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اإلهداء
إلى اولئك الذين رفعوا راية المطالب الدستورية في عقد التسعينيات
وتحملوا إرهاب السلطة وقمعها وعذابات سجونها ذتيجة إصرارهم على

المطالب.
إلى أسر الضحايا الذين استشهد أبناؤهم وذويهم برصاص قوات

الشغب أو تحت وطأة التعذيب داخل السجون.
إلى عشرات اآلالف من أبناء اإلننفاضة الذين امتالت بهم السجون

والساحات ومراكز الشرطة وذاقوا شتى صنوف التعذيب والذل والهوان

على أيدي جالوزة النظام.
إلى اهالي القرى الذين صمدوا في وجه الحصار والمداهمات

وتعرضت ممتلكاتهم للنهب و التكسير.

وإلى أولئك الذين أبعدوا من ديارهم أو اضطروا للهرب ظلماً
وعدو اناً وذاق بعضهم مرارة الغربة والحرمان لعقود من الزمن.
إلى هؤالء جميعاً ،الذين بفعل صمودهم وتضحياتهم سجل شعب

البحرين انتصاراته على النظام القمعي وأرغمه على الدخول في
المصالحة الوطنية اهدي هذا الكتاب تقديراً وإجالالً لتضحياتهم الجسيمة

ومواساة لهم ولذويهم بعد ضياع هذه التضحيات في خضم التهافت
والصراع على المكاسب الحزبية والشخصية ،آمالً أن يكون هذا الكتاب

شاهداً للوطن على كل من فرط في المسؤولية والقضايا الوطنية وساهم
بأطماعه في إهدار الحقوق وضياع المكتسبات.

علي
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التقديم
لم يكن مشروع هذا الكتاب باألمر الهين وليسير كما توقعته في بداية األمر .فقد
تمثلت الصعوبة أو أل في تجميع وربط الكثير من األحداث والمعلومات مع بعضها وحسب
تسلسلها التاريخي ،كما تمنئت أيضاً في الحصول على التفاصيل الدقيقة لبعض األحداث

المهمة بسبب غياب التدوين واإلحتفاظ بها في تلك الحقبة األمنية التي يحكمها قتون أمن
الدولة .وحتى يكون هذا المشروع على قدر كبير من المصداقية واألمانة التاريخية في

تتاول األحداث اضطر الكاتب إلى اإلتصال بعدد غير قليل ممن شلرك في صنع الحدث
مع التأكيد والحر ص على مماع وجهات النظر المتعددة بهدف عقد المقارنة للوصول إلى
الحقيقة .ويجب اإلقرار بالدور الكيير الذي لعبته يوميات اإلنتفاضة التي دأبت حركة

أحرار البحرين على إصدارها طوال فترة اإلنتفاضة في رصد التسلسل التاريخي لكثير من
األحداث.

وبالرغم من كل الحرص وتوخي الحقة واألمانة في نقل ما ورد في هذا الكتاب من

معلومات وأحداث ،إال أن هذا ال يعني امتالكي للحقيقة وخلو الكتاب من األخطاء أو
لنقص والقصور في بعض المعلومات .ولربما أثارت بعض المعلومات واآلراء حفيظة

واستياء البعض مصن وردت أسماؤهم ضمن سيلق األحداث ،ولذا فالحق مكفول لهم للتعبير
عن وجهة ن ظرهم انطالقاً من مبدا احترام الرأي المغاير مع كامل اإلستعداد لتسجيل ذلك
وعرضه على القارى في المستقبل .كما أن الدعوة مفتوحة لكل من لديه أي اعتراض أو

تصحيح أو إضافة أن يبادر بإرسلها وكل ذلك من أجل الوصول إلى الحقيقة وحفظ هذه

التجربة في ذاكرة الوطن بما يخدم أجيال المتقبل ويقيها شر تكرار األخطاء.
وقد كان الهدف األساسي من وراء إصدار هذا الكتاب هو تسليط الضوء على تلك
المحطات المهمة في حياة اإلتتفاضة الشعبية وعلى خط سير العمل الم طلبي صعودا

ونزوال مع عدم إغفال المسائل والقضايا التي مثلت إنحرفا وخروجا على وحدة الصف

الوط ني وما ترتب على ذلك من إضعاف لدور الحركة المطلبية .وقد روعي ما أمكن
التزام الحيادية والتجرد في كتابة ونقل هذه األحداث بعيداً عن التأثيرات الحزبية ولفكرية
بما يشكل نوعاً من الحصكة ضد أولئك لذين لم يترسوا أبداً في طمس و إخفاء المساهمات
العظيمة لآلخرين بل والمتاجرة بقضيا الوطن وسرقة جهد الناس وعرقهم وتضحياتهم

11

وتجييرها ألثفسهم وألحزبهم .وفي خضم هذا التنافس والتكلب بين رموز وقادة بعض

التيارات والفصائل للسياسية على صياغة األحداث بما يخدم لمص الح الحزبية الضيقة
واألطماع لشخصية تم قاب الحقائق وتشويه الكثير من المعلومات ،مما أدى إى خلق

الشكوك والبلبلة والتشويش لدى كثير من القراء والباحثين والراصدين لألحداث ،األمر
لذي تسبب في رسم عالمات اإلستفهام والتعجب لدى من ساهم في صناعة األحداث.

هنك رسلتان مهمتان ييعث بهما هذا الكتاب :األولى هي التحذير من الوقوع في
برلثن الطائفية ولدخول في الصراع واإلقتتال لطائفي حسب ما يبتغيه ويهدف إليه
المخطط التآمري الذي وثقه تقرير البندر .والثاتية أن لمستقبل السيلسي والديمقراطي
للبحرين ال يمكن صناعته إال عن طريق الوحدة الوطنية وهذا ما دللت عليه واثبتته
التجارب النضالية التي خاضها شعب البحرين في الخمسينيات والستيتيلت والسبعينيات
والتعينيات .ولذا بات من المحتم تغليب الوالء للوطن على الوالء للطائفة من أجل تحطيم
المشروع لطائفي ،بلرغم من أن لمشرو ع الطائفي قد قط ع شوطاً كبيراً طى يد السلطة
من خالل مخططاتها التي بدأتها بشق الصف الوطني عن طريق التحلىرر مع قادة ورموز
الطائفة الشيعية دون الوطنيين ولتقدميين تحت مسمى لجنة المبادرة" وذلك في عقد
آلتسعينيات ومع بدلية اإلنفتاح السياسي والحديث عن التوافق الوطني وكذلك عن طريق

بعض القيادات الدينية ورموزها الذين استغلوا المشروع الطائفي للسلطة ليبنوا عليه

كياناتهم الطائفية بحجة حماية الطائفة والذود عن صصالحها وهم ال يتورعون في ذلك من
لستخدام سالح التكفير من أجل تعزيز مواقعهم القيادية.

والحقيقة أن هذا الكتاب أو التدوين ما كلن ليصدر لوال التشجيع الدائم من كل من
األستاذ المهندس عبدالرحمن النعيصي والدكتور عبدلهادي خلف ولوال مساهمة كل من
الشيخ عيسى الجودر واألستاذ الصهندس سعيد العسبول واألستلذ إبراهيم كمال الدين
وغيرهم كثيرون ممن عشوا تلك األحداث األليمة .ولذا فالشكر موصول لهم جميعاً مع
حرصي لسماع رليهم ونقدهم البناء حل فراغهم من قراءة للكتلب.
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الفصل االول:

ألنهوض النخبوي والجماهيري

الجزء االول:

العريضة النخبوية
تكوين لجنة العريضة
في شهر يونيو من العام  1 990شهدت مجلس مدينة المحرق مناقشات جادة من قبل

اليسلريين والوطنيين حول تردي الوضع آلسيلسي واإلقتصادي والمعيشي وتفاقم مشكلة
البطالة() .بعد شهر أو يزيد من تبادل األفكار واآلراء استقر راي المتحاورين على
ضرورة مخاطبة القيادة الميلية عن طريق تحرير عريضة باسم أمير البالد الشيخ عيسى

بن سلمان الخليغة تتضمن المطلب الشعبية وعلى رلسها لمطلب الخاص بتفعيل الدستور
المعلق منذ  26أغطس من العام  1975وعودة الحياة النيابية.

مع غزو العراق للكويت في شهر أغطس من العام  1990ارتفعت النبرة المطالبة

بالديمقراطية والمشاركة في صنع القرار على اعتبار أن الشرعية الدستورية هي التي
تعزز التالحم الوطني وتوفر ألحمية للوطن وتدرأ عنه األخطار الخارجية .وجاءت

عريضة التخبة القطرية الموجهة إلى أمير قطر في الحادي والعشرين من ديسمبر من
لعام  1 99 1والمطالبة بوضع دستور للبالد ومجلس منتخب للشو ى ذي سلطات تشريعية
ورقابية موسعة وتحقيق لمشلركة السيلسية ...جاءت هذه لترفع من معنويات النخبة
السيلسية في البحرين وتدفعهم للمضي قدماً في هذا اإلتجاه المطلبي.

