـــل وزيـــرة العـــدل الفرنســـية كريســـتيان 

توبـــرا؟ 
ـــا  ـــّد عقاًب ـــون يع ـــروع القان ـــربت أن م ـــتقالت واعت اس
غـــر فعـــال وهـــو متييـــزي ضـــد الفرنســـيني مـــن أصـــول 

أجنبيـــة.
هـــل هـــذا يعنـــي أن مـــن أســـقط جنســـيتك هـــو . 29

الشـــعب وليـــس امللـــك؟
ــا يريـــد أن يوحـــي بـــه امللـــك، لذلـــك يكـــرر  هـــذا مـ
ـــرى  ـــر ج ـــية، أن األم ـــقاط اجلنس ـــراءات إس ـــون إلج املؤيدي
وفـــق القانـــون، وأن القانـــون قـــد خضـــع للربملـــان، وقـــد 
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اســـتوفت العدالـــة إجراءاهتـــا. هنـــاك نائبـــة يف جملـــس 
ـــدور  ـــدت ص ـــد أي ـــوي(، وق ـــن تق ـــمها )سوس ـــواب اس الن
ــم  ــى الرغـ ــني، عـ ــن املواطنـ ــية عـ ــقاط اجلنسـ ــة إسـ توصيـ
 2011 يف  التكميليـــة  االنتخابـــات  يف  شـــعارها  أن  مـــن 
ـــوق  ـــان كان »حق ـــن الربمل ـــاق م ـــة الوف ـــحاب مجعي ـــد انس بع

ــا«!! ــن غايتنـ املواطـ
 أظنهـــا تفهـــم حقـــوق املواطـــن يف حـــدود احلـــق 
األدنـــى مـــن األكل والـــرب والســـكن. ال أظنهـــا تضـــع 
ـــة النقـــد واالعـــرتاض واملســـاواة يف  حقـــه يف الكرامـــة وحري
ـــقاط  ـــق إلس ـــد املطل ـــف بالتأيي ـــا مل تكت ـــل أهن ـــار، بدلي االعتب
ـــع  ـــة ورف ـــة احلكوم ـــني لسياس ـــني املعارض ـــية البحريني جنس
توصيـــة »عـــدم شـــمول املتورطـــني يف األعـــال اإلرهابيـــة 
ـــات«  }املعارضـــني السياســـيني{ بالعفـــو امللكـــي عـــن العقوب
حـــني كانـــت نائبـــة، وحـــني عينهـــا امللـــك يف جملـــس 
الشـــورى، راحـــت تذكـــر هبـــذه التوصيـــات كإنجـــازات، 
ــنة 2014 عـــرب  ــا إىل قانـــون رقـــم )21( لسـ وتنـــوه بتحوهلـ
تعديـــل بعـــض أحـــكام قانـــون اجلنســـية البحرينيـــة لعـــام 
1963، الـــذي تنـــص مـــواده عـــى أنـــه جيـــوز بمرســـوم 
بنـــاًء عـــى عـــرض وزيـــر الداخليـــة وبعـــد موافقـــة جملـــس 
ـــا إذا  ـــع هب ـــن يتمت ـــة عم ـــية البحريني ـــقاط اجلنس ـــوزراء إس ال
ـــا  ـــرف ترًف ـــة أو ت ـــح اململك ـــبب يف اإلرضار بمصال تس

يناقـــض واجـــب الـــوالء هلـــا.
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ــع إىل  ــول اجلميـ ــمويل، حيـ ــام الشـ ــل النظـ ــذا يعمـ هكـ
ناطقـــني بـــا يريـــده، ياثلونـــه يف كل يشء ويتطابقـــون مـــع 
ــاء  ــد أخطـ ــلطة لرصـ ــي سـ ــود للصحفـ ــا يعـ ــه، فـ مواقفـ
احلكومـــة ويكتـــب عنهـــا، وال للكاتـــب جـــرأة ليعـــارض 
قـــرارات احلكومـــة، وال للربملـــان اســـتقال لراقـــب أداء 
ـــوت  ـــم بص ـــتقل ليحك ـــر مس ـــايض ضم ـــة، وال للق احلكوم
ومـــربر  مؤيـــد  إىل  اجلميـــع  يتحـــول  هكـــذا،  العدالـــة. 

ــية. ــقاط اجلنسـ ــرار إسـ ــارح ومدافـــع عـــن قـ وشـ
هـــل تـــرر النـــاس الذيـــن هـــم داخـــل البحريـــن . 30

مـــن هـــذا القانـــون أم فقـــط النـــاس الذيـــن هـــم يف 
ــارج؟ اخلـ

ــم يف  ــن هـ ــع، مـ ــى اجلميـ ــة عـ ــة صعبـ ــف املاديـ الُكلـ
الداخـــل ومـــن هـــم يف اخلـــارج. لقـــد نـــال هـــذا القانـــون 
الصـــادر يف شـــهر يوليـــو/ متـــوز 2014 أول مـــن نـــال 
منهـــم تســـعة مـــن الشـــباب البحرينيـــني يف الداخـــل، فقـــد 
قضـــت املحكمـــة الكـــربى اجلنائيـــة الرابعـــة املنعقـــدة يف 6 
ـــن  ـــة ع ـــية البحريني ـــقاط اجلنس ـــطس/ آب 2014، بإس أغس
ـــر  ـــع غ ـــن »جتم ـــم م ـــرت الته ـــد أن تغ ـــني، بع ـــعة متهم تس
ـــون  ـــة«، اســـتناًدا إىل »قان ـــوين« إىل »إنشـــاء منظمـــة إرهابي قان
ــذا  ــع هـ ــابقة. مـ ــون سـ ــا، لتكـ ــدل حديًثـ ــاب« املعـ اإلرهـ
احلكـــم، ارتفـــع عـــدد البحرينيـــني املســـقطة جنســـياهتم إىل 

40 شـــخًصا حينهـــا.
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لقـــد شـــكل هـــذا احلكـــم صدمـــة ألهـــايل الشـــبان 
ــاء  ــون أن القضـ ــم يعرفـ ــيتهم، فهـ ــقطة جنسـ ــعة املسـ التسـ
يف البحريـــن عدالتـــه زائفـــة حســـب تعبـــر منظمـــة العفـــو 
الدوليـــة، وقـــد اعتـــادوا عـــى أحكامـــه غـــر العادلـــة واملبالـــغ 
ــيات  ــقاط جنسـ ــى إسـ ــد عـ ــادوا بعـ ــم مل يعتـ ــا، لكنهـ فيهـ
أبنائهـــم، والتشـــكيك يف هويتهـــم وجدارهتـــم يف االحتفـــاظ 
ــو  ــت، وهـ ــد ُجرحـ ــم قـ ــعروا أن مواطنيتهـ ــد شـ ــا. لقـ هبـ
ـــة. كان  ـــدان العدال ـــم وفق ـــاس بالظل ـــوق اإلحس ـــعور يف ش
ـــم وأرض  ـــي أرضه ـــن ه ـــو »إن البحري ـــم األول ه ترحيه
ـــي  ـــم ال يلغ ـــن أبنائه ـــيات م ـــحب اجلنس ـــم، وإن س أجداده
انتاءهـــم الوجـــداين للبحريـــن وأهلهـــا، تارخًيـــا وحـــارًضا 

ومســـتقبًا، مطالبـــني بإرجـــاع اجلنســـية إىل أبنائهـــم«.
إن إســـقاط جنســـية االبـــن، تشـــكيك يف أصالتـــه، 
ـــول  ـــة تق ـــرف، كأن احلكوم ـــكيك يف ال ـــبه التش ـــر يش األم
ـــا وال  ـــون إىل أرضن ـــم، ال ينتم ـــاء هل ـــؤالء ال آب ـــاس إن ه للن

وطننـــا، إهنـــم مقطوعـــو النســـب والصلـــة.
كان الفًتـــا يل وجـــود ابـــن وأبيـــه يف هـــذه القضيـــة، 
ُحكـــم  عاًمـــا،   53 عمـــره  قاهـــر(  آدم  )حســـن  األب 
إســـقاط  جيـــِر  ومل  ســـنوات،  مخـــس  بالســـجن  عليـــه 
 23 جنســـيته، واالبـــن )عـــي حســـن آدم قاهـــر( عمـــره 
عاًمـــا ُحكـــم عليـــه بالســـجن ســـبع ســـنوات وإســـقاط 

اجلنســـية.
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ال تعـــرف َمـــن تعـــزي يف َمـــن. هـــل تعـــزي االبـــن يف 
أبيـــه، أو تعـــزي األب يف ابنـــه أو تعـــزي العائلـــة املنكوبـــة 
ــه  ــن يف فقدانـ ــزي الوطـ ــا، أم تعـ ــا ومعيلهـ ــدان ابنهـ يف فقـ

أبنائـــه؟
كان يمكـــن أال يتمكـــن عـــي مـــن رؤيـــة وطنـــه، فهـــو 
كان ســـيخرج مـــن الســـجن دون نظـــر، كونـــه فاقـــًدا 
لــــسبعني يف املئـــة مـــن نظـــره بســـبب إصابتـــه بضمـــور 
ــا  ــره كلًيـ ــدان بـ ــيؤدي إىل فقـ ــا سـ ــني، مـ ــبكية العـ يف شـ
ـــد  ـــو فاق ـــاء، وه ـــه األطب ـــا أبلغ ـــب م ـــنوات بحس ـــال س خ
ـــد  ـــه يف اهلن ـــودة إىل جامعت ـــن الع ـــن م ـــن يتمك ـــيته، ول جلنس
ــوي  ــن تقـ ــة سوسـ ــق النائبـ ــذا حتقـ ــته. هكـ ــال دراسـ إلكـ

ــا«. ــن غايتنـ ــوق املواطـ ــعارها »حقـ ــة شـ غايـ
ـــقاط  ـــم إس ـــن حك ـــعة م ـــؤالء التس ـــدر ه ـــذ الق ـــد أنق لق
بتاريـــخ  االســـتئناف  حمكمـــة  جلســـة  ففـــي  اجلنســـية، 
2015 تـــم إلغـــاء حكـــم املحكمـــة بإســـقاط  27 ينايـــر 
اجلنســـية عـــن هـــؤالء املواطنـــني بســـبب حـــدوث الفعـــل 
ـــون  ـــى »قان ـــل ع ـــدور التعدي ـــل ص ـــببه قب ـــوا بس ـــذي أدين ال
ـــة.  ـــال اإلدان ـــية يف ح ـــقاط اجلنس ـــؤدي إىل إس ـــاب« امل اإلره
ـــد عـــّوض  ـــني ق ـــون عـــى البحراني ـــدر هـــذا القان لكـــن ق
ـــم  ـــدور حك ـــل ص ـــن قب ـــعة آخري ـــعة بتس ـــؤالء التس ـــن ه ع
حمكمـــة االســـتئناف، ففـــي 29 ســـبتمرب 2014، تـــم جتريـــد 
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ـــة وحكـــم عليهـــم  ـــني مـــن جنســـيتهم البحريني تســـعة مواطن
بالســـجن مـــدى احليـــاة بحكـــم مـــن املحكمـــة اســـتناًدا إىل 

ـــا. ـــاب« أيًض ـــون اإلره »قان
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الســـرتداد . 31 املحكمـــة  يف  قضيـــة  ســـرتفع  هـــل 
؟ جنســـيتك

مل تســـقط جنســـيتي يف املحكمـــة، ألرفـــع قضيـــة يف 
املحكمـــة، وال بقـــرار مـــن القـــايض. لقـــد ســـقطت بمرســـوم 
ــك  ــع ذلـ ــنة 2015. مـ ــوم )8( لسـ ــه املرسـ ــك، إنـ ــن امللـ مـ
وّكلـــت املحامـــي حممـــد التاجـــر املدافـــع عـــن حقـــوق 
اإلنســـان، لرفـــع قضيـــة باســـمي. لقـــد طلبـــت منـــه ذلـــك 
ـــه  ـــب من ـــا طل ـــة، ك ـــراءات املطلوب ـــت باإلج ـــد قم ـــون ق ألك
ذلـــك جمموعـــة مـــن املســـقطة جنســـيتهم، فرفـــع دعـــوى كان 
رقمهـــا 02/2015/6599/8. وجـــاء رد املحكمـــة بالرفـــض. 