ولألمانة التاريخية فإن النقلش والحوار في هذه الفترة كلن محصوراً فقط في أوساط
لتخبة السياسية و العثقفين من قوى اليسلر.
في بداية شهر اكتوبر من العام  1992فوجئت لساحة للسياسية في البحرين بحديث
وسائل اإلعالم العربية واألجنبية عن عزم حكومة اليحرين على تأسيس مجلس إسشاري

— الشخصيات التي شاركت في الحوارات الدائرة حول المستقبل السياسي هي :فاضل الحيي,
حسن ريعة ,المحامي عبدالوهاب أمين ,النائب السابق محمد جابر صباح ,عبدالرحمن عثمان ,سيد جعفر
الوداعي ,األستاذ محمد نصر الله ,أحمد الكواري ,جواد الغردان ,أحمد منصور ,ثائر على ريعة وغيرهم.
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معين .ولم تمض إال بضعة أيام على هذا التصريح حتى أفادت اغلب المصادر السياسية

و الصحافية المحلية والعربية أن أمير البحرين قد حدد السالس عثر من ديسمبر 1992
وهو مندبة العيد الوطني لدولة البحرين موعداً لإلعالن عن هذا الصجلس .وقد لثار هذا

اإلعالن والتصريح لستياء وقلق القوى السياسية واإلجتماعية فى البحرين حيال نوايا القيلدة

السياسية بتجاوز تجربة المجلس الوطني التي خاضها شعب البحرين فى الفترة ما بين

 1975 -1973واإلقدام على خرق الدستور وإقامة مجلس إسشري معين.
في مقابلة لمجلة الشروق اإلماراتية بتاريخ  1992/1 1/4قال الدكتور عبداللطيف
المحمود أن الدسترر الذي أقره المجلس التلسيسي المنتخب وأصدره سمو األمير يعني أن
العالقة بين الحاكم والمواطفين باتت عالقة العقد الذي هو شريعة المتعاقدين وأن المجلس

اإلستشاري المزمع إنشاؤه ال يمت بصلة للمجلس الوطن ي وال يعد جزءا من السلطة
التشريعية التي نظمها الدستور .أما النائب محمد جابر صباح فقد قال في هذه المقابلة أنه

من حق األمير أو رئيس الوزراء أو أي وزير تشكيل مجلس إستشاري يستكنس بآرائهم
ويستكشف اتجاهات سياسته من خاللهم طالما ألن هذا المجلس لن يمس الدستور ألن

الدستور لم يتضمن وجود مادة تنص على وجود مجلس إستشاري له مميزات وخصائص
معينة .غير ان أي توجه يفيد بان يحل هذا الصجلس محل المجلس الوطني المنتخب فهذا
يعد خرقا للدستور الناص على أن المجلس الوطني يكون باإلقتراع السري وال بد من

التصدي لهذا الجاند ب كون الدستور قد أتى نتيجة نضل شعبي امتد من العلم . 1920

أما علي ربيعة فقد قال أن دستور دولة البحرين هو أول عقد إجتماعي ينقل البحرين
إلى مصاف الدول المتحضرة ،ولكن إذا ما صدقت األطروحات حول المجلس المعين كونه

خليفة للمجلس الوطني ويحل محله ،فهذا ما يتعارض وأهم مادة من مولد الدستور وهي
المادة األولى الفقرة (د) التي جاء فيها:
تظام الحكم في البحرين ديمقراطي والسيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً  .كما

يتعارض والمادة ( )2الفقرة (ه)" .للمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع
بالحقوق السياسية بدءا بحق اإلنتخابات" .إضافة إلى المادة ( )32التي تقول صراحة :تظام
الحكم يقوم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ،وال يجوز ألي من

السلطات الثالث التنازل للغير عن كل أو بعض اختصاصه" .فهذه المواد جلية وواضحة
وهي تحدد هوية وشكل السلطة التشريعية في البحرين .وأضاف علي ربيعة "إنه ال يمكن

القول أن الشارع البحريني غير واع للتجربة الديمقراطية ويحتاج إلى تهيئة ومقدمات ،ذلك
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للفترة الطويلة التي امتد فيها لتعليم (حولي  73سنة) وكنلك تراكم الوعى السياسى طيلة
الغترات ولعقود لماضية .فلشارع كلن مهيئا في السبعينيات ليخوض تجربة ديمقراطية

صحيحة وأثبت جدارة في وعيه في اخدار معئيه ,فال يمكننا ليوم ونحن على مشارف
القرن لحالي وللشرين لن نحكم بلنعدام الوعي في الشارع البحريني".
وعن مقارتة الوضع في البحرين ولوضع في ائجزائر بالنسبة إلى المد الديني ،قال
علي ربيعة" :ال يمكننا مقارنة وضع البحرين بالجزائر ،فالدستوران مختلفان .في البحرين

يبقى نظام الحكم كما هو والتغيير يحدث في السلطة لتشريعية" .وأضاف علي رييعة
لقول" :اليوم هناك البعض النين يتخوفون من لنه لو علدت الحياة النيابية إلى البحرين،
فسوق يكون للدينيين مد كبير .وربما أصدروا تشريعات تخدم مناهجهم ،ولكن األمر

يرجع في النهاية إلى لشارع عن طريق تغيير الوجوه والرموز وبذلك تتغير لتشريعات
غير المتماشية مع طبيعة المجتهع" .واختتم طي ربيعة حديثه مؤكد ًا على أن اإللتزام

بلدستور كعقد إجتماعي هو خير ضمان لإلستقرار في البلد ويجب على المخلصين من
بناء هذا البلد المحافظة على هذا اإلنجاز الحضاري.

وفي مقابلة للشيخ عيسى بن سلمان أمير دولة البحرين مع رئيس تحرير لشرق
األوسط في التلسع من نوفمبر  1992تحدث األمير" :عن مجلس إستقاري معين على
غرار مجلس الشورى السعودي  -الذي لم ينشاً بعد  -وإنهم (لعائلة الحاكمة) جادون في

اإلعالن عن تأسيس لمجلس اإلستشاري الذي سوف يتكون من معينين من أبناء البلد
المخلصين ومن لمؤمل أن يتكون من ثالثين عضو ًا وسيتم اإلعالن عنهم قريباً جدا.
وكذلك إلعالن عن لمرلسيم المتضمنة لصالحيكته".

وقد كانت ردة الغعل قوية جداً حيل اإلعالن عن تشكيل لمجلس المعين األمر الذي
دفع عناصر قوى اليسار إلى مضاعفة عملها ونشاطها من أجل مواكبة هذا التطور

المغاجى وجعلها تتشغل طيلة شهري أكتوبر ونوفمبر في كيفية الرد على هذه لخطوة التي

تتعارض ودسترر البالد.

وكانت النتيجة أن تمخضت هذه اللقا ءلت والمشاورات عن ضرورة تشكيل التحالف
الوطني الولسع الذي يضم بين جنباته مملي جميع األطياف السياسية التقدمية منها
والدينية .وقد بداً اإلتصال بهذه الشخصيات التي شكلت فيما بينها الجبهة الوطنية التي قادت

العمل الدستوري في عقد التسعينيات وحتى بدء اإلنفراج السياسي على النحو التالي:
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بداية تم تكليف لسيد طي ربيعة بمفاتحة الشيخ األستاذ عيسى الجودر الذي أبدى

حماسا كبيرا للفكرة .والشيخ عيسى الجودر له تاريخ مشرف في الحركة الوطنية وقد

تعرض لإلعتقال السياسي والسجن في العام  1957و 1963و .1968في اإلجتماع
التمهيدي اقترح السيد عيسى الجودر اإلتصال بأستانين جمعيين هما الدكتور الشيخ
عبداللطيف المحمود والدكتور هالل الشايجي.

وقد اختار السيد عيسى الجودر الشخصية األولى بسبب نجمها السيلسي الذي ه
في سماء البحرين إثر مشاركته في الندوة التي دعت اليها جمعية أعضاء التدريس بجامعة

الكويت وجمعية الخريجين ورابطة اإلجتماعيين وذلك ما بين  2ديسمبر و 9ديسسبر من
العام  .1991كانت ورقتة تحت عنوان" :دور المشاركة الشعبية في صياغة القرار
السياسي ومستقبل الديمقراطية في المنطقة  .وفي هذه الورقة تطرق الدكتور عبداللطيف
المحمود إلى الجمع في الحكم بين السلطتين التشريعية و التتفينية و غياب المجالس التشريعية
والخلط بين الحاكم وعائلة الحاكم وعدم وجود ضوابط لهذا التدخل حتى أصبح أيناء وبنات
عشيرة الحاكم حكاماً ووظيفتها الرسمية أنهم من العائلة الحاكمة مهما بعد النسب وياخذون
على هذه الوظيفة رواتب من خزفة الدولة دون أي عمل سوى الوالء للحاكم .وقد أثار

هذا الطرح الجريء زوبعة في الوسط السيلسي الخليجي وأصبحت الورقة مدار حديث
الناس لكنها أثارت في الوقت نفسه حفيظة حكام البحرين وغضبهم عليه فتم اعتقاله في
الرلبع عشر من شهر ديسمبر  1991وايداعه السجن لمدة أسبوعين .وقد تم اإلتصال

بالشيخ عبدللطيف المحمود في بداية شهر فبراير من العام  1 992ولم يتردد الدكتور في

إيداء الموافقة المبدئية على المشاركة في هذا المشروع الوطني.
أما الشخصية الثانية وهي الدكتور هالل الشايجي فقد عبر عن تأييده للمشروع لكنه
اعتنر عن عدم اإلنخراط فيه بسبب كونه أستاذا في جامعة البحرين.
تم عقد اإلجتماع التمهيدي األول في منزل السيد علي ربيعة وبحضور كل من السادة
محمد جابر صباح والمحامي أحمد الشمالن والمهندس هشام الشهلبي واالستاذ أحمد منصور

والمحامي محسن مرهون والسيد عيسى الجودر ولمهندس سعيد العسبول واألستاذ إليراهيم
كمال الدين .وفي هذا اإلجتماع طرح الشيخ عبد اللطيف المحمود إسم الشيخ عبداألمير

الجمري كممل للطنفة الشيعية وقد ولفق المجتمعون على هذا الترشيح وكلفوا الشيخ

عبداللطيف بمفاتحته في هذا الموضوع .في مقابلته مع جريدة الوقت بتاريخ  21فبراير

 2006يقول الدكتور عبدللطيف أن اتصاله بالشيخ عبداألمير الجمري وعبدالوهاب حسين
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تم عن طريق عبدكلولحد لشهابي .وفي أول اجتماع له مع الجماعة حضر الشيخ الجمري
مصطحباً معه األستاذ عبدلوهاب حسين الذي وافق الجميع طى انضمامه كعضو جديد.

ويعلق الدكتور على تشكليلة لجنة العريضة فيقول أنه التقى بهذه للفعاليل السياسية وكانت
اإلجتماعات تضم اإلسالمين الشيعة ويملهم الشيخ الجمري وعبدالوهاب حسين ،ومن
الليبراليين علي ربيعة ،إضافة إلى عيسى الجودر وكلن يمثل نفسه ايضاً ،ولنه يدخل ويخرج

من هذه الد رة أنل آخرون ولكن الخمسة األسلسيين ظلوا كما هم .ويضيف الدكتور
عبدللطيف القول" :لن لهم للرئيسي الذي كان مسيطراً طى لقاءتا هو :كيف للبحرين أن

تخرج من هذه األزمة السياسية وما يتبعها من أزملت إقتصلية وامنية؟ ...فتالقت األفكار
عطى أن لفضل طريق سلمي للخروج من هذه األزمة هو للمطالبة بعودة لمجلس لوطني،
ومخاطبة الحاكم مباشرة في هذا لشان وهو ما يتيحه لدستور ،ولكن المنطلق أيضاً كان

يرتكز طى أمرين :أن يكون العمل قانونياً لكي ال يصطدم بأي قانون في البلد .وأن يكون

سلمياً ليست فيه ليا من مظاهر العنف .:وعن الخريطة السيلية ولوض ع السياسي آنذاك
يقول الدكتور لمحمود" :كلت الساحة في البحرين مقدمة إلى اإلسالمين لسنة والشيعة من

ناحية ،واللييرقيين والقوميين والعلمانيين من جهة أخرى ،ولم يكن يجمعهم جامع مشترك في
اللقا ءلت ،في لوقت لذي كانت تمر فيه لبحرين بمرحلة من التأزم السيلسي الذي يدا في
العام  ،1975وكلنت الحكومة لنكى من الناس ،فعموم الناس لم يكن لديهم تجربة سياسية

ومؤسسات تطور من وعيهم السيلسي وتصنع لهم لدوك للتعاطي في هذا األمر ،وكانت
التحركلت السياسية عفوية بطيب خاطر ،تحاول أن تحلحل األزمة .كلن التحرك صعباً
وخصوصاً في تلك المرحلة ،فالكل كان يخشى من األمن واإلجراءلت اتي يمكن لن تتخذ،
ولكن للمجموعة األسلسية (جماعة لعريضة) كلنت قد تجاوزت مرحلة الخوف والتوجس،

مدفئون إلى أننا ال ندعو إلى لعنف أو تغيير تظام الحكم ،فالمطلب ا ألسلسي هو تفعيل
دنر ،ولذلك كلن ما تتقق عليه المجموعة والصياغلت كانت تتسرب وتصل إلى الجهات
األمنية ،فما تجاوز االغين ذاع وانتشر ،فكلت بعض الصياغكت تعطى ليضاً ألفرلد من

خارج المجموعة للرأي والتقييم ،ولم نكن نخشى هذا التسرب ،ألننا نتحرك سلمياً وقانوني".
وفي حقيقة األمر إن أول من كسر حاجز الخوف وتجرا طى طرح هذا الموضوع المطلبي

للنقاث هم للعلملنيون وليهم قد مهدوا بذلك لوالدة العريضة كما سبقت اإلشارة لنلك".
ما لن تشكلت لجنة للعريضة النخبوية حتى باثرت بكتلبة العريضة التي تضمنت

للمطلب للخاص بتفعيل الدستور وعودة للمجلس الوطني عن طريق إجراء انتخلبات حرة
الختيار األعضاء ولمجاع كافة الصالحيات الدستورية لمخولة للمجلس كسلطة تشريعية.
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وقد أكدت العريضة إلى موضوع في غلية االهمية أال وهو أن لمجلس اإلستشاري لذي
يرغب في تكوينه األمير ال يتعارض ولمجلس الوطني وأن لصجلس اإلستشاري ال يحل

محل لمجلس الوطني كسلطة تشريعية دستورية .وقد اعتمدت هذه العريضة التاريخية
الخطاب الدستوري والقانوني وملت باكورة عمل لجنة العريضة .وهذا نص العريضة:
بسم الله الرمن الرحيم

 1992/11/15م
حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن ملمان آل خليفة

أمير دولة البحرين وفقه الله لما يحبه ويرضاه
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
لقد صدقتم يا صاحب السمو وأصدرتم فى لحظة تاريخية دستور ذولة البحرين بتاريخ

 139/11/12هجرية الموافق  1973/12/6ميالدية بعد أن ناقشه وأقره المجلس التأسسي
الذي دعوتم إلى تكوينه بالمرسوم بقانون رقم  1972/12بتاريخ  1392 /5 /9ه
الموافق  1973 /12 /6م -فى الوقت الذي كنتم تستعيدون فيه ماضي البحرين في رحاب
العروبة واإلسالم ,وتتطلعون بإيمان وعزم إلى مستقبل قائم على الشورى والعدل ،حافل
بالمشاركة في مسؤوليات الحكم ،واإلدارة ،كافل للحرية والمساواة ،وموطد لألخاء
والتضامن اإلجتماعي ،كما جاء فى مقدمة الدستور ،فرسخ هذا الدستور أسس المشاركة
الشعبية في الحقوق والواجبات العلمة على نهج قويم من احكام ول ول الشورى المستمدة

من ديننا اإلسالمى الحنيف ،ومن مبادئ العدل والحرية والمساواة التي كانت دوما مبادئ
راسخة في الحضارة اإلسالمية واإلنسفية.

وما كان ذلك األمر إال تغييراً رائداً سعى اليه سموكم إلرساء نظام حديث يحكم دولة
البحرين ،وإنجاز ا حضالريا سيذكره التاريخ لسموكم.

وإذا كان حل المجلس الوطني يوم  1975/8/26بالمرسوم األميري رقم 1975/4
بموجب الصالحية التى تمنحها المادة  65لسموكم فإن المادة نفسها تؤكد على إعادة
اإلنتخابات للمجلس الجديد في ميعاد ال يتجاوز شهرين من تاريخ الحل و إال استرد الصجلس
المنحل كامل سلطته الدستورية ،علماً بأن الملدة  108من الدستور قد قررت عدم جواز
تعطيل أي حكم من أحكامه إال أثناء قيلم األحكام العرفية فى الحدود التي يبينها القانون،

ولم يكن حل المجلس فى حالة قيام هذه األحكام.
بناء على ما ذكر وبناء على المتغيرات المطية واإلقليمية والدولية خالل المنوات
الماضية وما تتجه اليه اإلرادة الدولية لخلق نظام عالمي جديد فلن األمر يستدعى — إن لم

يتم األخذ بالمادة رقم  65من الدستور -الدعوة إلى انتخاب مجلس وطني جديد يعتمد على
اإلنتخاب الحر المباشر حسب ما يقرره الدستور ،من أجل ممارسة الدولة نظلمها

الديمقراطي الذي نصت عطيه المادة ( )1فقرة د" القاضية بأن الحكم فى البحرين
ديمقراطي ،السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً ،وتكون ممارسة السيلدة على لوجه

المبين بهذا الدستور ،ومن أجل إرساء الثقة واإلحترام المتبادل بين الدولة والمواطنين،
وحرصا على تضافر جهود جميع أفراد هذا الشعب حكاماً ومحكومين فى تقدم وازدهار

هذا البلد ،ومن اجل إطالق طاقات كل مواطن للمشاركة في عملية البناء والتنصية
اإلجتماعية واإلقصادية طبقا لنص الملدة ( )1فقرة (ه) من الدستور والتي تنص على
أن :تلمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بدءا بحق
اإلنتخاب ونلك وفقا لهذا الدستور وللشروط واألوضاع التي يبينها القانون".