وقـــد لفتنـــي مـــا هـــو مكتـــوب يف بدايـــة قـــرار املحكمـــة: 
ـــن  ـــى ب ـــن عيس ـــد ب ـــك مح ـــة املل ـــب اجلال ـــم صاح باس

ســـلان آل خليفـــة ملـــك مملكـــة البحريـــن
ــة  ــربى املدنيـ ــة الكـ ــا باملحكمـ ــدة علنًـ ــة املنعقـ باجللسـ

 .2015 األول  ديســـمرب/كانون   7 بتاريـــخ  األوىل 
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برئاسة القايض مجعة املوسى رئيًسا
وعضوية القايض أرشف عبد اهلادي

وعضوية القايض د. حممد توفيق عبد املجيد
ـــك،  ـــم املل ـــوم باس ـــية بمرس ـــقاط اجلنس ـــرار إس ـــدر ق ص
وتـــمَّ رفـــض النظـــر فيـــه بحكـــم باســـم امللـــك. يتـــّم كل يشء 
ـــه  ـــث يكـــون امللـــك، إن ـــا باســـم امللـــك، الوطـــن حي يف وطنن
يقبـــض عـــى كل يشء يف الوطـــن، إنـــه النظـــام الشـــمويل كـــا 
ســـميناه. مـــن يريـــد أن ينتمـــي إىل الوطـــن، ال بـــّد أن ينتمـــي 
ـــك  ـــوالء للمل ـــة لل ـــي تربي ـــة ه ـــة للمواطن ـــك، الرتبي إىل املل
وعائلتـــه، واجلنســـية متنـــح عـــى أســـاس والئـــك للملـــك 
الـــذي يملـــك هـــذا الوطـــن كلـــه، هكـــذا، تكـــون الشـــكوى 
يف املحكمـــة بمثابـــة الشـــكوى عـــى امللـــك وعنـــد امللـــك، 

ـــم. ـــو احلك ـــم وه ـــو اخلص ـــي ه يعن
طاملـــا أن البحريـــن مملكـــة، أليـــس مـــن الطبيعـــي أن . 32

يكـــون كل يشء باســـم امللـــك وحتـــت ســـيادته؟
ــك.  ــم امللـ ــون كل يشء باسـ ــا أن يكـ ــس طبيعًيـ ال، ليـ
ال بـــدَّ أن يكـــون القضـــاء باســـم القضـــاة. عـــى القـــايض 
ــة  ــي أمانـ ــي هـ ــة التـ ــم العدالـ ــمه وباسـ ــدث باسـ أن يتحـ
يف ضمـــر لســـانه، القضـــاء جيـــب أن يكـــون مســـتقًا، 

ــا. ــث هبـ ــد يعبـ ــة ال أحـ ــن أن العدالـ لنضمـ
ــا باســـم الشـــعب ال  وجيـــب أن يكـــون الربملـــان ناطًقـ
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ـــم  ـــدث باس ـــان أن يتح ـــب يف الربمل ـــى النائ ـــك، ع ـــم املل باس
ـــم  ـــد حتّك ـــك. لق ـــم املل ـــس باس ـــه ولي ـــذي انتخب ـــعب ال الش
ـــًعا  ـــاب واس ـــح الب ـــا يفت ـــه قانوًن ـــّرع ل ـــان لُي ـــك يف الربمل املل
إلســـقاط اجلنســـية، وحتّكـــم يف القضـــاء ليحكـــم بصحـــة كل 
ـــل كل يشء  ـــد جع ـــية. لق ـــقاط اجلنس ـــدره بإس ـــوم يص مرس

باســـمه وبأمـــره وبإرادتـــه. 
ــي  ــور التـ ــة، األمـ ــتورية الديمقراطيـ ــك الدسـ يف املالـ
تتـــم باســـم امللـــك، تكـــون رشفيـــة فقـــط، أمـــا يف املالـــك 
الدســـتورية الشـــمولية االســـتبدادية، فاألمـــور التـــي تتـــم 
باســـم امللـــك، تكـــون وفـــق مصلحتـــه وتدخلـــه وإرادتـــه 

وســـلطته.
يفتخـــر امللـــك بزهـــو أنـــه حتـــول مـــن أمـــر حيكـــم دولـــة، 
إىل ملـــك حيكـــم مملكـــة، وقـــال إننـــا رصنـــا يف مصـــاف املالـــك 
ـــا. مـــا يقولـــه هـــو  الدســـتورية العريقـــة، مثـــل كنـــدا وبريطاني
جمـــرد دعايـــة سياســـية زائفـــة، فاملالـــك الدســـتورية ليـــس 
كل يشء فيهـــا بيـــد امللـــك، فهـــو ال  يتدخـــل يف الربملـــان، وال 
حيـــق لـــه أن يتدخـــل يف القضـــاء، امللـــك يف هـــذه الـــدول 
ال حيكـــم وال يتدخـــل يف القوانـــني، وال يســـقط اجلنســـية، 
ـــات  ـــة، حيـــر االحتفـــاالت والفعالي هـــو جمـــرد رمـــز للدول
ــورود  ــارض الـ ــح معـ ــل ويفتتـ ــابقات اخليـ ــة ومسـ اخلريـ
ـــل:  ـــث جوج ـــرك البح ـــي يف حم ـــك أن تكتب ـــون. يمكن والفن
ـــطة  ـــى األنش ـــريف ع ـــة، لتتع ـــث الثاني ـــا إليزابي ـــة بريطاني ملك
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ـــا  ـــي لدهي ـــات الت ـــني الصاحي ـــارين ب ـــا، ولتق ـــوم هب ـــي تق الت
ــي يف  ــن، اكتبـ ــك البحريـ ــدى ملـ ــي لـ ــات التـ والصاحيـ

ـــى. ـــن عيس ـــد ب ـــل: مح جوج
ــول . 33 ــك حـ ــد امللـ ــة ضـ ــع قضيـ ــن أن نرفـ ــل يمكـ هـ

إســـقاط جنســـيتك؟
ال يمكـــن أن نرفـــع قضيـــة ضـــد امللـــك، ففـــي املـــادة 
)33-أ( مـــن الدســـتور امللـــك رأس الدولـــة، واملمثـــل 
األســـمى هلـــا، ذاتـــه مصونـــة ال متـــس، وهـــو احلامـــي 

األمـــني للديـــن والوطـــن، ورمـــز الوحـــدة الوطنيـــة. 
امللـــك مصونـــة ال متـــس، وكامـــه مصـــون،  ذات 
وعائلتـــه  مصونـــة،  ومراســـيمه  مصونـــة،  وقراراتـــه 
ــا مـــن املـــس، ال  ــا يتبعـــه يصبـــح مصوًنـ مصونـــة، وكل مـ
ــانك وال قلمـــك وال جوارحـــك،  ــه بلسـ يمكنـــك أن متسـ
وإذا كتبـــت شـــيًئا يمـــس ذات امللـــك، فإنـــك تكـــون قـــد 
انتهكـــت الدســـتور، وال بـــّد مـــن معاقبتـــك، كـــا حـــدث 

ــرت. ــى تويـ ــن عـ ــن املغرديـ ــن مـ ــع كثريـ مـ
ـــرار  ـــى ق ـــا ع ـــرتض فيه ـــة يع ـــي قضي ـــع املحام ـــني رف ح
ـــة  ـــب الئح ـــك حس ـــد املل ـــا ض ـــيتي، مل يرفعه ـــقاط جنس إس
ــمية،  ــت األوراق الرسـ ــني راجعـ ــمية. حـ ــوى الرسـ الدعـ

ــة األوىل: ــارة يف الصفحـ ــذه العبـ وجـــدت هـ
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ــؤون -  ــة لشـ ــا األوىل: اإلدارة العامـ ــى عليهـ املدعـ
ــة. ــوازات واإلقامـ ــية واجلـ اجلنسـ

املدعى عليه الثاين: وزير الداخلية.- 
ــة -  ــا الدولـ ــاز قضايـ ــا: جهـ ــى عليهـ ــل املدعـ ممثـ

ـــة  ـــل احلكوم ـــص بتمثي ـــدل وخيت ـــع وزارة الع )يتب
أمـــام القضـــاء(.

هـــل يمكـــن للقضـــاة أن حيكمـــوا ضـــد مرســـوم . 34
امللـــك؟

ـــع وزارة العـــدل،  ـــا ال يمكـــن، فجهـــاز القضـــاء يتب طبًع
أي أنـــه حتـــت ســـلطة امللـــك. يقـــول القضـــاة يف تربيـــر 
تأييدهـــم لقـــرار إســـقاط اجلنســـية ورفضهـــم الطعـــن فيـــه 
ــاق  ــدرج يف نطـ ــر ينـ ــو أمـ ــية هـ ــقاط اجلنسـ ــرار إسـ »إن قـ
ـــا  ـــوء م ـــه يف ض ـــك{ متارس ـــة }املل ـــة للدول ـــلطة التقديري الس
ــب  ــا معقـ ــه بـ ــام ودواعيـ ــح العـ ــارات الصالـ ــه اعتبـ متليـ

ــاء اإلداري«. ــة القضـ ــن جهـ ــا مـ عليهـ
امللـــك يعتـــرب إســـقاط اجلنســـية مـــن اختصاصـــات 
ـــًا  ـــرب حك ـــه يعت ـــدر عن ـــا يص ـــة وم ـــيد الدول ـــو س ـــيادته، ه س
ـــا، يمكـــن للقضـــاء أن يعـــرتض  ـــا ال قـــراًرا إدارًي ـــا وباًت قاطًع
عليـــه ويطعـــن يف صحتـــه. يعنـــي يمكننـــا أن نذهـــب 
للمحكمـــة ونعـــرتض عـــى القـــرارات التـــي تصـــدر مـــن 
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ـــة  ـــة املحافظ ـــة أو بلدي ـــة أو وزارة الرتبي ـــرة املدرس ـــل مدي قب
الشـــالية التـــي يتبعهـــا بيتنـــا الـــذي تركنـــاه يف البحريـــن، 
لكـــن ال يمكـــن أن نعـــرتض عـــى مرســـوم امللـــك الـــذي 
أســـقط جنســـيتي ونـــزع عنـــي القـــدرة عـــى التـــرف يف 
ــة بيتـــي. لذلـــك املحامـــي رفـــع قضيـــة ضـــد وزارة  ملكيـ
ـــة كإجـــراء  ـــا الدول ـــة وإدارة اجلنســـية وجهـــاز قضاي الداخلي
ـــم  ـــوء للمحاك ـــا اللج ـــا حاولن ـــت أنن ـــي نثب ـــط، ك ـــكي فق ش
البحرينيـــة، وكـــي تثبـــت هـــذه املحاكـــم أهنـــا ردت علينـــا 

وفـــق القانـــون الشـــكي.
ــا . 35 ـــي عرضوهـ ــة الت ــا األدلـ ــاة؟ مـ ــال القضـ ــاذا قـ مـ

اجلنســـية؟ إلســـقاط  اســـتحقاقك  ليؤكـــدوا 
ـــم  ـــب إلغـــاء مرســـوم إســـقاط اجلنســـية قائ ـــوا إن طل قال
ــر  ــو طلـــب »جديـ ــه فهـ ــليم، وعليـ ــر سـ ــاس غـ ــى أسـ عـ

بالرفـــض«.
وقالـــوا إن قـــرار إســـقاط اجلنســـية يثبـــت مـــن أي 
واقعـــة أو قرينـــة تفيـــد حصولـــه دون التقيـــد يف ذلـــك 
ــا أســـتطيع أن أعاقبـــك  ــيلة إثبـــات معينـــة، يعنـــي أنـ بوسـ
بمجـــرد أن أراك خـــارج البيـــت، ولســـت بحاجـــة أن أثبـــت 
ــو الســـبب الـــذي  ــذا هـ أنـــك قمـــت بفعـــل خاطـــئ. وهـ
ـــاذا  ـــألونني: مل ـــن يس ـــب الذي ـــف أجي ـــرف كي ـــي ال أع جيعلن
تـــّم إســـقاط جنســـيتك؟ أقـــول هلـــم مل خيـــربين أحـــد بالســـبب 



79

ـــة  وال تســـلمت رســـالة تفيـــد الســـبب، ومل تكـــن هنـــاك قضي
يف املحكمـــة تتهمنـــي بـــيء معـــني. ربـــا شـــاهدين امللـــك 
ـــية،  ـــقاط اجلنس ـــتحق إس ـــرر أين أس ـــت، وق ـــارج البي ـــرة خ م
وذات امللـــك مصونـــة عـــن الســـؤال، فـــا يمكـــن لنـــا أن 
ـــا  ـــراج، ورب ـــة أو اإلح ـــه لإلهان ـــرض ذات ـــك ونع ـــأل املل نس
وزيـــر الداخليـــة شـــاهدين يف نـــدوة وأخـــرب امللـــك أننـــي 

قلـــت شـــيًئا يـــدل عـــى خيانتـــي العظمـــى لـــه.
ويقـــول القضـــاة أيًضـــا »متلـــك جهـــة اإلدارة يف هـــذا 
ـــة القضـــاء  ـــة واســـعة ال ختضـــع لرقاب الصـــدد ســـلطة تقديري
مـــا دام قرارهـــا خـــا مـــن إســـاءة اســـتعال الســـلطة«. ال 
أعـــرف مـــن يقصـــدون بـ)جهـــة اإلدارة( هـــل هـــي اجلهـــات 
التـــي ادعـــى عليهـــا املحامـــي )الداخليـــة وإدارة اجلنســـية 
وجهـــاز قضايـــا الدولـــة(؟ ال أظنهـــم يقصـــدون هـــذه 
ـــي  ـــة الت ـــات، فالقضي ـــذه اجله ـــي ه ـــت ه ـــو كان ـــات، فل اجله
ــاة  ــة، ألن القضـ ــاس مرفوضـ ــن األسـ ــي مـ ــا املحامـ رفعهـ
قالـــوا هـــذه اجلهـــة اإلداريـــة ال ختضـــع للقضـــاء. أظنهـــم 
يقصـــدون باجلهـــة اإلداريـــة امللـــك، لكنهـــم يعتـــربون 
ذكـــره هنـــا تعريًضـــا لذاتـــه املصونـــة للحـــرج أو اخلـــدش.