إننا الموقعين أناه نرفع إلى سموكم هذا الخطاب نطالقا من مسؤوليتنا كمسلمين
ومواطنين ,ومن حقوقتا المشروعة كمحكومين ,ولستنادا إلى نص الملدة ( )29من الدستور
التي تقضي بأن' :لكل فرد أن يخللب السلطات العامة كتلبة وبتوقيعه" ,وباعتبار سموكم
رأس الدولة طبقا لنص المادة ( )33فقرة ( )1من الدستور مطالبين سموكم بالمبادرة
بإصدار األمر الجراء اإلنتخابات للمجلس الوطني عمأل بما ورد من تتظيم له في الغصل

الثني من الباب الرابع من الدستور.
وان المجلس الوطني كمجلس تشريعي دستوري ال يتعارض مع ما ذكر مؤخراً عن

عزم الحكومة إنشاء مجلس إستشاري لتوسيع دائرة استشاراتها فيما تريد القيام به ,وال يحل
المجلس اإلستشاري محل المجلس الوطني كسلطة تشريعية دستورية.

إننا على أمل أن يحقق سموكم هذا المطلب الجماهيري لما فيه خير الجميع.
وتفضلوا بقبول جزيل الشكر مع اإلحترام والتقدير.
وقد جرى توقيع الشخصيات القائمة على المشروع في منزل علي ربيعة ،وقد حملت
العريضة توقيع كال من:

 )1لشيخ عبداألمير الجمري نائب المجلس الوطني المنحل.
 )2النائب األستاذ محمد جابر صباح
 )3آلنائب علي ربيعة ""
 )4الشيخ عبداللطيف المحمود شيخ دين و أستاذ في جامعة البحرين.

 )5المحامي أحمد الشمالن كاتب وصحفي.
 )6األستاذ عبدالوهاب حسين مشرف إجتماعي.
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 )7الشيخ عيسى الجودر عاطل عن العمل.
 )8األستاذ إبراهيم كمال الدين مسؤول تسويق.

 )9األستاذ سعيد العسبول مهندس في وزارة الكهرباء.
 )10األستاذ هشام الشهابي مهندس.
 )11األستاذ احمد منصور مسئول مبيعات.

ويتحدث الدكتور عبداللطيف المحمود عن جمع التواقيع فيقول :بدأت عملية جمع
التواقيع ،وكعت العملية محدودة وصعبة نظرا لطبيعة ال ظروف في نلك الوقت ،ولذلك لم يتم

جمع سوى مئات قليلة من التوقيعات ،ولكنها كتت تكفي لتمثيل شريحة من الشعد  ،وهي
الشريحة المثقفة التي ترغب في القول لحاكمها إنها تدعو إلى تفعيل الدستور .كنا نامل أن
يمثل الموقعون المجتمع البحريني بشكل متوازن ،ولكنني لست «حركياً» لكي أحمل هذه

العريضة إلى البيئة التي أتصل بها ،وفي المقابل ،فإن اإلسالميين الشيعة لديهم من المنابر
والمساجد والمآتم ما مكنهم خاللها من جمع أكبر عدد من األسماء والتواقيع ،ولكن في
المقابل لم تكن هذه العريضة مطروحة على لنها شعبية ،بل كما لسميت بلها نخبوية".
وقد لكتسبت العريضة أهميتها السياسية كونها حملت تواقيع ثالثمائة وخمسة وستين

من نواب سابقين وشخصيات دينية من الطائفتين ومعندسين ومحامين وأساتذة جامعة
وغيرهم من مختلف اإلتجاهات واإلنتماءات السيلسية واإلجتماعية مما يعكس اإلتفاق العام

على ضرورة العمل بدستور البالد وعودة المجلس الو

ي المنتخب .ومن المالحظ غياب

توقيع المحامي الناعب محسن حميد مرهون الذي اعلن انسحلبيه بحجة أن اليوم المخصص
الجتماعات اللجنة هو الجمعة وهو وقت غير مناسب له نظرا النشغاله في هذا اليوم مع
أفراد عائلته .لكن اتضح فيما بعد أن السبب الحقيقي يكمن في الضغوطات التي مورمت

عليه من قبل القيادة السياسية حيث كلف الوزير حبيب احمد قاسم باإلجتماع به والتعبير له

عن عدم رضا الصسؤولين .وقد اقتصرت العريضة على تواقيع النخبة ولمثقفين والمحامين

وعلماء الدين من المجتمع البحريني .ولذا فقد سميت بلعريضة النخبوية.

لقاء األمير بوفد لجنة العريضة النخبوية
تم تشكيل وفد لجنة العريضة من السادة النائب الشيخ عبدا ألمير الجمري والنائب
األستاذ محمد جابر صباح والشيخ عبداللطيف المحمود واألستلذ عيسى الجودر واألستاذ

عبدالوهاب حسين .لما العضو السلدس في الوفد فكان من خارج لجنة العريضة وهو
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المرحوم األستاذ المحامي حميد صنقور الذي اختلره أعضاء اللجنة من بين جميع
المحامين .وتم تكليف كل من السيد علي ربيعة والسيد عبدالله راشد مطيويع بمفاتحته في
الموضوع .لم يتوقع اإلتان سرعة الرد اإليجبي من المحامي صنقور الذي لم يكلف نفسه
عناء لتفكير فيما عرض عليه وبلدر بالتعيير عن اقتتاعه بالمشروع لمطلبي وعن سعادته

واستعداده التام للمشاركة ضمن الوفد .وزاد من احترام وتقدير هذا المحامي أنه فتح منزله
لشهد الجلسة الخلصة التي عقدها أعضاء الوفد من أجل توزيع األدوار فيما بينهم في

الوقت الذي تراجع فيه بعض المحامين عن المشاركة في هذا النشاط الحقوقي والدستوري
خوفا من قانون أمن الدولة .وقد تم في هذا اإلجتماع اختيار الشيخ عبداألمير الجمري
ليكون هو المتكلم مع األمير باسم لجنة لعريضة.
في الخامس عثر من نوفمبر  1992توجه أعضاء الوفد إلى الديوان األميري وكان
في استقبلهم مدير الديوان ،السيد يوسف ارحمه الدوسري ،الذي استقبلهم بحفاوة بالغة
ومن ثم أخبرهم باعتذار األمير عن مالقاتهم في هذا اليوم نتيجة الرتباطه باستقبال السفير
الفرنسي لكنه نصح الوفد بالحضور في أي يوم من أيام الثالثاء وهو اليوم المخصص

الستقبال الوفود وغيرهم .وهذا قام الشيخ عبداللطيف المحمود بتسليم العريضة إلى مدير

الديولن األميري من أجل إيصالها إلى األمير.

على إثر اإلتصال الذي أجراه لشيخ عيدللطيف المحمود حدد الديوان األميري يوم
الثالثاء الموافق الثالث من ينير  1993موعداً لمالقاة األمير .وفي هذا اليوم كلن اللقاء
التاريخي بين األمير لرلحل الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة ووفد لجنة العريضة النخبوية
وقد تخلف ا عن هذا اللقاء النائب محمد جبر صباح الذي ألم به المرض وكلن نائماً بمستشفى

السلملنية .كان اإلستقبال ودياً للغاية إذ رحب بهم األمير لجمل ترحيب ومن بعد ذلك سأل
األمير لشيخ عبداللطيف المحمود عن لهدف من وراء الزيارة ،ورد لشيخ المحمود

بلستعراض لوضع ولحديث عن المطالب التي تضمنتها العريضة وإن شعب البحرين
يطالب بدستور  .1973وعندئذ وجه األمير للشيخ عبداألمير الجمري السؤال التالي :وأنت يا
شيخ عبداألمير ماذا لديك؟ فرد عليه لشيخ الجمري قائالً :بان ما قاله الشيخ عبداللطيف هو

نفس لكالم للذي كنت سأقوله وإن لموقعين هم وراء هذه المطاب" .وجاء رد األمير
كاآلتي" :دستور  1973خلوه جالب ،ألننا شكلنا مجلس شورى وعلينا أن نجربه أوالً .وهنا
علق الشيخ عبداألمير الجمري بالقول :إننا سنرجع لمن وراءنا من الناس" .وكن تعليق

األمير بعقول" :لنكم ال شئون الناس وإنما تمئلون لنفسكم  ،واختتم كالمه بالقول بله قد اتخذ
قرارا بالدخول في تجربة مجلس الشورى لمعين .وحتى يعلن انتهاء اللقاء قلم األمير من
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مقعده إيذاناً بانتهاء المقابلة إال أن النائب الشيخ عبداألمير الجمري شكر األمير واختتم كالمه
بالقول" :إن هذه الصطاب يا صاحب السمو ستظل قائمة إلى أن تتحقق .