هل هناك ما يؤكد أن املقصود هو امللك؟. 36
مـــا يؤكـــد أهنـــم يقصـــدون باجلهـــة اإلداريـــة امللـــك، 
أن القضـــاة يقولـــون أيًضـــا، إن األســـباب التـــي تـــربر 
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ـــلطة  ـــيئة الس ـــر ملش ـــة، فاألم ـــت مهم ـــية ليس ـــقاط اجلنس إس
املختصـــة }امللـــك{ بإصـــدار قـــرارات إســـقاط اجلنســـية. ال 
ـــه  ـــه »فإن ـــن إلي ـــك ويطمئ ـــرره املل ـــا يق ـــك في ـــا أن نش يمكنن
وأًيـــا مـــا يكـــون األمـــر يف شـــأن األســـباب التـــي يمكـــن 
أن تقـــدم تربيـــًرا إلســـقاط اجلنســـية عـــن املدعـــني، فـــإن 
األمـــر، مـــن قبـــل ومـــن بعـــد، يبقـــى رهـــني مـــا تطمئـــن 
قـــرارات  بإصـــدار  }امللـــك{  املختصـــة  الســـلطة  إليـــه 

ــية«. ــقاط اجلنسـ إسـ
ــون  ــة، وال يملكـ ــباًبا حقيقيـ ــاة أسـ ــرف القضـ ال يعـ
إســـقاط  أســـتحق  أننـــي  تثبـــت  وقائـــع  وال  أدلـــة 
ــدي يف  ــة ضـ ــة مرفوعـ ــاك قضيـ ــت هنـ ــية، وليسـ اجلنسـ
املحكمـــة. هنـــاك فقـــط اطمئناهنـــم للملـــك وثقتهـــم 
أنـــه ال يمكـــن أن ينحـــرف بالســـلطة بـــا يـــر الوطـــن 

واملواطنـــني.
ملـــا عجـــز هـــؤالء القضـــاة عـــن إثبـــات ســـبب إلســـقاط 
اجلنســـية، كتبـــوا عنواًنـــا عاًمـــا ال يعنـــي شـــيًئا »القيـــام 
اإلرضار  يف  املتســـببة  والترفـــات  األنشـــطة  ببعـــض 
هلـــا«  الـــوالء  لواجـــب  واملناقضـــة  اململكـــة  بمصالـــح 
وذهبـــوا يطالبوننـــا بإثبـــات أننـــا مســـتهدفون ألســـباب 
دليـــل عـــى أن  ثمـــة  املدعـــون  يقـــدم  سياســـية »وإذ مل 
إســـقاط جنســـيتهم كان ألســـباب سياســـية أو دينيـــة أو 

ألســـباب متعلقـــة باجلنـــس أو العنـــر«.
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ما معنى ذاته مصونة؟ . 37
بعــد 14 فربايــر 2011 اكتســب النــاس اجلــرأة عــى نقــد 
ــة  ــار بمثاب ــى ص ــد(، حت ــقط مح ــعار )يس ــوا ش ــك ورفع املل
أغنيــة شــعبية، حيفـــظ النــاس إيقاعهــا ويؤدونــه بــأدوات 
خمتلفــة وهــم يضحكــون. أحــس امللــك أن شــخصيته غــر 
ــة،  حمرتمــة، وتعّرضــت لانتهــاك، وهــذا معنــى غــر مصون
فــأراد أن يســرتجع هيبته ففــرض قانون الطوارئ واســتدعى 
قــوات درع اجلزيــرة)1(، لكــن ذلــك مل يــؤِد إىل اســتعادة هيبته، 
فقــد عــاد النــاس إىل الشــوارع وأخــذوا يــرددون شــعار 
)يســقط محــد(، والناشــطون عــى تويــرت مل يتوقفــوا عــن 
ــه،  ــه والســخرية من ــه وكلات نقــد إجــراءات امللــك وخطابات
خصوًصــا حــني يقــول كاًمــا غــر مقنــع وبعيــد عــن الواقــع.

أعـــرف شـــعار »يســـقط محـــد« وكنـــت أســـمعه . 38
ـــرة  ـــتاجرام بكث ـــده يف االنس ـــاذا ال أج ـــن مل ـــًرا، لك كث

اآلن؟
اخلـــرباء الربيطانيـــون نصحـــوا امللـــك أن يســـتخدم 
ــك كيـــف  ــا أخربتـ ــه، فكـ ــني لـ ــة املعارضـ ــون ملعاقبـ القانـ
وّســـع قانـــون إســـقاط اجلنســـية كعقوبـــة قاســـية، فهـــو 
1   تدخـــل 1200 عســـكري ســـعودي و 800 جنـــدي إمـــارايت حتـــت لـــواء 
قـــوات درع اجلزيـــرة يف البحريـــن بتاريـــخ 15 مـــارس/آذار 2011 بنـــاء 

عـــى طلـــب حكومـــة البحريـــن وشـــاركوا يف قمـــع املحتجـــني. 
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أيًضـــا اســـتخدم القانـــون لتشـــديد عقوبـــة مـــن ينتقدونـــه 
شـــخصًيا أو يســـخرون مـــن كامـــه، فقـــد أقـــّر قانونـــا 
يعاقـــب مـــن هيينـــه بطريقـــة علنيـــة بالســـجن ملـــدة تصـــل 
إىل ســـبع ســـنوات مـــع دفـــع غرامـــة تصـــل إىل عـــرة 
آالف دينـــار بحرينـــي )26500 دوالر(، عـــى أن تشـــدد 
تلـــك العقوبـــة إن كانـــت اإلهانـــة يف حضـــور امللـــك. 
ـــي  ـــات البحرين ـــون العقوب ـــى قان ـــل ع ـــة تعدي ـــذه العقوب وه

الصـــادر يف العـــام 1976 يف 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.
قانـــون إســـقاط  يـــد يف تطويـــر  للنـــواب  كـــا كان 
اجلنســـية إلســـقاط مزيـــد مـــن املواطنـــني، فقـــد بذلـــوا 
جهـــًدا كبـــًرا يف تطويـــر هـــذا القانـــون لســـجن وماحقـــة 
ــا  ــرأ مـ ــم أن نقـ ــزي هلـ ــن املخـ ــني. ومـ ــن املواطنـ ــر مـ كثـ
ـــاين 2012  ـــن الث ـــواب يف نوفمرب/تري ـــس الن ـــوه يف جمل قال

ــون. ــذا القانـ ــع هـ ــل تريـ ــن أجـ مـ
 أثنـــاء مناقشـــة املقـــرتح، شـــارك أغلـــب النـــواب 
ــد  ــد القانـــون اجلديـــد فقـــط بـــل تزايـ بمداخـــات ال تؤيـ

ــات.  ــن العقوبـ ــاع مزيـــد مـ ـــب إيقـ ــه بطل عليـ
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 النائـــب أمحـــد املـــا قـــال: امللـــك بحســـب الدســـتور 
هـــو رأس الدولـــة، واملمثـــل األســـمى هلـــا، ذاتـــه مصونـــة 
ال متـــس، وهـــو احلامـــي األمـــني للديـــن والوطـــن، ورمـــز 
الوحـــدة الوطنيـــة، وال يمكـــن القبـــول بـــا يتقـــول بـــه 
اإلرهابيـــون مـــن كلـــات منحطـــة. وهـــذا القانـــون جيـــب أن 
يوافـــق عليـــه جملـــس النـــواب، وجيـــب ســـّن كل التريعـــات 

ـــم.  ـــرر هب ـــك املغ ـــه أولئ ـــوم ب ـــا يق ـــد م ـــة ض الرادع
وقـــال النائـــب حســـن الـــدورسي: أرى بـــأن العقوبـــة 
املقرتحـــة ال تتناســـب مـــع حجـــم اإلســـاءة، فــــخمس 
ـــة جيـــب أن تكـــون  ـــة، وأرى أن العقوب ســـنوات ســـجن قليل
10 ســـنوات ســـجن، أمـــا بالنســـبة للغرامـــة واملتمثلـــة 
ــى  ــر عـ ــغ الكبـ ــت باملبلـ ــار، فليسـ ــغ 10 آالف دينـ يف مبلـ

أولئـــك.
يف حـــني قـــال النائـــب عبـــد اهلل بـــن حويـــل: هـــذا 
املقـــرتح لـــه أمهيـــة خاصـــة، وقـــد جـــاء يف الوقـــت املناســـب، 
بـــل ربـــا تأخـــر، فاإلســـاءات بـــدأت تكثـــر منـــذ فربايـــر/

ـــايض. ـــام امل ـــباط الع ش
 وأبـــدت النائـــب لطيفـــة القعـــود تأييدهـــا الكامـــل 
ـــات،  ـــل املقرتح ـــل وأفض ـــن أمج ـــه م ـــت: إن ـــرتح، وقال للمق
ـــني  ـــن ب ـــد م ـــم واح ـــة رق ـــه يف املرتب ـــول إن ـــتطيع الق ـــل أس ب
ـــابق،  ـــل الس ـــن الفص ـــت م ـــي قدم ـــة الت ـــات القانوني املقرتح
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كـــا أنـــه مطلـــب شـــعبي، ألن حريـــة التعبـــر ال تعنـــي 
التطـــاول واإلســـاءات، فأولئـــك اإلرهابيـــون واجهـــوا 
ــة، ولذلـــك وجـــب  ــاء باخليانـ ــران، والعطـ ــل بالنكـ اجلميـ

ــم.  ــات ضدهـ ــديد العقوبـ تشـ
ـــك، ال  ـــده املل ـــا يري ـــواب م ـــردد الن ـــن، ي ـــا تري ـــذا ك هك
ـــات  ـــني والتعدي ـــى القوان ـــون ع ـــاس، يوافق ـــده الن ـــا يري م
التـــي توّســـع مـــن صاحيـــة امللـــك وأجهزتـــه، عـــى 
ــم أي  ــس لدهيـ ــم، ليـ ــاس وحريتهـ ــح النـ ــاب مصالـ حسـ
ـــًدا  ـــو أراد أن يغـــر أي مـــادة يف الدســـتور متنحـــه مزي ـــع ل مان

مـــن التوغـــل يف الدولـــة والطغيـــان يف النـــاس.
هـــل ينطبـــق عليهـــم املثـــل »ملكيـــون أكثـــر مـــن . 39

امللـــك«؟
ينطبـــق عليهـــم متاًمـــا، خصوصـــا إذا عرفـــت أن امللـــك 
محـــد بـــن عيســـى يف فرباير/شـــباط 2012 قبـــل صـــدور القانـــون 
بعـــرة أشـــهر، أجـــرى مقابلـــة مـــع صحيفـــة ديـــر شـــبيغل 
األملانيـــة، وســـأله الصحـــايف: جالـــة امللـــك، مـــا الـــذي يمكـــن 
أن حيـــدث إذا هتفنـــا: »يســـقط امللـــك«؟ فقـــال لـــه امللـــك محـــد: 
إهنـــم يفعلـــون ذلـــك يف الشـــوارع، وكـــا أكـــدت يف خطـــايب يف 
ـــا  ـــا. إهن ـــخص م ـــجن ش ـــبًبا لس ـــس س ـــذا لي ـــايض، ه ـــام امل الع
ــا  ــقط امللـــك وحييـ ــون: »يسـ ــا هيتفـ ــألة أخـــاق. فعندمـ مسـ
خامنئـــي« فهـــذه تكـــون مشـــكلة بالنســـبة إىل الوحـــدة الوطنيـــة.
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ـــني  ـــني املهتم ـــد الباحث ـــو أح ـــز وه ـــوت أبرام ـــق إيلي يعل
ــي  ــار فينبغـ ــو املعيـ ــذا هـ ــن: إذا كان هـ ــوع البحريـ بموضـ
ـــة  ـــرض عقوب ـــذي يف ـــون ال ـــى القان ـــاج ع ـــك االحتج للمل
ــا  ــه طاملـ ــيئون« لـ ــن »يسـ ــخاص الذيـ ــى األشـ ــجن عـ السـ

أهنـــم ال هيتفـــون والًء إليـــران. 
ــاكل:  ــى ثـــاث مشـ ــوي عـ ــد حيتـ ــون اجلديـ ــذا القانـ هـ
ـــة  ـــرض عقوب ـــو » ف ـــون ه ـــص القان ـــه: فن ـــي غموض األوىل ه
الســـجن عـــى أي شـــخص يـــيء ألمـــر البـــاد...«. مـــا هـــي 
ـــه  ـــد معاجلت ـــا ينتق ـــل أن خطاًب ـــك؟ ه ـــة إىل املل ـــة املوجه اإلهان
لشـــؤون النـــاس هـــو »إســـاءة« لـــه؟ هـــل اخلطـــاب الـــذي 
ـــه؟  ـــة ل ـــد إهان ـــان، يع ـــوق اإلنس ـــك حلق ـــاكات املل ـــن انته يدي
أو هـــل اخلطـــاب الـــذي ينتقـــد فشـــل امللـــك يف تنحيـــة عمـــه 
ـــعارات  ـــع ش ـــل رف ـــه؟ أو ه ـــة ل ـــرب إهان ـــوزراء يعت ـــس ال رئي
ـــجن  ـــدل أن يس ـــن الع ـــس م ـــه؟ لي ـــة ل ـــد إهان ـــرة تع يف مظاه
النـــاس عندمـــا ال تكـــون حـــدود النقـــد املقبـــول معروفـــة يف 

ـــم. ـــة لدهي احلقيق
بموجـــب هـــذا القانـــون حكمـــت املحكمـــة عـــى 
زينـــب اخلواجـــة بالســـجن ثـــاث ســـنوات وتغريمهـــا 
ـــة  ـــي )7950 دوالرا( بتهم ـــار بحرين ـــة آالف دين ـــغ ثاث مبل
ــة  ــل حمكمـ ــه داخـ ــت صورتـ ــا مزقـ ــك« بعدمـ ــة امللـ »إهانـ

بحرينيـــة يف أكتوبـــر/ تريـــن األول 2014.
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وقـــد علقـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة عـــى ذلـــك 
بقوهلـــا »إن متزيـــق صـــورة رئيـــس دولـــة ال جيـــب أن يشـــكل 

خمالفـــة جنائيـــة«.
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ـــن، . 40 ـــة يف البحري ـــب يف الصحاف ـــت تكت ـــت كن ـــا، أن باب
وأنـــا كنـــت أشـــاهد صورتـــك يف اجلرائـــد قبـــل أن 
ـــك،  ـــم كتابات ـــا ال أفه ـــة أن ـــة، وبرصاح ـــل املدرس أدخ
ــا ســـالمة. هـــل  ــا كتبتـــه عـــن مامـ لكـــن فهمـــت مـ
يعقـــل أنـــه مل يدافـــع عنـــك أحـــد يف هـــذه الصحـــف؟
نعـــم، ال أحـــد، ال تدافـــع الصحـــف يف البحريـــن 
ـــخص.  ـــن الش ـــاع ع ـــلطة الدف ـــا س ـــس لدهي ـــد، فلي ـــن أح ع
يقولـــون إن الصحـــف ســـلطة وقـــوة كـــا القضـــاء ســـلطة 
ـــك،  ـــت ل ـــا قل ـــن ك ـــوة. لك ـــلطة وق ـــان س ـــا الربمل ـــوة وك وق
يف النظـــام الشـــمويل، ال توجـــد ســـلطة وقـــوة ســـوى ســـلطة 
ــا  ــوة وبـ ــا قـ ــن بـ ــف يف البحريـ ــم. الصحـ ــوة احلاكـ وقـ

ســـلطة، بـــل وبـــا رســـالة. 
ــي،  ــجام االجتاعـ ــه االنسـ ــك وعائلتـ ــر امللـ ــا دّمـ وكـ
ـــة  ـــاية والكراهي ـــكيك والوش ـــوف والتش ـــة اخل ـــاع ثقاف وأش
ــد  ــني، لقـ ــة والصحفيـ ــر الصحافـ ــد دّمـ ــاس، فقـ ــني النـ بـ
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أســـقطهم يف حضيـــض التأجيـــج والفربكـــة والكـــذب 
ــاس. ــوم النـ وأكل حلـ

لقـــد أســـقطت الصحافـــة جنســـيتنا، مل نعـــد جنًســـا 
واحـــًدا بيننـــا مشـــرتكات مـــن الصفـــات والعـــادات والقيـــم، 
ـــنا  ـــتور لس ـــى الدس ـــا، حت ـــة جتمعن ـــا عام ـــا قضاي ـــس لدين لي
ـــًدا  ـــًدا واح ـــا جس ـــع جيعلن ـــاك جام ـــس هن ـــه، لي ـــني علي جممع
يشـــفق بعضـــه عـــى بعـــض، رصنـــا منقســـمني يف كل يشء 

ـــاًدا. ـــاًدا ومتض ـــاًما ح انقس
دعينـــي أخـــربك مـــاذا كان ينـــر يف الصحـــف مـــن 
لسياســـة  املعارضـــني  جنســـيات  إلســـقاط  حتريـــض 
الســـامة  قانـــون  مـــن  األول  الشـــهر  يف  احلكومـــة. 
الوطنيـــة )قانـــون الطـــوارئ( أي أبريل/نيســـان 2011، 
ـــامي  ـــف اإلس ـــة الص ـــان مجعي ـــام بي ـــة األي ـــرت صحيف ن
والقصـــاص  اجلنســـية  إلســـقاط  فيـــه  تدعـــو  الـــذي 
ــاذ  ــة الصـــف اإلســـامي )صـــف( باختـ »ناشـــدت مجعيـ
مـــا يلـــزم مـــن إجـــراءات إلســـقاط اجلنســـية البحرينيـــة 
مـــن املتورطـــني الذيـــن حاولـــوا اإلرضار بأمـــن الدولـــة 
ســـواء  أرضهـــا  عـــى  واملقيمـــني  مواطنيهـــا  وســـامة 
ــا أو تنفيـــذا أو مشـــاركة فاعلـــة يف تقويـــض  كان حتريضـ
ســـامة الدولـــة... وأكـــدت اجلمعيـــة عـــى اجلهـــات 
نـــر  هـــؤالء  ملثـــل  عادلـــة  حماكمـــة  بعـــد  الرســـمية 
صورهـــم واعرتافاهتـــم عـــرب وســـائل اإلعـــام املحليـــة 
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مطالبـــني اجلهـــات املعنيـــة تنفيـــذ القصـــاص العلنـــي 
بحســـب الريعـــة اإلســـامية«)1(.

األصالـــة  مجعيـــة  أصـــدرت  نفســـه،  الســـياق  ويف 
ـــب  ـــج، تطال ـــار اخللي ـــدة أخب ـــه جري ـــا، نرت ـــامية بياًن اإلس
فيـــه بإســـقاط اجلنســـية والقصـــاص يف ظـــل الظـــروف 
ــذ 14  ــن منـ ــة البحريـ ــا مملكـ ــرت هبـ ــي مـ ــتثنائية التـ االسـ
فرباير/شـــباط 2011، ومـــا أدت إليـــه مـــن تعريـــض أمـــن 
ـــا عـــى شـــفر احلـــرب  ـــد غـــر مســـبوق وضعه ـــاد لتهدي الب
األهليـــة... فإننـــا نطالـــب القائـــد العـــام بصفتـــه املســـؤول 
ـــه  ـــة، نطالب ـــامة الوطني ـــة الس ـــذ حال ـــا بتنفي ـــول قانوًن واملخ
ـــي  ـــية الت ـــون اجلنس ـــن قان ـــرة )ج( م ـــادة )10( فق ـــق امل بتطبي
تنـــص عـــى جـــواز إســـقاط اجلنســـية البحرينيـــة عمـــن 
ـــوين  ـــة، وذلـــك كإجـــراء قان تســـبب يف اإلرضار بأمـــن الدول
ــًذا  ــا أو تنفيـ ــورط، حتريًضـ ــن تـ ــة كل مـ ــه ملعاقبـ ــد منـ ال بـ
ــن  ــد أمـ ــكال يف هتديـ ــن األشـ ــكل مـ ــأي شـ ــرتك بـ أو اشـ
ـــه،  ـــه أو وظيفت ـــاد، وبغـــض النظـــر عـــن موقعـــه أو صفت الب
ــن  ــى أمـ ــاظ عـ ــون واحلفـ ــاذ القانـ ــل إنفـ ــن أجـ ــك مـ وذلـ

البحريـــن«)2(.
وضمـــن الســـياق نفســـه أيًضـــا أصـــدر رئيـــس مجعيـــة 
الـــوالء الوطنـــي شـــارخ بـــن ســـيف الـــدورسي بياًنـــا، 

1  جريدة األيام، العدد 8026 اجلمعة 1. 4. 2011.
2  جريدة األيام، العدد 8025 اخلميس 31. 3. 2011.
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نرتـــه صحيفـــة الوطـــن، يطالـــب باملطالـــب نفســـها، 
جاســـم  الســـلفي  النائـــب  ذاتـــه  الصـــف  يف  وحلقـــه 

الســـعيدي.
ـــو  ـــد يدع ـــاب واح ـــف يف خط ـــدت الصح ـــذا، توح هك
ـــن  ـــاس الذي ـــل مـــن الن إلســـقاط اجلنســـية والقصـــاص والني
خالفوهـــم يف رأهيـــم الســـيايس، وأســـقطوا عليهـــم صفـــات 

ـــة. ـــة والعال اخليان
ـــا هـــذه الصفـــات والويـــل  كانـــت الصحـــف تكـــرر يومًي
ملـــن يوصـــف هبـــا، ســـيكون مصـــره الســـجن والتعذيـــب 
والفصـــل مـــن العمـــل واملـــوت وإســـقاط اجلنســـية. مـــن 
هـــذه  تثبيـــت  يتـــّم  الصفـــات  تكـــرار  طريقـــة  خـــال 
سياســـية  كدعايـــة  ال  كحقيقـــة  وتصديقهـــا  الصفـــات 
ـــن  ـــة، فاملواط ـــرف واخليان ـــف ال ـــّم تعري ـــذا يت ـــة. وهك زائف
اخلائـــن هـــو الـــذي تظاهـــر يف الـــدوار، ورفـــع شـــعارات 
ــارك  ــو الـــذي شـ ــن الصالـــح هـ ــة، واملواطـ ــد احلكومـ ضـ
يف جتمـــع الفاتـــح ورفـــع صـــور امللـــك ورئيـــس الـــوزراء 
وويل العهـــد، وبّلـــغ وزارة الداخليـــة وأجهـــزة املخابـــرات 
ـــوا  ـــن ذهب ـــة الذي ـــل والدراس ـــه يف العم ـــه وزمائ ـــن جران ع
إىل الـــدوار، واخليانـــة هـــي أن تكتـــب خـــاف مـــا تريـــده 
احلكومـــة منـــك، والـــوالء للوطـــن هـــو أن هتتـــف باســـم 
ـــا  امللـــك وتشـــارك يف رقصـــات العرضـــة وهتـــز الســـيف فيه
ـــه. ـــده وحفات ـــك وتقالي ـــادات املل ـــك لع ـــن والئ ـــًرا ع تعب
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ــن  ــني مـ ــن املواطنـ ــربى مـ ــة الكـ ــقاط الغالبيـ ــم إسـ تـ
ــة الـــرف والـــوالء للوطـــن واســـتحقاق املواطنـــة،  قائمـ
الســـجون والتنكيـــل والتهجـــر وإســـقاط  فذهبـــوا إىل 

اجلنســـية. 
هل هامجك أحد يف الصحافة؟. 41

تقـــوم  أصبحـــت  الصحـــف  لـــك،  رشحـــت  كـــا 
بحمـــات حتريـــض، لتهيـــئ املنـــاخ العـــام ملـــا ســـتقوم بـــه 
ـــا  ـــم وضعه ـــة ت ـــرب أول ورق ـــا أعت ـــاس. أن ـــد الن ـــة ض احلكوم
ــدة  ــري.. جريـ ــت )الديـ ــيتي كانـ ــقاط جنسـ ــف إسـ يف ملـ
ـــوان عمـــود  ـــان(. وهـــذا عن ـــد مـــن ســـهول لبن الوقـــت اجلدي
الصحفـــي عقيـــل ســـوار الـــذي ربطتنـــي بـــه عاقـــة صداقـــة 
ـــًرا يف بيتهـــم مـــع  ـــا نلتقـــي كث ـــد كن ـــذ 2001م، فق خاصـــة من
جمموعـــة مـــن األصدقـــاء املشـــرتكني، وتعرفـــت عـــى عائلتـــه 
ـــا زلـــت أعتـــرب هـــذه األيـــام مجيلـــة وتســـتحق  الرائعـــة، وم
ــن  ــة يف البحريـ ــك، احلكومـ ــت لـ ــا قلـ ــن كـ ــر. لكـ التذكـ
قّســـمت املجتمـــع تقســـيًا حـــاًدا ونافـــًرا، مل تـــرتك مســـاحات 
ـــاب  ـــار الُكت ـــاس، فص ـــا الن ـــي فيه ـــن أن يلتق ـــرتكة يمك مش
والصحفيـــون يف الصحافـــة مضطريـــن أن يكونـــوا يف صـــف 
ــك.  ــى ذلـ ــن عـ ــك أو مزايديـ ــني يف ذلـ ــة أو راغبـ احلكومـ
ـــا  ـــاروا كتاًب ـــة، فص ـــيتهم الصحافي ـــة جنس ـــقطت احلكوم أس
ـــة(  ـــعبية )طبال ـــر الش ـــميهم يف التعاب ـــا نس ـــا، أو ك يف باطه
عـــن  تدافـــع  التـــي  الصحافـــة  مشـــرتكات  جتمعهـــم  مل 
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ـــة واملواطنـــني. وهـــذا مـــا يؤكـــده  املجتمـــع واحلقيقـــة واحلري
ــة يف  ــؤرش الصحافـ ــن مـ ــن ضمـ ــع تصنيـــف البحريـ تراجـ
ــدود«  ــا حـ ــلون بـ ــة مراسـ ــت »منظمـ ــد صنفـ ــامل، فقـ العـ
ـــنة  ـــة 119 لس ـــة يف املرتب ـــة الصحاف ـــؤرش حري ـــن يف م البحري
2009، ويف املرتبـــة 144 لســـنة 2010، ويف املرتبـــة 173 يف 