تشكيل مجلس الشورى
في السادس من شهر ديسمبر  1992وبمناسبة العيد الوطني أعلن األمير عن تشكيل

مجلس الشورى .وفي تعليق لها على التطورات السياسية في البحرين أشارت مجلة

الجزيرة العربية في عددها الثالث والعشرين الصادر في ديسمبر  1992إلى أن القوى
السياسية فى البحرين على اختالف تجاهاتها ترى بان الحكومة البحرينية تريد لن تكرر
تجربة السعودية فى موضوع صجلس الشورى المعين (التجربة في السعودية لم تبدأ بعد)،
رغم أن البحرين لديها تجربة برلمانية إنتخابية سابقة ،ولكنها لم تعجب الحكم .وأضافت

لمجلة تقول بأن الحكم قد أشار فيما مضى إلى أن التجربة (البرلمانية) ال تتناسب مع
البحرين ،ملمحاً أنها كانت متقدمة .ولن التعيين هو تمهيد وتدرج نحو اإلنتخاب" .وخلصت

المجلة بى القول :بأن المملكة العربية السعودية تنظر إلى أي تجربة برلمانية متقدمة
نظرة عداء ،خاصة إذا ما جاءت من البحرين ،باعتبار أن
عليها فى محيطها
التجربة الكويتية لها خصوصيتها وتداخالتها الدولية بعد تحرير الكويت .

لكن القوى السياسية وطبقة المقفين البحرينيين لم يشعروا في يوم من األيام أن

المملكة السعودية ورأء فرض مجلس التعيين وإنما يرون أن هذا المجلس هو ما يتوافق
ورغبة وأهواء حكم القبيلة فى البحرين التي تكره الرقلبة والمحاسبة.

في لعشرين من شهر ديسمبر  1992صدر األمر األميري رقم ( )9لسنة 1992
ببشاء مجلس الشورى المعين .وما أثار التساؤل واإلستغرلب لدى الطبقة المثقفة في البحرين

هو إثارة األمر األميري في مقدمته إلى األمر األميري رقم ( )4لسنة  1975والخاص
بتأجيل انتخلبات المجلس الوطني في العام  1 975وإيقاف العمل بالمادة  65من الدستور
وغيرها من المواد التي تدعو إلجراء اإلنتخبات خالل شهرين من تاريخ الحل .نلك لنه ال

توجد أية عالقة بين األمر األميري رقم  9الداعي لتأسيس مجلس يعينه الحلكم واألمر
األميري رقم  4الذي كان الهدف منه إلغاء التجربة البرلمانية وتعليق للعمل يالدستور.

وقد تحدث األمر األميري رقم  9عن أن هذا المجلس يتأسس على قاعدة مفهوم
اإليمان بمبدأ الشورى الذي أرسته لحكلم الشريعة اإلسالمية وإنه بنى على قدرة الشعب
على تدبر اآلراء والتوصية بأرجحها بالتر اث الحضاري.
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أما عن اختصاصات المجلس فقد حصرتها لمادة ( )2في إيداء الراي والمشورة فقط
كما حدت أيضاً األمور التي من حقه منقثتها وإبداء الرأي فيها وهي:

 -1مشروعات القوانين لمتى يتقدم بها مجلس الوزراء قبل رفعها إلى األمير للتصديق
عليها وإصدارها.

 -2السيلسة العامة للدولة التى يعرضها عليه مجلس الوزراء من النواحي السياسية أو

اإلقتصادية أو الثقافية أو اإلجتماعية أو اإلدارية.
 -3األمور لمتعلقة بلخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين لدائها.

 -4وستل تتمية القطاع اإلقتصادي فى البالد وسبل تطويرها وعالج ما قد يعرقل
مسيرته من معوقات.

وييدو جلياً وواضحاً من المادة الثانية أن المجلس ال يملك صالحية مناقشة السياسة
العامة للدولة إال بناء على رغبة مجلس الوزراء ومتى ما تم عرضها عليه من قبل مجلس
الوزراء وأن يبدي الراي فيها فقط .أما مدة المجلس فقد حددتها المادة الثلنية عشرة بأربع
سنوات قابلة للتجديد بأمر أميري.

في السابع والعشرين من ديسمبر صدر األمر األميري رقم ( )12بتعيين أعضاء
مجلس الشورى وعددهم أربعون عضوا .واألمر المثير للدهشة هو ورود أسماء خمسة من
أعضاء لمجلس الوطني الذي حله األمير في  1975من بين األعضاء المعينين.

وال ريب في أن قبول ممثلي الشعب من أعضاء المجلس الوطني بالتعيين في مجلس
لشورى المعين من قبل الحاكم يثير للعديد من التساؤالت المشروعة ومنها :

 - 1هل هذا القبول مرده لنعدام الوعي السياسي والدستوري لدى هؤالء األعضاء

النين أدوا القسم الدستوري وتعهدوا بموجبه بأن يحترموا الدستور وقوانين الدولة ويذودوا

عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله؟ ذلك أن هؤالء النواب واعضاء لمجلس التأسيسي

وبحكم هذا القسم تقع عليهم مسؤولية الدفاع عن الشرعية الدستورية ال أن يكونوا شركاء
في بناء لمؤسسة التي جاءت على أنقاض المؤسسة الدستورية وهي المجلس الوطني.
 - 2هل أن الخوف من غضب ألقيادة السياسية في حالة رفض هذا التعيين هو الدافع

وراء القبول حتى ال تتعرض صصالحهم للخطر؟.
— 3

أن القبول بالدخول في هذا المجلس نتج عن حالة من الياس والقنوط

باستحالة الرجوع إلى الدستور الشرعي للبالد رعودة المجلس الوطني المنتخب؟.
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وحتى نكون قريبين من اإلجابة على هذه التساؤالت وجدت من المهم اإلطالع على
آراء وأفكار ثالثة من هؤالء األعضاء الذين تم انتخابهم من قبل المواطنين سواء في
المجلس التلسيسي عام  1972أو المجلس الوطني  1973وذلك من خالل اللقاء الصحفي

الذي أجرته جريدة أخبار الخليج معهم.

وتكمن اهمية هذه اآلراء واألفكار في لنها تساعد على تبيان حقيقة الوضع السياسي

في هذه المرحلة الحرجة من تاريخنا التي تمثل بدايات الصراع حول المشروعية

الدستورية وقضايا الحقوق السياسية والمدنية في مطلع التسعينيات .فهذا الظرف السياسي
المشوب بطابع اإلستبداد واإلستحواذ على السلطة والثروة شهد خلق الجبهة الوطنية
العريضة المتمئلة في لجنة العريضة النخبوية والشعبية وما ترتب عليها من انطالق

اإلنتفاضة الشعيية وحدوث اإلصطفافات الجديدة في الساحة السياسية .ومما ال شك فيه إن
تشكيل الحركة الدمتورية المطلبية قد وضع اعضاء لمجلس التأسيسي والمجلس الوطني

في موقف حرج جدا وخيرهم بين الوفاء بتعهدلتهم والتزاماتهم واإلنضمام إلى صفوف
المدافعين عن المشروعية الدستورية وحكم القانون أو أن يتبنوا شعار الواقعية السياسية

الذي طرحته صحافة النظام والذي يعني المير في ركلب السلطة واسنتغراط في مشروع
المجالس المعينة من قبل القيادة السياسية.
وفي خضم هذا الحراك السياسي وعملية الفرز الكبيرة التي شهدتها الساحة السياسية

منذ أن طرحت الحركة المطلبية في التسعينيات العريضة النخبوية في العلم  1992لم
تتحدد معالم الخريطة السياسية الجديدة وتأخذ فكلها النهائي إال بعد ثالثة أشهر من طرح

العريضة الشعبية في العام  . 1 994وفي هذه المعركة السياسية الضارية لم يقتصر الموقف
المهلدن والمجامل على أعضاء المجلس التلسيسي والبرلمان وإنما تساوى في ذلك أعدل د

كبيرة من النخبة السياسية التي سلرعت إلى تبديل قناعاتها وانتماءلتها فيما لزم البعض
منهم الصمت ومراقبة األحداث من بعيد.