العـــام 2011 ضمـــن ترتيـــب مـــؤرش 178 دولـــة عاملًيـــا.
ـــة  ـــوار، بمثاب ـــل س ـــرم عقي ـــي املخ ـــال الصحف كان مق
ـــاء  ـــايات الزم ـــبه وش ـــة تش ـــة أمني ـــة أو إخباري ـــاية علني وش
ـــة انتـــرت وســـادت  عـــى زمائهـــم يف العمـــل، وهـــي ثقاف
يف البحريـــن منـــذ 2011. ملـــاذا أصفهـــا بأهنـــا وشـــاية؟ 
ألن األمـــن كان يبحـــث عمـــن يقـــف وراء )صحيفـــة 
مـــرآة البحريـــن(، الصحيفـــة اإللكرتونيـــة املعروفـــة التـــي 
تأسســـت فـــرتة قانـــون الطـــوارئ )الســـامة الوطنيـــة( 
ووجـــدت هلـــا موقًعـــا مهنًيـــا وشـــعبًيا مميـــًزا، فجـــاء مقـــال 
ــره  ــذي تنتظـ ــواب الـ ــه اجلـ ــم أنـ ــا زعـ ــدم مـ ــوار( ليقـ )سـ
دوائـــر االســـتخبارات: »أكتـــب هـــذا ألضـــع الديـــري 
وفريقـــه أمـــام مســـؤوليتهم األخاقيـــة يف التســـرت الـــكاذب، 
بمقابـــل مـــادي، عـــى مشـــاريع الوفـــاق اإلعاميـــة التـــي 
ـــة ذات ملمـــس  ـــة ثري ســـتنطلق يف اخلـــارج وبضمنهـــا فضائي
حداثـــي... لـــن ختتلـــف يف جوهرهـــا عـــا شـــهدناه حتـــى 
اآلن مـــن مســـامهات مـــرآة البحريـــن التـــي يديرهـــا الديـــري 
البحريـــن  مـــرآة  وبوصـــف  وفاقيـــة.  ومـــواد  بكـــوادر 
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ـــه  ـــري وفريق ـــا الدي ـــينتقل بعده ـــة س ـــة حمط ـــا الكاذب ونكهته
مـــن متبقيـــات جريـــدة الوقـــت التـــي تســـببوا يف إفاســـها 
وإغاقهـــا ليديـــر مروًعـــا إعامًيـــا اســـمه )الوقـــت 

ــد(«)1(. اجلديـ
ــر،  ــول مـ ــن دخـ ــا مـ ــت ممنوًعـ ــهر أصبحـ ــد أشـ بعـ
مـــر التـــي ناقشـــت فيهـــا أطروحـــة الدكتـــوراه قبـــل 
ـــا  ـــت فيه ـــباط 2011، وعش ـــورة 14 فرباير/ش ـــن ث ـــهر م أش
ــن.  ــة بالبحريـ ــامة الوطنيـ ــرتة السـ ــد فـ ــهور بعـ ــتة شـ سـ
الرســـالة بالنســـبة يل كانـــت واضحـــة، إنـــه عمـــود عقيـــل 

ــة.  ــرات العربيـ ــزة املخابـ ــر ألجهـ ــوار العابـ سـ
ـــة  ـــه عاق ـــي ب ـــر ربطتن ـــي آخ ـــة صحف ـــلم الراي ـــا تس هن
ــد،  ــعيد احلمـ ــو سـ ــة، وهـ ــة تنويريـ ــالة ثقافيـ ــة ورسـ مهنيـ
كتـــب: »ال عجـــب أن خيـــرج علينـــا املدعـــو عـــي الديـــري 
صامًتـــا  لشـــهور  االختيـــاري  املنفـــى  يف  قبـــع  أن  بعـــد 
ـــا مـــن أن خيـــرج إىل نـــور  ويعمـــل مـــن وراء الكواليـــس خوًف
ـــا  ـــاد أن يمـــي يف الســـاس خيـــرج علين الشاشـــات، فقـــد اعت
ـــن أوعـــزت  ـــة، ليدعـــي أن حكومـــة البحري ـــا عـــن بطول بحًث
ـــة عـــن معـــرض  إىل الســـلطات يف مـــر وإىل اجلهـــات املعني
ـــع  ـــة ومن ـــاك ملنعـــه مـــن دخـــول األرايض املري ـــاب هن الكت

كتابـــه«)2(.
1  عقيل سوار، جريدة الوطن، العدد 2014 اخلميس 16 يونيو 2011.

2  سعيد احلمد، جريدة األيام، العدد 8331 الثاثاء 31 يناير 2012.
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ــي  ــد منعـ ــال بعـ ــذا املقـ ــد هـ ــعيد احلمـ ــب سـ ــد كتـ لقـ
رســـمًيا مـــن دخـــول مـــر بخمســـة أيـــام. وكان هـــذا 
ـــداث  ـــد أح ـــيايس بع ـــبب س ـــي لس ـــدث لبحرين ـــع حي أول من
ــن  ــرة مـ ــة كبـ ــع جمموعـ ــّم منـ ــا تـ ــريب. الحًقـ ــع العـ الربيـ
النشـــطاء البحرينيـــني. تأكـــد يل بعـــد هـــذا احلظـــر، أن ملفـــي 
ــا  ــتخبارات، خصوًصـ ــزة االسـ ــد ُفتـــح بالفعـــل يف أجهـ قـ
بعـــد أن أخـــربين رجـــل األمـــن املـــري أن اســـمي مســـجل 
ضمـــن قائمـــة خطـــر عـــى األمـــن القومـــي، وحـــني مل 
أســـتوعب املعنـــى، قـــال يل يعنـــي هـــذا أمـــر أخطـــر مـــن 
ـــت  ـــه؟ فقل ـــل إي ـــت عام ـــو إن ـــألني: ه ـــي، وس ـــن الوطن األم

لـــه: عامـــل دكتـــوراه يف مـــر.
ـــراح  ـــاف، ف ـــى رشف االخت ـــد ع ـــعيد احلم ـــر س مل يتوف
ـــي  ـــة الت ـــس اللغ ـــوقية، تعك ـــة س ـــة لغ ـــتخدم يف الصحاف يس
وصلـــت هلـــا الصحافـــة البحرينيـــة بعـــد 2011، »بـــاهلل 
عليـــك دّور لـــك »جذبـــه غرهـــا« البحريـــن مل تســـع ملنـــع 
شـــلتك وربعـــك مـــن دخـــول مـــر أو لبنـــان أو غرهـــا 
مـــن البلـــدان وتركتهـــم يرسحـــون ويمرحـــون...  فلـــاذا 
تشـــتط معـــاك أنـــت دوًنـــا عـــن كل الناعقـــني والشـــامتني 
األجهـــزة  تتحـــرك  بالـــذات  أنـــت  ملـــاذا  والســـبابني.. 
ــا  ــب غرهـ ــع والعـ ــي تواضـ ــا أخـ ــدك.. يـ ــة ضـ البحرينيـ

ــب«)1(. ــتم والسـ ــة الشـ ــت العـــب يف جوقـ فأنـ
1  سعيد احلمد، جريدة األيام، العدد 8331 الثاثاء 31 يناير 2012.
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مـــا كان يقولـــه ســـعيد احلمـــد بوقاحـــة، كنـــت أقولـــه 
مـــع نفـــي، مـــن أنـــا لتضعنـــي حكومـــة البحريـــن يف 
اعتبارهـــا وحتـــرك أجهزهتـــا لتمنعنـــي مـــن دخـــول مـــر، 
ـــًدا إىل  ـــرة ج ـــا صغ ـــوم وجدهت ـــك ي ـــن ذل ـــت ع ـــي توقف لكن

احلـــد الـــذي أســـقطت فيـــه جنســـيتي.
هل حاولت أن تنرش يف الصحافة يف البحرين؟ . 42

متوحشـــة  )نصـــوص  كتـــايب  نـــر  بعـــد  أتذكـــر 
ــة( يف  ــن تيميـ ــلفية ابـ ــاجقة إىل سـ ــية السـ ــن أرثوذكسـ مـ
ــول  ــي حـ ــة معـ ــر مقابلـ ــر نـ ــت أنتظـ ــف 2015، كنـ صيـ
الكتـــاب، فأخربتنـــي صديقـــة صحفيـــة يف القســـم الثقـــايف 
ـــدم  ـــن ع ـــذر ع ـــر تعت ـــة التحري ـــة أن هيئ ـــة بحريني يف صحيف
ــة، وابـــن  ــًدا البـــن تيميـ نـــر مقابلتـــي، ألين وّجهـــت نقـ
ـــه  ـــون ل ـــعودية، يتحمس ـــن والس ـــاع يف البحري ـــه أتب ـــة ل تيمي
ويدافعـــون عنـــه أكثـــر ممـــا يدافعـــون عـــن القـــرآن، وهـــو 
ـــنة. ـــل 700 س ـــويف قب ـــد ت ـــة وق ـــددة ومتعصب ـــخصية متش ش
ــة،  ــة البحرينيـ ــوع يف الصحافـ ــب موضـ ــد صاحـ مل أعـ
ــا أو أن يكتـــب أحـــد عـــن  ــة فيهـ غـــر مســـموح يل الكتابـ
كتبـــي، أو جيـــري معـــي مقابلـــة صحفيـــة عـــن كتبـــي، 
ـــة أن  ـــل. واملفارق ـــهر والني ـــتم والتش ـــا للش رصت موضوًع
جريـــدة األيـــام التـــي تصـــدرت جبهـــة النيـــل منـــي، هـــي 
اجلريـــدة التـــي نـــرت فيهـــا أول مقالـــة يل بعـــد خترجـــي 
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ـــة  ـــابقة كتاب ـــن مس ـــة ع ـــت الصحيف ـــد أعلن ـــة، فق ـــن اجلامع م
ـــا  ـــب فيه ـــت أكت ـــز األول، وبقي ـــا باملرك ـــزت فيه ـــة، وف مقال
وأنشـــط يف ملحـــق رؤى الثقـــايف مـــن بعـــد منتصـــف 

ــت يف 2006.   ــدة الوقـ ــدور جريـ ــى صـ ــعينيات حتـ التسـ
ماذا ُكتب ضدك أيًضا يف الصحافة يف البحرين؟ . 43

ببذاءتـــه املعروفـــة كتـــب ســـعيد احلمـــد حتـــت عنـــوان 
)ســـرة فلميـــة ملثقـــف مـــن الـــدوار( ســـاخًرا: »مل يســـتطع 
مثقـــف الـــدوار أن خيلـــع جلبـــاب عقليتـــه الريفيـــة التـــي 
ــا  ــاول فيهـ ــان حـ ــن الزمـ ــود مـ ــة عقـ ــته خـــال ثاثـ تلبسـ
الريـــف أن يريـــف املدينـــة مســـتفيًدا وال شـــك مـــن حالـــة 
ـــة  ـــة الذهني ـــطوة ثقاف ـــتغًا س ـــتنارة ومس ـــة االس ـــع ثقاف تراج
الريفيـــة يف أشـــد جتلياهتـــا ختلًفـــا... مل يملـــك عقليـــة اخلـــروج 
ـــدع  ـــي ص ـــة الت ـــد احلداثي ـــا بع ـــة وم ـــن احلداثي ـــم العناوي برغ

هبـــا رؤوســـنا«.)1(
وعـــى املنـــوال نفســـه، كتـــب الســـعودي إســـحاق 
الشـــيخ يف اجلريـــدة نفســـها مقالـــة كـــرر فيهـــا اســـمي 
18 مـــرة، ومل تـــرد يف هـــذه املقالـــة تقريًبـــا أي معلومـــة 
صحيحـــة: »ويـــوم أن اهنـــارت قاعـــدة الـــدوار حتـــت 
ـــني  ـــني البحريني ـــن املثقف ـــر م ـــّر نف ـــة ف ـــة الطائفي ـــدام مرتزق أق
ـــت  ـــن وكان ـــارج الوط ـــد ـــــ خ ـــع الي ـــاوزون أصاب ـــــ ال يتج

1  سعيد احلمد، جريدة األيام، العدد 8131 اجلمعة 15 يوليو 2011.
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مـــن  ترشـــح  ورساويلهـــم  ذعـــًرا  تصطـــك  فرائصهـــم 
شـــدة اخلـــوف وكان صاحبنـــا )عـــي الديـــري( الـــذي 
خيتفـــي حتـــت اســـم )قحطـــان راشـــد( عـــى رأس هـــؤالء 
املثقفـــني اخلمســـة أو الســـتة الذيـــن فـــروا خـــارج الوطـــن 

لنـــدن«)1(. إىل 
الـــذي  يتيـــم   اهلل  عبـــد  الدكتـــور  االنثروبولوجـــي 
ــة  ــل يف جملـ ــعينيات وعمـ ــذ التسـ ــة منـ ــه صداقـ ــي بـ مجعتنـ
اجلريـــدة  كتـــب يف  الثقافـــة،  وإدارة  الثقافيـــة  البحريـــن 
ـــن(  ـــيعية يف البحري ـــة الش ـــة )األصولي ـــة مطول ـــها، مقال نفس
كتـــايب  يف  أننـــي  فيهـــا  ليثبـــت  حلقتـــني،  مـــن  مكونـــة 
)خـــارج الطائفـــة( مـــا كنـــت إال أصولًيـــا موارًبـــا وملقًيـــا 
ـــا  ـــرء عندم ـــال للم ـــة: »خي ـــدل الطائف ـــة ب ـــى الدول ـــوم ع بالل
ــارج  ــي الديـــري »خـ ــاب عـ ــوان كتـ ــاه عـــى عنـ ــع عينـ تقـ
الطائفـــة«، أنـــه كـــا لـــو كان بصـــدد كاتـــب يقـــوم بـــرسد 
ـــي ينتمـــي إليهـــا، ليـــس  ـــة حتـــرره مـــن أرس الطائفـــة الت حكاي
ـــه،  ـــاص ب ـــأن خ ـــذا ش ـــي فه ـــدي الدين ـــتوى العقي ـــى املس ع
ــاش  ــي املعـ ــا الدينـ ــاع خطاهبـ ــال إخضـ ــن خـ ــن مـ ولكـ
ــدد  ــه بصـ ــه، أنـ ــال لـ ــني. أي خيـ ــد الازمـ ــل والنقـ للتحليـ
تنـــاول نقـــدي لاهـــوت والكهنـــوت الدينـــي، خاصـــة يف 
ضـــوء مـــا ُعـــرف عـــن الكاتـــب مـــن دراســـته املعمقـــة لفكـــر 

ــني 20  ــدد 8533 اإلثنـ ــام، العـ ــدة األيـ ــيخ، جريـ ــوب الشـ ــحاق يعقـ 1  إسـ
أغســـطس 2012.
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ـــو  ـــرف ه ـــذي ُع ـــون ال ـــد أرك ـــريب حمم ـــر الع ـــة املفك وممارس
اآلخـــر بنظرياتـــه يف نقـــد الاهـــوت الدينـــي يف االســـام.
املهمـــة  هـــذه  أداء  عـــن  بوجهـــه  يشـــيح  فالديـــري 
ــوص يف  ــًدا للغـ ــاب بعيـ ــل الذهـ ــد فضـ ــو قـ ــة، فهـ النقديـ
أزمتـــه الوجوديـــة بـــني الديـــن والعلانيـــة، بعيـــًدا عـــن 
ــوت  ــال الكهنـ ــن خـ ــارس مـ ــذي ُيـ ــاش الـ ــع امُلعـ الواقـ
األصـــويل الشـــيعي يف البحريـــن هيمنتـــه الدينيـــة اجتاعًيـــا 
واهلويـــة  الدولـــة  إشـــكالية  ينتقـــد  فالديـــري  وثقافًيـــا. 
ـــي  ـــا، ويلق ـــا واخفاقاهت ـــر جتارهب ـــن وتعث ـــة يف البحري الوطني
بالائمـــة عليهـــا جلهـــة عـــدم اســـتيعاهبا لـــكل التنوعـــات 

الثقافيـــة واالثنيـــة«)1(.
ــد  ــي برصـ ــم، وأكتفـ ــا عليهـ ــرد هنـ ــدد الـ ــت بصـ لسـ
ـــر  ـــا تتوف ـــي، ف ـــب عن ـــا كت ـــى م ـــا أين مل أرد ع ـــم، ك مواقفه
هـــذه الصحيفـــة عـــى مهنيـــة تســـمح هلـــا أن تنـــر الـــرد، 
ـــة  الصحافـــة  فهـــي مـــن اجلهـــات التـــي جعلـــت مـــؤرش حري
ومهنيتهـــا يرتاجـــع كل عـــام درجـــات للـــوراء، كـــا أن 
مـــا كتـــب ال أجـــد أنـــه مـــن املتانـــة العلميـــة أو الصابـــة 
ــة  ــات مدفوعـ ــي كتابـ ــرد، فهـ ــتحق الـ ــي تسـ ــة التـ الفكريـ

ــيايس ال اختـــاف فكـــري. ــياق سـ بسـ

1 عبد اهلل يتيم، جريدة األيام، العدد 8897 اإلثنني 19 أغسطس 2013.
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قبـــل مائـــة عـــام كان . 44 البحريـــن  النـــاس يف  هـــل 
جنســـية؟ عندهـــم 

دعينـــا نعـــود إىل العـــام 1904، ففـــي هـــذا العـــام 
وقعـــت حادثـــة صغـــرة، لكنهـــا قـــادت إىل تغيـــر كبـــر 
يف البحريـــن، وطرحـــت ســـؤال مـــن هـــو البحرينـــي 
ومـــن هـــو األجنبـــي. كان حاكـــم البحريـــن هـــو عيســـى 
الكبـــر  اجلـــد   )1923-1869( خليفـــة  آل  عـــي  بـــن 
الفـــرتة  البحريـــن يف هـــذه  للملـــك محـــد. مل يكـــن يف 
ــات(  ــة قـــرى )إقطاعيـ ــاء، وكل جمموعـ ــم وال قضـ حماكـ
ـــون  ـــد يك ـــة، ق ـــيوخ آل خليف ـــن ش ـــد م ـــا واح كان حيكمه
مـــن إخـــوان احلاكـــم أو أبنائـــه، ولـــكل حاكـــم جمموعـــة 
للشـــيوخ  األمنيـــة  القـــوى  يشـــكلون  الفداويـــة  مـــن 
وممتلكاهتـــم، وهـــم رجـــال قســـاة ُيســـّخرهم الشـــيخ 
ويســـتخدمهم إلخافـــة النـــاس وإجبارهـــم عـــى العمـــل 
ـــة  ـــؤالء الفداوي ـــخرة(. كان ه ـــل )الس ـــدون مقاب ـــده ب عن
املزارعـــني،  وحماصيـــل  الصياديـــن  ســـمك  يرسقـــون 
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ــار يف الســـوق وأعـــراض  ــع التجـ ويعتـــدون عـــى بضائـ
املزارعـــني يف القـــرى. 

يف 29 أيلول/ســـبتمرب عـــام 1904 اعتـــدى فداويـــة 
تابعـــون للشـــيخ عـــي بـــن أمحـــد ابـــن أخ احلاكـــم الشـــيخ 
عيســـى بـــن عـــي عـــى عـــال رشكـــة أملانيـــة، فقـــد كانـــوا 
ــخرًة  ــل سـ ــذوه للعمـ ــوق ليأخـ ــًا يف السـ ــون عامـ ياحقـ
ـــي كان  ـــة الت ـــة األملاني ـــرب إىل الرك ـــيخ، فه ـــة الش يف مزرع
ـــف  ـــى موظ ـــداء ع ـــم االعت ـــزاع وت ـــدث ن ـــا، وح ـــل فيه يعم
ـــل الشـــيخ  ـــداء عليهـــم مـــن قب ـــد العـــال واالعت أملـــاين وهتدي

ـــه. عـــي بـــن أمحـــد نفس
ـــا،  ـــة أيًض ـــة مهم ـــت حادث ـــهرين، وقع ـــن ش ـــل م ـــد أق بع
ــن  ــي 14 تريـ ــا، ففـ ــا ترتـــب عليهـ ــن حيـــث مـ ــة مـ مهمـ
الثاين/نوفمـــرب 1904، حـــدث اعتـــداء عـــى العجـــم يف 
ســـوق املنامـــة، مـــن قبـــل رجـــال الشـــيخ عـــي بـــن أمحـــد 
نفســـه، وقـــد ســـجل املعتمـــد الربيطـــاين ذلـــك يف تقريـــر، 
ـــة  ـــد آل خليف ـــن أمح ـــي ب ـــيخ ع ـــاع الش ـــب أتب ـــول: »ارتك يق
}مـــن الزنـــوج األفارقـــة{ وغرهـــم مـــن }أتباعـــه البـــدو{ 
ــد النبـــي  ــاج عبـ ــة احلـ ــداء عـــى عائلـ ــر اعتـ العـــرب أخطـ
كازروين وغرهـــم مـــن الُفـــرس األبريـــاء الذيـــن صـــادف 
ـــرس،  ـــن الُف ـــان م ـــب اثن ـــث ُأصي ـــق حي ـــم يف الطري تواجده
ــة  ــروٍح خطـــرة باإلضافـ ــوه، بجـ ــد النبـــي وأخـ ــد عبـ والـ
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أقـــّل  إلصابـــاٍت  آخريـــن  ُفـــرس  ســـبعة  تعـــّرض  إىل 
خطـــورة«)1(.

بعـــد حادثـــة ســـوق املنامـــة واالعتـــداء عـــى العجـــم، 
ـــة،  ـــة أملاني ـــي رشك ـــى موظف ـــداء ع ـــة واالعت ـــة الوكال وحادث
ـــة  ـــا نفســـها حمرجـــة أمـــام احلكومـــة اإليراني وجـــدت بريطاني
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.
مل أفهم ما عالقة احلادثتني بموضوع اجلنسية؟. 45

مـــن  جمموعـــة  فرضـــت  احلادثتـــني،  هاتـــني  بعـــد 
ــة نفســـها: كيـــف ُنحّســـن مـــن أداء حكـــم  ــئلة اهلامـ األسـ
ـــوىض؟  ـــبب الف ـــذي يس ـــم ال ـــن ظلمه ـــل م ـــة ونقل آل خليف
كيـــف نحمـــي اجلاليـــات األجنبيـــة يف البحريـــن، بحيـــث 
ال جتـــد حكوماهتـــم حجـــة للتدخـــل يف البحريـــن؟ مـــا 
هـــو النظـــام القضائـــي املناســـب الـــذي نحتكـــم إليـــه إذا 
حـــدث خـــاف أو مشـــكلة أحـــد أطرافهـــا أجنبـــي؟ مـــن 

ــو البحرينـــي؟ ــن هـ ــي؟ ومـ ــو األجنبـ هـ
الســـؤال األخـــر هـــو األهـــم، وهـــو األســـاس الـــذي 
ـــون األول/  ـــة يف 17 كان ـــم 421 مؤرخ ـــالة رق ـــاين، رس ـــيف الربيط 1  األرش

ديســـمرب 1904.
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ـــي  ـــن، لتحم ـــات يف البحري ـــرض إصاح ـــا لف ـــع بريطاني دف
األجانـــب، ومحايـــة األجنبـــي تتطلـــب تعريًفـــا قانونًيـــا 
لـــه، يميـــزه عـــن البحرينـــي، وهـــذا مـــا قـــاد يف النهايـــة إىل 
ــداء  ــن االعتـ ــاس مـ ــة النـ ــية ومحايـ ــني اجلنسـ ــر قوانـ تطويـ
ـــدث  ـــوع أحت ـــذا املوض ـــخرة. وه ـــام الس ـــاء نظ ـــم وإلغ والظل
عنـــه بالتفصيـــل يف كتـــايب )مـــن هـــو البحرينـــي؟( الـــذي 

ســـيصدر قريًبـــا.
ــى  ــي عـ ــق اإلرشاف القضائـ ــون حـ ــرض الربيطانيـ فـ
شـــؤون اجلاليـــات األجنبيـــة، فأصبـــح غـــر البحرينـــي 
حتـــت الســـلطة القضائيـــة للمنـــدوب الربيطـــاين. مـــاذا 

ــا؟ ــذا عملًيـ ــي هـ يعنـ
يعنـــي أن حاكـــم البحريـــن ليـــس لـــه ســـلطة قضائيـــة 
ــد  ــا واهلنـ ــا بريطانيـ ــار رعايـ ــني، فصـ ــر البحرينيـ ــى غـ عـ
وأملانيـــا وأمريـــكا وتركيـــا والرعايـــا العـــرب مـــن غـــر 
البحرينيـــني حتـــت إرشاف ومســـؤولية املعتمـــد الربيطـــاين 