في لقنه مع جريدة اخبار الخليج في  92 /12/28أكد المحامي خليفة أحمد البنعلي وهو
احد أعضاء المجلس  ,تأسسي الذي صاغ دستور البالد وكان ليضاً عضوا منتخباً بلمجلس
الوطني المنتخب ونائباً لرئيس المجلس بأن التوقيت الذي اختلره حضرة صلحب السمو أمير

البالد لمفدى إلعالن مجلس الشورى جاء منلسباً .ولشار إلى أن جميع األعضاء مسرورون
بهذه الخطوة للمباركة إلن إنشاء مجلس الشورى جاء إلبداء المشورة للحكومة عن رغبات
الشعب فيعرضها عن طريق الرئيس على الحكومة ،كما أنه سيناقش القوانين التي تقدم بها

25

لحكومة للمجلس .و أوضح لمحامي خليغة لليئعلي لن إنشاء للمجلس ال يتعارض مع الدستور
كما يدعي البعض فللحكومة الحق في إنشاء مجلس او أكثر  ..إضافة إلى ن الحكومة قد

وفقت في اختيار األعضاء لذين اعتبر هم ممتازين .وحول الدور الذي يتوقع لن يقوم به من
خالل عضويته للمجلس قال بأنه سيتركز في مناقشة القوانين التى تتقدم بها الحكومة للمجلس
ويداء لرأي فيهابلتغيير أو التعديل بحيث يصدر القانون بعد مناقثة مستفيضة من المجلس
الذي يعد بمثبة الصوت الناطق برغبات الشعب.
أما الميد لحمد عبداد هرمس وهو نائب سابق في المجلس الوطني لمنحل فقد قال:

بعذه لمناسبة لحمد الله تعلى على هذه الثقة الغلية من سمو األمير المفدى د عياً الله
عز وجل ان يوفقني وإخواني أعضاء المجلس لخير ومعادة الوطن والمواطنين في ظل
قيادة سمو األمير وحكومة سمو رئيس الوزراء الموقر وتوجيهات سمو ولي العهد األمين.

أما بالنسبة لتطلعلتي للمجلس فبني اعتبره إرساء لمبدا يتفق مع تعليم ديننا الحنيف

وأمرهم شورى بينهم" ،و"خير معين للدولة في رسم الخطط المستقبلية" .واختتم العضو
كالمه بالقول بلن اختيار أعضاء مجلس الشورى ممن يتوافر فيهم الراي والخبرة والمشورة
يعكب الرغبة األكيدة للحكومة لألخذ بمبداً الشورى لعاساً لما فيه خير وازدهار الوطن

راجيا ان تود اجتماعات للمجلس روح الود واأللفة لما فيه خير هذا الوطن العزيز".

اما العضو الثالث فهو السيد علي الصلح الذي كان نائباً منتخباً في المجلس التليسي

الذي صاغ دستور البالد كما كان عضوا في المجلس الوطني المنتخب ،حيث قال :ن أية

مشاركة سوف تطور تجربة البحرين في تبادل اآلراء واألفكار ورسم الخطط اإلقصادية
والتتموية الطموحة .وأملي ان تحقق العناصر التي تم اختيارها لعضوية مجلس الشورى

الهدف الذي أنشى المجلس من لجله خاصة إن هذه العناصر حققت الكثير في الماضي
لخدمة قضايا لمجتمع ا لبحريني والوصول إلى حلول لكافة مشاكله".

كانت هذه آراء وتطلعات أعضاء المجلس المعين من نواب الشعب السابقين وهي
تفتقر إلى الحجة والمنطق وال تصلح تبريراً للبخول في هذه المؤسسة الشورية التي جاءت

على حساب تجميد مود الدستور وإلغاء المشاركة السياسية والعمل بقلنون أمن الدولة الذي
رفضه الصجلس للوطني في 1 975عام .ومما يلفت النظر بشكل خاص عبارة وردت على
لسان العضو علي ص الح ،تقول بأن المجلس هو الصوت الناطق برغبات الشعب طماً أن
هذا النائب يعلم أن من عين هذا الصوت هو الحكومة رهي التي تتحكم في نبراته.
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ونلي اآلن إلى استطالع آراء األعضاء من خارج دثرة المجلس للتاسيسي والنيابي
ونبدأ بالعضو محمد حسن السيد علي كمال الدين الذي لشار في بداية حديثه إلى ان

متطلبات لظروف الحالية سواء في الخليج ام الدول العربية تطلب المشاركة بالرأي بين
الشعب والسلطة حتى تعود بالفائدة على الجميع ألن انعكاس الرأي العام له فئدة كبرى في

اتخاذ القرار سواء كلن على المستوى اإلقتصادي أو األمني في الخليج والمنطقة العربية

وعلى مستوى الدولة .بعد ذلك أضاف العضو قائال :لن المستقبل بطبيعة الحل كفيل
بتبيان أهمية هذا المجلس ونحن نعلم أن الحكومة عازمة على إعطائه دفعة قوية بمشاركتها

فى اتخاذ القرلر حول بعض القوفين ومناقثتها" .وفي الختلم عبر عن أمله قي أنه

بالمشاركة مع إخوانه بالمجلر سيكون بإمكانهم المثاركة في تسيير دفة السفينة وإن هذه
بداية جيدة سيكون لها مردودات إيجابية في المستقبل.
أما العضو الصحفي احمد سلمان كمال وهو رئيس تحرير جريدة أخبار الخليج وكان

أحد قيادات حركة القوميين العرب في الستينيات فقد قال انه شعر بارتياح الختياره نظرا
ألن ذلك دليل ثقة القيادة في المواطن وتقديراً لما قام به من عمل وطني كل في موقعه
ويعتبر هذا اإلختيار عبارة عن تتويج لما قمه شخصياً للوطن ..كما له يقدر موقف القيادة

باختياره ويقدم لها كل امتنان واحترام ،حيث قال" :من خالل قراءتي للنظام األساسي رقم

( )9والالئحة الداخلية رقم ( )10ان هناك صالحيات اكثر مما كان يتوقعه البعض او مما
أشاروا اليه بطريقة او باخرى .وانه من خالل هذا لنظام األسلسي ولالئحة الداخلية
يستطيع لعضو أن يؤدي واجبه على الوجه األكمل ،وأن يكون عضواً مفيداً لمواطنيه
وللقيادة .و أعتقد بأن هذه التجربة تعتبر فريدة بالنسبة للعديد من األعضاء كما تعتبر خطوة

على طريق تطوير العمل الوطني في البحرين بالنسبة للقيادة ...يبقى على الجانب اآلخر
أن الحكومة والمجلس مطالبان بتوفير نوع من الثقة ونوع من اإلنسجام ونوع من التوافق
بين المجلس ككل والقيادة " .و أنا شخصياً واثق من أن الحكومة لم توجد هذا المجلس إال

من اجل المصلحة العامة ولإلستتارة برأيه عن طريق الشورى" .وبسؤاله عما يتوقع تقديمه
للمواطن البحريني من خالل عضويته بالمجلس قل" :إنه ال يريد ان يستيق األحداث إال
أنه إنسان مواطن على هذه األرض الطيبة .ويعرف ما يحتاجه المواطن وما يحتاج له وما
يشعر به" .وفي ختام حديثه طالب األستاذ لحمد كمال المواطن أن يقدر للقيادة دورها في

إقامة هذا المجلس ،ويقدر الظروف المحيطة ليس في خليجنا العربي وإنما في العلم
العربي ككل والمنطقة ,وعلى المواطن أن ال يطلب المستحيل فأعضاء المجلس سيعملون
ب أقصى طاقاتهم لمصلحة هذا الوطن قيلدة وشعبا.
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ونلتي إلى العضو الثالث وهو السيد عبد للغفار عبداهـ الذي كان يشغل منصب نائب
رئيس اللجنة لعامة لعمل لبحرين آنذاك ،حيث قال' :بالنسبة للمرسوم األميري الذي صدر

عن صاحب لسمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البالد المفدى بخصوص تشكيل
مجلس الشورى يعد حقا لفتة تلريخية ومكرمة تلريخية ومكرمة خيرة لسيرة الخير والبناء
التى ازدهرت في ظل قياته وتوجيهات سمو رئيس لوزراء الموقر ومتلبعة سمو ولي لعهد
اآلمين ،وقد أتت تتويجا للعطاء الذى كلن وال يزال على جميع الصستويات االقتصادية،

واإلجتماعية ،والتجارية وغيرها من شؤون وتطلعات لوطن والمواطن ولعل من حسن
الطالع لن يتزلمن صدور لمرسوم األميري بخصوص تشكين وتعيين أعضاء مجلس

الشورى في لوقت الذي كتت وال تزال تحتفل فيه البالد بمناسبة وطنية تعد من اعز
لمناسبات عطى قلوبنا ..وفي هذا للمقام ال يسعني إال أن أنقدم بالشكر والثتاء إلى سمو ا ألمير

لمفدى وسمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد األمين ،والشعب البحريني واتمنى ان
يكون هذا لمجلس خير معين للحكومة في سعيها لكل ما من شله ان يعود على المواطن
ولوطن بلخير والعزة والكرامة ،كما آمل لن يلبي هذا لمجلم تطلعك وطموحات شعبنا

ونلك بالتعاون المثمر بين هذا المجلس وجميع لجهزته ،وان شاء الله يكون العلم المقبل فاتحة
خير علينا جميعا بمل ما كانت هذه لمكرمة األميرية فاتحة خير".
هذه هي انطياعلت األعضاء ووجهة نظرهم حول لمجلس المعين .وهنا وجب لفت
النظر مرة أخرى إلى أن األمر األميري رقم  4لسنة  1975الذي أشار إليه األمر األميري
رقم  9بإنشاء مجلس الشورى قد نص في المادة الثالثة على إعطاء مجلس الوزراء مهمة

تولي السلطة التقريعية إلى جلب األمير طوال فترة غيلب المجلس المنتخب .ومن هنا
فإن التفمير الوحيد أو لمغزى من وراء تشكيل هذا المجلس المعين هو لقيلم بأعمال

السلطة التشريعية نيابة عن المجلس المنتخب بما يخالف الدستور .وال يخفى على
األعضاء المعينين لن هذا للمجلع يمثل تلك الجهة التي عينته وهي القيادة السيلسية وأنه ال
يمكن في أي حل من األحوال أن يكون لصوت الناطق برغبات الشعب كما صرح بذلك

العضو خليفة البنعلي .كما أن اآلراء واألفكار التي طرحها األعضاء قد تجاوزت وبشكل
الفت للنظر اإلختصاصات ولوظائف التي حددها اإلطار القانوني للمجلس وهذه
التجاوزات توحي باحد أمرين :إما أن األعضاء لم يطلعوا على األمر األميري ويدرسوا
اختصاصاتهم وحدود صالحيتهم أم أنهم تعمدوا المبالغة في الصالحيات من اجل

اإلستهالك ل محلي وبهدف كسب الر أي العام.
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وفي أجواء اإلنكسار والتهافت تعمدت لخذ رأي الناشط السياسي والنكب السابق في

المجلس التأسيسي والبرلمان السيد جاسم مراد في مسألة القبول أو عدم القبول بعضوية
مجلس الشور ى المعين فيما إذا عرض عليه نلك .وقد جاء رده حلما وفاصال" :أنا عضو
منتخب من قبل الشعب وقد تلوت القسم بأن أحافظ على لدمتور وأحمي الشرعية

الدستورية فكيف أخون األمانة وأدخل في المجلس البديل للمجلس الوطذ ي المنتخب".

وفي سياق الحديث عن ممثلي الشعب وقبولهم بالدخول في المجلس المعين ال بد من
ذكر إسم األستلذ محمد عبداهـ المطوع الذي كان عضواً في لمجلس التأسيسي وشارك في
صياغة أول دستور للبالد .فهذا النائب كان موقفه مبدئياً حيال تشكيل المجلس الذي اعتبره
مخالفاً للدستور وكان ال يتردد في توجيه إدانته ألولئك الذين قبلوا بلمشاركة في المجلس

المعين حال اإلعالن عن تشكيله .لكن وفجاة تبدل هذا الموقف طى اش تلقيه مكالمة هقفية

من مكتب رئيس الوزراء تطلب منه الحضور حاال لمقابلة رئيس الوزراء .وحاول طلب
تأجيل الموعد إلى اليوم التلي بحجة لن عباءته لم تكن معه في المكتب إال أنه وتحت
إلحاح المتكلم سرعان ما تجاوب مع هذا الطلب المستعجل واستاذن من جلسائه لغلق
المتجر .في اليوم التالي انتشر خير موافقة السيد محمد المطوع على المشاركة في المجلس
األمر الذي كار الدهشة واإلستغراب بين أقرانه للسرعة التي تم فيها تبديل المواقف

وتساءلوا فيما إذا كان هذا الموقف ناتج من رهبته من السلطة أم من قناعته الشخصية.
في مثل هذه األجواء السياسية المسممة والتي غلب عليها طغيان المصالح بعث

الدكتور سعيد الشهابي بكتابه إلى أعضاء مجلس الشورى وذلك في السابع والعشرين من

ديسمبر  1994وفيه يذكر األعضاء بتاريخهم الوطني الذي يتعارض واستمرار تواجدهم
في مجلس الشورى ويستغرب عدم تبنيهم الموقف المؤيد للمطالب المشروعة لشعب
البحرين .لكن الموضوع الهزلي الجدي ( )seriocomicوالمثير للدهشة هو مطالبة
الدكتور سعيد في ختام رسالته أعضاء المجلس بمراجعة موقفهم ولتخان قرار وطني
شريف باإلستقالة والمطالبة بتطبيق الدستور.
في السابع والعشرين من ديسمبر  1992صدر األمر األميري رقم ( )14لسنة 1992
بدعوة مجلس الشورى لإلنعقاد ،وحدد في لمادة األولى تاريخ السادس عشر من يناير

 1993موعدا لإلنعقاد كما حدد الحادي ولثالثين من مايو  1993موعدا لإلنتهاء.

في صباح الثالث والعشرين من ينير  1993استقبل صاحب السمو األمير بمجلسه

بالرفاع النائب األول لرئيس مجلس الشورى السيد جاسم محمد فخرو وثالثة من أعضاء
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المجلس هم فاروق المؤيد ولدكتور على مطر وجمال فخرو الذين أعربوا له عن خالص

لشكر والتقدير واإلمتنان على للثقة لغاية التي أوالها إياهم سموه بتعيين هم أعضاء بمجلس
اشورى ،وأكدوا بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لدعم مسيرة لمجلس وصوال إلى األهداف
الوطنية النبيلة لتي لنشيء من أجلها المجلس لتحقيق مزيد من لتقدم واإلزدهار والرخاء
للوطن العزيز .أما األمير فقد قال أن لدولة لن تيو جهداً في توفير كلفة التسهيالت والدعم
لمجلس الشورى ليؤدي دوره على أكمل وجه ،ونوه بالنخية الطيبة التي تم اختيارها

أعضاء لمجل الشورى وتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح في عملهم الوطني.
وبهذه المنلسبة بعث رئيس الوزراء برسلة إلى أعضاء مجلس الشورى عبر فيها عن
سروره طى الثقة لغالية التي نالها األعضاء من لدن أمير البالد بتعيينهم في لمجلس وذلك

في م طلع هذه لمرحلة من لعمل الو!!

للهالف لى تعزيز التعاون القائم والمعهود بين

الدولة ولمجتمع لما فيه خير ورفاهية ولستقرار هذا لوطن لعزيز ،كما أعرب لهم عن تطلع
الحكومة وحرصها طى التعاىن مع لمجلس وجميع أعضكئه النين يعتبرهم من خيرة

لكفاءات الوطنية في مختلف مواقع المسؤولية ولعمل واإلنتاج بالمجدمع الب

يني ،وذلك ما

يؤهلهم ألن يعبروا بصدق عن تطلعلت المجتمع ويعكسوا الوجه الحقيقي للوطن والمواطن.
ويتضح من مضامين هذه الرسالة اإلستخدام األمل لألساليب الديماغوجية التضليلية

التي توحي بأن لمجلس لديه من المهام والصالحيات ما يجعله يحتاح إلى دعم الحكومة
في القيام بهذه الولجبات .فالرسلة في أحد فقراتها عيرت عن دعم الحكومة للمجلس

وحرصها على توفير كفة الومائل واإلمكانات التي من شأنها تهيئة السبيل أمامه
لإلضطالع بواجباته وتأدية مهامه المنصوص عليها في مرلسيم تليسه وتشكيله بما يحقق
األهداف والغيات المشتركة التي نسعى إليها جميعاً لتحقيق المصلحة الوطنية لعليا لبلدنا
لعزيز .وتذهب الرسالة إلى القول باهم (لقيادة السياسية) يعتقدون بان المسؤولية الملقاة
علي علتق األعضاء من خالل عضويتهم في مجلس للشورى هي مسؤولية وطنية

وإجتماعية عامة تتعدى مجرد التعبير عن آرائهم وأفكارهم إلى مهمة تلمس اتجاهات
المجتمع والرأي العام في البالد ،واإللمام بها بصورة موضوعية ،ونقلها إلى المستوى

الحكو مي وجهاته للمعنية باألسلوب العملي المتزن ولمسؤول الذي درجوا عليه في
تولصلهم المثترك من أجل الصالح العام ،وبما يؤدي إلى تحقيق األهداف المبتغاة من هذه

الخدمة الوطنية وهذا التكليف الذي حمل األعضاء أمانته.
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وتكلمت إحدى الفقرات عن تقاليد الشورى وديمقراطية الحوار ،وتبالل الراي والنظر
بين القادة والمسؤولين في هذا البلد وبين رجاالته وأهاليه واصحاب الرأي والخبرة فيه

وقالت إنها من التقاليد البحرينية التاريخية التي نشا عطيها اآلباء واألجداد وإن هذا المجلم
ما هو إال شكل متالئم مع مرحلته من أشكال ذلك التشاور والتولصل وهم يحرصون دائماً
على تطويره وتعميقه ويتطلعون إلى إسهام لمجلس بالذات من لجل تحقيق هذه الغاية

النبيلة و تأصيل هذا التقليد البحريني المتميز.