ــة. يف املنامـ
مل يكـــن هنـــاك حتديـــد قانـــوين واضـــح للبحرينـــي، 
لكـــن كانـــت هنـــاك رؤيـــة واضحـــة للقضـــاء العـــادل 
نســـبًيا. مـــن كانـــوا يبحثـــون عـــن ســـلطة قضائيـــة حتقـــق 
هلـــم حـــًدا أدنـــى مـــن العدالـــة، نســـبوا هويتهـــم لغـــر 
ـــاء  ـــلطة قض ـــت س ـــوا حت ـــوا أن حياكم ـــي يضمن ـــن، ك البحري
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ـــوا بمعاملتهـــم  ـــاؤوا مـــن نجـــد طالب ـــن ج ـــني. الذي الربيطاني
كرعايـــا نجديـــني، واإليرانيـــون مـــن الســـنة والشـــيعة طالبـــوا 
ـــون  ـــة يواجه ـــرك البحارن ـــني ُت ـــني، يف ح ـــم كإيراني بمعاملته
مصرهـــم حتـــت حكـــم آل خليفـــة، وهـــذا مـــا قادهـــم 
لاحتجـــاج وكتابـــة العرائـــض والتظاهـــر حتـــى فرضـــوا 
ــن  ــى بـ ــزل عيسـ ــاملة يف 1923 أدت إىل عـ ــات شـ إصاحـ
عـــي وتســـليم احلكـــم إىل ابنـــه محـــد بـــن عيســـى. وهـــذا 
أدى إىل بنـــاء الدولـــة احلديثـــة واملواطـــن احلديـــث الـــذي 

ــية وجـــواًزا وأوراًقـــا رســـمية. حيمـــل جنسـ
متى استخدم الناس اجلوازات يف البحرين؟. 46

ــام  ــة العـ ــى هنايـ ــة، حتـ ــق الربيطانيـ ــب الوثائـ بحسـ
1928م مل تكـــن حكومـــة البحريـــن تســـتخدم جـــوازات 
الســـفر)1(. فقـــد بـــدأ قســـم اجلـــوازات عملـــه يف هنايـــة 
اجلـــارك  إدارة  مديـــر  ســـلطة  حتـــت  1929م  العـــام 
ـــة.  ـــيطرة الرط ـــت س ـــح حت ـــام أصب ـــد ع ـــاين. وبع الربيط
ويبـــدو أن إيـــرادات رســـوم اجلـــوازات كانـــت تغطـــي 
ــا  ــات. وختربنـ ــني واملطبوعـ ــم واملوظفـ ــف القسـ مصاريـ
الســـفر  جـــوازات  إيـــرادات  أن  الدولـــة  كشـــوفات 
بلغـــت  الحقـــة  فـــرتة  ويف  روبيـــة،   18000 بلغـــت 

24000 روبيـــة.
1  األرشـــيف الربيطـــاين،  رســـالة رقـــم 160، مؤرخـــة يف  7 حزيـــران/  

يونيـــو 1929.
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هل كان لدى العجم جوازات سفر إيرانية؟ . 47
ـــم  ـــة، ولدهي ـــش يف املنام ـــة تعي ـــات األجنبي ـــت اجلالي كان
يف  يعملـــون  منهـــم  العـــال  وكان  التجاريـــة،  أعاهلـــم 
ـــدث  ـــت حت ـــي كان ـــات الت ـــاك. واخلاف ـــاء هن ـــوق واملين الس
ـــال إىل املعتمـــد  ـــات األخـــرى، كانـــت حُت ـــني اجلالي بينهـــم وب
الربيطـــاين أي إىل القضـــاء الربيطـــاين. وهنـــا تظهـــر أمهيـــة 
ــاء  ــل، قضـ ــاء يتدخـ ــدد أي قضـ ــي حتـ ــي التـ ــية، فهـ اجلنسـ
ـــو  ـــة، وه ـــن آل خليف ـــن م ـــم البحري ـــاء حاك ـــا أم قض بريطاني
ــاء بدائـــي تابـــع للحاكـــم وحتـــت ســـلطته ال قوانـــني  قضـ

مدنيـــة فيـــه، وال حماكـــم خمتصـــة.
يف العـــام 1922، اعتـــرب املســـؤولون عـــن جـــوازات 
ـــرس  ـــا الف ـــني هـــم مـــن الرعاي الســـفر الفارســـية أّن البحريني
وينبغـــي منحهـــم جـــوازات ســـفر فارســـية. وقـــد طلبـــت 
احلكومـــة الفارســـية مـــن مســـؤوليها يف اخلليـــج التعامـــل 
القنصـــل  وأصـــدر  فـــُرس،  كرعايـــا  البحرينيـــني  مـــع 
ـــني  ـــجيل البحريني ـــد بتس ـــاًرا يفي ـــف إخط ـــاريس يف النج الف

ــا. ــم فُرًسـ ــه باعتبارهـ يف قنصليتـ
الفـــُرس  التّجـــار  اثنـــان مـــن  1910، كان  العـــام  يف 
يصـــدران جـــوازات ســـفر للرعايـــا الفـــُرس يف البحريـــن، 
ـــام 1913.  ـــى الع ـــرف حّت ـــذا الع ـــتمر ه ـــدو، اس ـــا يب ـــى م وع
وضغـــط املعتمـــد الســـيايس عـــى التاجـــر عبـــد النبـــي 



105

كازروين، ليتوقـــف عـــن ذلـــك. كان توقيـــع أي تاجـــر 
معـــروف أو توقيـــع املعتمـــد الســـيايس، يعتـــرب مقبـــواًل 

ــرور. ــفر ومـ ــة سـ كوثيقـ
ــية  ــة باجلنسـ ــور املتعلقـ ــت األمـ ــات، كانـ يف العرينيـ
ـــبة  ـــني وبالنس ـــا اإليراني ـــبة للرعاي ـــد، بالنس ـــتقرة بع ـــر مس غ
ـــاء.  ـــف واألحس ـــن والقطي ـــني البحري ـــني ب ـــة املتنقل للبحارن
توجـــد رســـالة رسيـــة يف الوثائـــق الربيطانيـــة)1(، تتحـــدث 
عـــن جمموعـــة أشـــخاص مـــن القطيـــف، يّدعـــون أن لدهيـــم 
اجلنســـية البحرينيـــة، وأهنـــم يتعرضـــون لاضطهـــاد عـــى 
ــرب  ــم، اعتـ ــق معهـ ــد التحقيـ ــد. بعـ ــلطات يف نجـ ــد السـ يـ
ـــٍن  ـــذ زم ـــاء من ـــتقّروا يف األحس ـــم اس ـــاين أهن ـــد الربيط املعتم
ـــن، وال يمكـــن اعتبارهـــم  ـــد، وقطعـــوا صلتهـــم بالبحري بعي

ـــوم.  ـــد الي ـــني بع ـــا بحريني رعاي
غـــر أّن عـــدًدا حمـــدوًدا مـــن هـــؤالء األشـــخاص 
هـــم مواطنـــون بحرينيـــون، وقـــد ولـــدوا فيهـــا بـــا ال 
ــا يزالـــون عـــى صلـــة  يقبـــل الشـــك، كـــا أهّنـــم كانـــوا مـ
ـــوا إىل األحســـاء إاّل مؤخـــًرا أو ألهـــداٍف  ـــن، ومل يأت بالبحري
مؤّقتـــة؛ فحصلـــوا بذلـــك عـــى وثائـــق هويـــة تثبـــت أهّنـــم 

ــن. ــا البحريـ ــن رعايـ مـ

ــارس  ــة يف 24 آذار/ مـ ــم 10، مؤرخـ ــالة رقـ ــاين، رسـ ــيف الربيطـ 1  األرشـ
.1930
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ــا يف . 48 ــم هنـ ــا هبـ ــن التقينـ ــًرا ممـ ــُت أن كثـ ــد الحظـ لقـ
كنـــدا مـــن القطيـــف يشـــبهوننا كثـــًرا وهلجتهـــم 

ــية؟ ــخ اجلنسـ ــبب تاريـ ــل بسـ ــا. هـ ــة منـ قريبـ
نعـــم، هـــذه منطقـــة متداخلـــة وكانـــت تســـمى يف القديـــم 
واهلجـــرات  متداخلـــة  والعوائـــل  الكـــربى،  البحريـــن 
ـــبة  ـــا بالنس ـــية حّساًس ـــوع اجلنس ـــك كان موض ـــة، لذل متبادل
للملـــك عبـــد العزيـــز، فهـــو خيشـــى أن يتـــم جتنيـــس أحـــد 
مـــن أهـــل القطيـــف واألحســـاء، خصوًصـــا وأن كثـــًرا 
الوهابيـــة  املضايقـــات  مـــن  يتخلـــص  أن  يريـــد  منهـــم 
ــيايس )يس.  ــد السـ ــر املعتمـ ــد اضطـ ــاد. لقـ ــة اجلهـ وجزيـ
القطيـــف،  بأمـــر  برايـــور( أن يســـافر لالتقـــاء  جـــي. 
لتســـوية هـــذا املوضـــوع، وقـــد ســـأله عـــن كيفّيـــة التمييـــز 
بـــني البحارنـــة وغرهـــم، فقـــال لـــه إّن حكومـــة البحريـــن 
ال تصـــدر تصاريـــح مـــرور إاّل ملـــن ُولـــد يف البحريـــن، 
ـــن ال  ـــه أن البحري ـــه طمأن ـــم)1(، أي أن ـــر غره ـــا أم وال هيّمه
جتنـــس الشـــيعة الذيـــن يعيشـــون يف القطيـــف واألحســـاء. 
لـــك أن تتخيـــي أنـــه ضمـــن قضيـــة اجلنســـية، كان 
ــمه  ــي اسـ ــن بحرينـ ــة مواطـ ــني بقضيـ ــون مهتمـ الربيطانيـ
ــة  ــى وثيقـ ــل عـ ــد حصـ ــدرازي وقـ ــاس الـ ــن عبـ ــد بـ أمحـ
ــا ال  ــي بـ ــن بحرينـ ــه مواطـ ــت أّنـ ــا ثُبـ ــد مـ ــن بعـ ــة مـ هويـ
1  األرشـــيف الربيطـــاين، رســـالة رسيـــة رقـــم C-10، مؤرخـــة يف 26 كانـــون 

األّول/ ينايـــر 1930.
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يقبـــل الشـــك. لكـــن هـــذه الوثيقـــة ُســـِحَبت منـــه وُوِضـــَع يف 
ـــات  ـــد مفاوض ـــد. وبع ـــي نج ـــن مواطن ـــاره م ـــجن باعتب الس
ـــا، يف  ـــا بحرينًي ـــاره مواطنً ـــه باعتب ـــاق رساح ـــّم إط ـــاقة ت ش
حـــني أن املواطـــن الـــدرازي ســـيد علـــوي ســـيد حســـني 
خُيفـــى اخفـــاء قرسًيـــا مـــن قبـــل احلكومـــة البحرينيـــة وال 

تعـــرف عنـــه عائلتـــه شـــيًئا منـــذ 2016 حتـــى اليـــوم.
ــيايس )يس. جـــي.  ــد السـ ــا كذلـــك املعتمـ يســـجل لنـ
ـــة يف العـــام 1930: توّجـــه إىل القطيـــف  ـــور( هـــذه احلادث براي
ـــا، ُيدعـــى  ـــد املنامـــة واملقيمـــني هن ـــة مـــن موالي أحـــد البحارن
ـــا.  ـــم، حامـــًا جـــواز ســـفر بحرينيًّ ـــن احلـــاج إبراهي حمســـن ب
وقـــد ُأجـــرب عـــى محـــل جـــواز ســـفٍر نجـــدّي ليـــّرح أّنـــه 
ـــة«  ـــغ 60 »روبي ـــع مبل ـــى دف ـــرَب ع ـــا ُأج ـــد، ك ـــا نج ـــن رعاي م
للمســـامهة يف اجلهـــاد. إنـــه ال يمتلـــك شـــيًئا يف القطيـــف، 
ــا ملنـــزل أســـكن فيـــه زوجـــة عراقّيـــة  ــه يملـــك رهنًـ ولكنّـ
ـــه إىل  ـــودة مع ـــادرة والع ـــن املغ ـــف م ـــلطات القطي ـــا س متنعه

البحريـــن)1(.
لقـــد حتدثنـــا عـــن تعديـــل قانـــون اجلنســـية يف الربملـــان، . 49

لكـــن متـــى صـــار للجنســـية قانـــون؟
جيـــب أن نعـــرف أن القانـــون ال يـــأيت مـــن فـــراغ. 
1 األرشـــيف الربيطـــاين، رســـالة رسيـــة رقـــم C 4، مؤرخـــة يف15 كانـــون 

الثـــاين/ ينايـــر 1930.
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هنـــاك أحـــداث تارخييـــة وسياســـية تصنـــع القانـــون. لقـــد 
جـــاء قانـــون اجلنســـية البحرينيـــة يف العـــام 1937 بعـــد 
تاريـــخ حافـــل بالـــراع والنضـــال واألحـــداث التارخييـــة 
ــا  ــة هلـ ــخصية قانونيـ ــي كشـ ــد البحرينـ ــية. مل يولـ والسياسـ
حقـــوق وعليهـــا واجبـــات إال بعـــد تاريـــخ العرينيـــات 
ـــخ  ـــذا التاري ـــا زال ه ـــده. وم ـــا بع ـــه وم ـــا قبل ـــرب وم املضط
مضطرًبـــا يصعـــد مـــرة وهيبـــط مـــرات، والبحرينـــي بـــني 

بحـــر املـــد وبحـــر اجلـــزر.
كانـــت املـــادة األوىل يف قانـــون اجلنســـية البحرينـــي، 
ـــية  ـــى اجلنس ـــن ع ـــربون حائزي ـــاه يعت ـــون أدن ـــول: املدرج تق

البحرينيـــة.
)أ( مجيـــع األشـــخاص الذيـــن ولـــدوا يف البحريـــن 
قبـــل أو بعـــد تاريـــخ هـــذا القانـــون مـــا عـــدا مـــا نصـــت 

ــادة )2(. ــه املـ عليـ
)ب( األشـــخاص الذيـــن ولـــدوا يف اخلـــارج قبـــل أو 
بعـــد تاريـــخ هـــذا القانـــون الذيـــن آباؤهـــم أو أجدادهـــم 
عـــدا  مـــا  البحريـــن  يف  مولوديـــن  كانـــوا  األب  مـــن 
ــاء ســـن قصـــور هـــؤالء  ــم أثنـ األشـــخاص الذيـــن آباؤهـ
يف  الربيطانيـــة  الدولـــة  بيـــت  يف  ســـجلوا  األشـــخاص 
البحريـــن طبًقـــا ملقتـــى املـــادة )2( أو لـــو كانـــوا ســـاكنني 

يف البحريـــن يســـجلوان كذلـــك.
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ســـنبقى . 50 هـــل  ُيقلقنـــي،  أخـــر  ســـؤال  هنـــاك 
اهلجـــرة؟ هـــذه  بعـــد  بحرينيـــني، 

دعينـــي أجيبـــك باســـتعادة املقـــال الـــذي كتبتـــه يف 
ـــاين 2016  ـــون الث ـــوم 18 يناير/كان ـــا ي ـــة هجرتن ـــرة رحل طائ
ـــرة  ـــل اهلج ـــية: فص ـــقاط اجلنس ـــى إس ـــوان )يف معن ـــت عن حت

إىل كنـــدا(.
بـــدأ هـــذا الفصـــل منـــذ األيـــام األوىل لقـــرار إســـقاط 
ــاع  ــع إيقـ ــقاط إىل ترسيـ ــذا اإلسـ ــع هـ ــد دفـ ــية، فقـ اجلنسـ
الروتـــني الرســـمي. أخـــذ الدفـــع يف املوضـــوع يأخـــذ منحـــى 
جدًيـــا، بـــدأ يتشـــكل عنـــدي اإلحســـاس أين مواطـــن 
كنـــدي يف ورطـــة، والدبلوماســـية )الســـفارة( أخـــذت 
ــدي(. ــن )الكنـ ــذا املواطـ ــاعدة هـ ــي ملسـ ــا اإلجرائـ جمراهـ

ـــي.  ـــن وضع ـــا ع ـــؤال ملًح ـــة والس ـــة حثيث ـــدت املتابع ب
ــعر  ــي أشـ ـــذي جعلنـ ــؤال ال ــم السـ ــرة أذوق طعـ ألول مـ
ـــا؟  بأمومـــة الدولـــة وأبوهتـــا: هـــل هنـــاك خطـــر عليـــك حالًي
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ـــا  ـــة األوىل ترًف ـــؤال للوهل ـــدا يل الس ـــن؟ ب ـــك آم ـــل وضع ه
ـــن  ـــنٍّ م ـــروع تب ـــه م ـــا وكأن ـــدا يل أحياًن ـــًدا، وب أو دالاًل زائ

ـــة. ـــزة األموم ـــباع غري ـــي إلش ـــا يكف ـــب م ـــل أم ال تنج قب
ال أعـــرف مـــآالت التجربـــة الكنديـــة بعـــد، فأنـــا مـــا 
ـــدا، وال  ـــروت وكن ـــني ب ـــي يف الفضـــاء ب ـــب مقالت ـــت أكت زل
أعـــرف كيـــف ســـتبدو بحرانيتـــي بعـــد مـــس هـــذه التجربـــة. 
ـــرة،  ـــة كب ـــًرا ذا دالل ـــًا صغ ـــر تفصي ـــا أن أذك ـــأس هن وال ب
فبعـــد تعطيـــل دام أشـــهًرا، مـــن قبـــل )األمـــن العـــام 
اللبنـــاين( تـــم إبـــاغ األمـــم املتحـــدة ومنظمـــة اهلجـــرة 
ـــفر،  ـــي الس ـــار يمكنن ـــي، وص ـــوية ملف ـــم تس ـــه ت ـــة أن الدولي
ـــكل  ـــا ل ـــفر لبنانًي ـــواز س ـــدار ج ـــي إص ـــراء يقت وكان اإلج
فـــرد يف العائلـــة وهـــو جـــواز مـــرور ملـــرة واحـــدة وينـــص يف 
ديباجتـــه أنـــه »ال تثبـــت هـــذه الوثيقـــة جنســـية حاملهـــا«. 
ـــية:  ـــام، اجلنس ـــن الع ـــب األم ـــية كت ـــف اجلنس ـــة تعري يف خان

بحرانيـــة.
مـــن املتوقـــع أن الـــذي كتبهـــا ال يعـــرف الفـــرق بـــني 
ـــيايس  ـــي والس ـــى االجتاع ـــي( يف املعن ـــراين( و)بحرين )بح
ـــه  ـــا أفرزت ـــة وم ـــذه الكلم ـــال ه ـــرف ظ ـــي، وال يع والطائف
مـــن فـــروق ومـــا تثـــره مـــن حساســـية بالغـــة. يف داخـــي 
ـــة  ـــه السياس ـــرح حفرت ـــبه بج ـــو أش ـــا وه ـــرق عميًق ـــدا الف غ
ــية  بعـــد 2011. وال اســـتطيع أن أغالـــب احلقائـــق السياسـ
ـــات  ـــّي وي ـــّر ع ـــذي ج ـــو ال ـــرق ه ـــذا الف ـــد أن ه ـــي تؤك الت
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إســـقاط اجلنســـية أو ويـــات اإلعـــدام املعنـــوي. أيقـــظ يّف 
ــذا  ــراين( هـ ــة )بحـ ــفر املؤقتـ ــة السـ ــف بوثيقـ ــذا التعريـ هـ
اجلـــرح الـــذي مـــا زال ينـــزف مـــن عـــرات العوائـــل 

ــا. البحرانيـــة دم هويتهـ
غـــر  البحرينـــي  هويـــة  االجتاعـــي،  الواقـــع  يف 
ــة  ــه مواطنـ ــه، متنحـ ــة يف وطنـ ــاك دولـ ــزة، فليـــس هنـ منجـ
كاملـــة احلقـــوق واملســـاواة، وهويـــة البحـــراين منجـــزة 
ــا  ــز. إهنـ ــش والتمييـ ــلب والتهميـ ــاد والسـ ــوة االضطهـ بقـ
)البحرانيـــة( أشـــبه بندبـــة أو تشـــويه يولـــد مـــع اإلنســـان 
ليحـــدد هويتـــه بعامـــة فارقـــة. ختيلـــت حـــايل لـــو مل أكـــن 
بحرانًيـــا هـــل كانـــت تســـقط جنســـيتي وأنـــا مل أعلـــن انتائـــي 
إىل تنظيـــات إرهابيـــة متـــزق اجلـــواز البحرينـــي وهتـــدد 
ــوت؟ ــه بالطاغـ ــره وتصفـ ــل وتكفـ ــزو والقتـ ــك بالغـ امللـ

ــت  ــا منحـ ـــدا، وأنـ ــي إىل كن ــي بحرانيتـ ـــد أوصلتنـ لق
اهلويـــة الكنديـــة بســـببها وجـــرى تثبيـــت اســـتحقاقي للجـــوء 

الســـيايس بأدلـــة هـــذه اهلويـــة وعامـــات اضطهادهـــا.
يف مقابلتـــي مـــع القنصـــل يف لســـفارة الكنديـــة يف 
بـــروت، قـــال يل: نحـــن نرحـــب بـــك يف كنـــدا، ونرحـــب 
ـــى  ـــاعدك ع ـــا يس ـــنوفر م ـــارض، وس ـــدي املع ـــاطك النق بنش
ـــألني  ـــدين. س ـــيايس امل ـــايف والس ـــك الثق ـــتقرار يف نضال االس
بخجـــل: ملـــاذا يف جـــوازك تأشـــرات كثـــرة إليـــران؟ 
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ــبة  ــة بالنسـ ــة مقدسـ ــاك يف بقعـ ــون هنـ ــه: أيب مدفـ ــت لـ قلـ
ــت  ــه تعلمـ ــا، ومنـ ــي إليهـ ــي أنتمـ ــة التـ ــة البحرانيـ للهويـ
ـــف  ـــت كي ـــه تعلم ـــن مكتبت ـــة، وم ـــذه البقع ـــق ه ـــف أعش كي
ـــان  ـــر لإلنس ـــي تنت ـــة الت ـــراءة والكتاب ـــي بالق ـــي عاقت أنم

ــة. ــع العائلـ ــنوًيا مـ ــه أزوره سـ ــا لـ ــلطان، وعرفاًنـ ال للسـ
ــة  ــا إرهابيـ ــة القنصـــل الكنـــدي خايـ مل تكـــن يف خميلـ
ليضعنـــي يف خارطتهـــا كـــا تفعـــل حكومـــة بلـــدي التـــي 
أســـقطت جنســـيتي. صدقنـــي وكان يريـــد أن يفهـــم أكثـــر 
ــن  ــزء مـ ــا جـ ــف أهنـ ــة، وكيـ ــذه البقعـ ــق هلـ ــة العشـ عاقـ
ـــدل  ـــا، ب ـــاط هب ـــكيلها واالحتف ـــق يف تش ـــي يل احل ـــي الت هويت

ــيتي. ــلبني جنسـ ــة يسـ ــل إدانـ ــا إىل دليـ ــا وحتويلهـ جتريمهـ
ال أســـتخدم هنـــا )بحـــراين( باملعنـــى الطائفـــي أو 
املذهبـــي، بـــل باملعنـــى االجتاعـــي والســـيايس املتعلـــق 
ـــدم  ـــش وع ـــن والتهمي ـــز والتخوي ـــم يف التميي ـــة احلك بسياس
ـــع  ـــذي وق ـــو ال ـــتخدامي، ه ـــراين( يف اس ـــرتاف. )البح االع
عليـــه فعـــل الغـــزو )الفتـــح يف العـــام 1783( وتـــم إخضاعـــه 
ـــي )1923-1869(  ـــن ع ـــى ب ـــد عيس ـــاع يف عه ـــم اإلقط حلك
قبـــل منـــع نظـــام الســـخرة وإزاحـــة عيســـى بـــن عـــي. مـــا 
ـــا ومتـــارس  ـــه ومهمًش زال هـــذا )البحـــراين( غـــر معـــرتف ب
ضـــده سياســـة التمييـــز الطائفـــي يف الوظائـــف والبعثـــات 
واحلريـــات الدينيـــة والتمكـــني الســـيايس ويشـــكك يف 

والئـــه.
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ســـأبقى بحرانيـــا ليـــس باملعنـــى الـــذي يبقينـــي يف 
ــة  ــذه اهلويـ ــع عـــن هـ ــي أدافـ ــل بالـــذي جيعلنـ طائفتـــي، بـ
ال  دمـــت  مـــا  كذلـــك  ســـأبقى  باالضطهـــاد،  املهـــددة 
يمكننـــي أن أكـــون بحرينًيـــا، ألن الســـلطة ال تريـــد أن 
ـــز  ـــًا أن تنج ـــن أص ـــة، وال يمك ـــة جامع ـــة وطني ـــز هوي تنج
هويـــة جامعـــة بـــدون إنصـــاف مكونـــات اهلويـــات املهمشـــة 

يف النظـــام الســـيايس.
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حكم املحكمة يف ديسمرب 2015 برفض الدعوى التي تقدمُت هبا مع جمموعة من املسقطة 
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. 
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املرسوم امللكي لقائمة ال 72 املسقطة جنسيتهم الصادر يف 2015 كا تّم نره يف اجلريدة 
الرسمية يف 5 فرباير2015.

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. 



النائب السلفي جاسم السعيدي، يطالب يف إبريل2011 بإسقاط اجلنسية عن املعارضني
Salafist Member of Parliament Jasim Al-Saidi demanding in April 2011 

that dissidents be stripped of their citizenships. 



إسقاط جنسيتي ضمن قائمة ال 72 كا تّم نره يف جريدة الوسط يف 1فرباير2015.
Revocation of my nationality among the list of 72 as published in Al-

Wasat newspaper on February 1, 2015.