ويعد من المفارقات العجيية ما ورد على لسلن رئيس الوزراء بشان تعليق اآلمال
والتطلعات على هذا المجلس والقول بأن الممارسة العملية من خالل هذا المجلس يترتب

عليها بناء تجارب غنية وتطوير للمؤسسات .ذلك أن اإلختصاصات التي حددها األمر
األميري رقم ( )9والتي ال تتعدى الرأي والمشورة قد جعلت من هذا المجلس مجلسا
صورياً فاقداً لجميع الصالحيات الدستورية والرقابية وال يملك حق مساءلة الحكومة أو
محاسبتها على اعمالها .وبمعنى آخر فإن هذا المجلس وطبقا الختصاصاته المحصورة في

مجرد إعطاء المشورة وإبداء الرأي فيما يعرض عليهم من مواضيع ما هو إال امتداد

طبيعي للسلطة التتفيذية التي وضعت نظامه األسلسي وحددت وظائفه واختارت أعضاءه.
من خالل متابعتتا لألحداث في المنطقة العربية وخاصة لحتالل لكويت وقراءتنا للواقع
الس ياسي المحلي أمكن القول أن هناك هدفان أساسيان من وراء تكوين هذا المجلس وهما:
 )1تقديم هذا المجلر كنوع من المشاركة السياسية وكبديل للمجلس الوطني المنتخب.

 )2إضفاء الشرعية على قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة وما يصدر عنها من
أحكام خارج العدالة والمشروعية.

وفيما يتعلق بالهدف األرل يمكن القول أن الحكومة فشلت فشالً ذريعاً في إقناع شعب
البحرين بجدوى هذا المجلس الذي قلطعه ورفض التعامل معه منذ اليوم األول لإلعالن

عنه .كما فشلت الحكومة في تسويق هذه التجربة للعالم الخارجي بلرغم مما صرفته من

أموال على مكاتب العالقات العلمة في الخارج.

وفي محاولة ذكية إلضفاء الشرعية على مجلس الشورى المعين حتى يصبح مقبوالً
على الصعيد الدولي ويعامل معاملة المجالس البرلمانية الدولية تقدمت حكومة البحرين
بطلب اإلنضمام إلى اإلتحاد البرلماني الدولي .لكن الحركة الدستورية ومن خالل
القوية بالقوى الديمقراطية في العالم عمات جاهدة على إفشال هذه الخطة .وتعتبر لرسالة

التي بعثت بها لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان والديمقراطية في شبه الجزيرة العربية
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ومقرها فرنسا إلى اإلتحاد البرلماتي الدولي وذلك في التلسع عشر من شهر مارس 1994
من أقوى الرسائل التي عارضت دخول البحرين في اإلتحاد البرلماني الدولي .فقد
ستعرضت الرمالة األسباب الداعية لرفض هذا الطلب ومنها حل المجلس الوطني

العام  1975وتعليق الحياة النيابية وتعليق العمل بيعض مواد الدستور وقالت إن األمير
وبدالً من أن يعمل على إعدة الحياة النيابية أصدر أمراً أميرياً بتشكيل مجلس الشورى
الذي يائي عضاؤه عن طريق التعيين .بعد نلك تطرقت الرسلة إلى أعمال اإلعتقال

العشوائية التي طالت أعضاء في المجلس الوطني والقيلدات النقابية وبعض الشخصيات
العامة حيث تم وضعهم في السجن وبدون محاكمة .وقد استتدت في ذلك على تقارير

منظمة العفو الدولية الصادرة منذ العام  1991والتي سجلت اإلنتهاكات الفظيعة لحقوق
اإلنسان ،ونلثدت الرسالة جميع البرلمانيين ألخذ المبادرة الفردية والجماعية لفضح هذا

الوضع السيى ومنع البدائل غير الشرعية من حضرر اجتماعات اإلتحاد البرلماني الدولي.
ويعتبر انتصار المعارضة في اإلتحاد البرلماني الدولي من اإلنتصارات التي عززت
من موقف الحركة الدستورية ومهدت الطريق لكسب تأييد اإلتحاد األوروبي والبرلمان
البريطاني والمتظمات الحقوقية وبشكل خاص لجنة حقوق اإلئسان التبعة لألمم المتحدة.

في الحلدي عشر من مايو  1996صدر األمر األميري رقم ( )4لسنة  1996بشان
فض دور اإلنعقاد العلدي لمجلس الشورى بعد انتهاء الفترة المحددة باربع سنوات ،شهد
خاللها المجس حدة الصراع السياسي ولبشع اإلنتهاكات لحقوق اإلنسان دون أن تكون له

اي مساهمة تنكر فىحل لك سعايا السياسية واألمنية التي عصفت بلبالد منذ العام
 .1994وما يبعث على اإلستهجان هو دعوة المجلس لعقد جلسة غير عالية يوم لثالثاء
الموافق الرلبع من يونيو  1996وذلك على أثر تصاعد األحداث واتساع رقعة اإلنتفاضة.
وقد نصت المادة الثانية من األمر االميري رقم ( )5لسنة  1996الذي صدر في الثالث من
يونيو على أن لهدف من عقد الجلسة هو النظر في بيان الحكومة بشان الموقف األمني
وسستجداته واستصدار تأييد له .ومع انتهاء هذه الجلسة صدر األمر األميري رقم ( )6لسنة

 1996بفض الدورة غير العادية لمجلس الشورى.
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الجزء الثاني:

العريضة الشعبية
بعد لقاء وفد العريضة النخبوية مع األمير في الثالث من يناير  1993عقدت لجنة

العريضة النخبوية جلسة مستعجلة لتبادل الرأي حول ما دار من حوار وقد استرعى انتباه
األعضاء ما أشار اليه األمير من أن أعضاء العريضة ال يمثلون إال أنفسهم وذلك بحكم
النفر القليل الذي وقع على العريضة والذين ال يتجاوز عددهم ( )365شخصية.

وقد توصل أعضاء لجنة العريضة إلى قناعة تامة بضرورة معالجة النقص الذي دفع
به األمير الشيخ عيسى من عدم شرعية تمثيل لجنة العريضة النخبوية لشعب البحرين في

رفع هذه المطالب الكبيرة بسبب العدد لمحدود من الموقعين .بعد ثالث جلسلت من
النشاور والتداول اتخذت لجنة العريضة قرارها التاريخي بالمضي قدما في تنفيذ مشروع
العريضة الشعبية وذلك بهدف قطع الطريق على القيا دة السياسية في استخدام قلة الموقعين

كأداة للطعن في مشروعية المتقدمين في المستقبل.
ويبدو أن وزارة الداخلية قد تنبهت لخطورة الم شروع المطلبي بعد إصرار القائمين

عليه على اإلستمرار فيه فباشرت بفرض الرقابة على أماكن اإلجتماع وممارمة أسلوب

القمع والتهديد من أجل محاصرة هذا التحرك وقتله في مهده.

ففي السادس من مارس  1993أقدمت وزارة الداخلية على منع الندوة المزمع عقدها
في مسجد الخواجة والتي كن سيتحدث فيها الشيخ الجمري واالستاذ عيدالوهاب حسين.
وخوفاً من أن يتطرق الشيخ عبداألمير الجمري لموضوع العريضة في اجتماع عام
أصدرت وزارة الداخلية أمرها بمنع الشيخ عبداألمير الجمري من الذهاب إلى مسجد

مؤمن إلحياء إحدى المناسبات .ولم تمض ثالثة ليام على هذا المنع حتى لصدرت وزارة

الداخلية أمرها للشيخ باإلمنناع عن إلقاء المحاضرات في الندوات العامة .وقد استمر
مسلسل المضايقات بحق الشنيخ عبداألمير بهدف إلغاء مشاركته في لجنة العريضة فتم
لستدعاؤه من قبل جهاز اإلستخبارات وتهديده بإلبعاد من البحرين لكنه لم يغير موقفه.
في شهر يونيو العام  1993لجرى مدير مكتب مجلة الشروق اإلماراتية األستلذ علي
صالح مقابلة مع الشيخ الجمري تحدث فيها الشيخ عن الوضع الالدستوري الذي تعيشه
البحرين منذ حل المجلس الوطني في أغسطس  1975واألسباب الوجيهة التي دفعته
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ورفاقه لإلشراف على تحرير العريضة النخبوية التي أكدت على المطالب الدستورية .وما
أن علمت وزارة الداخلية بهذا الموضوع حتى طلب وزير اإلعالم طارق المؤيد األستاذ
علي صالح بتسليمه شريط المقابلة لكن مكتب الجريدة في اإلمارات رفض طلب الوزير

مما أدى إلى إغالق المكتب في البحرين.

في الثلني من ثهر يوليو  1994قام العمال العاطلون وأغلبيتهم من القرى والمناطق
اثيعية الغقيرة باإلعتصام أمام مبنى وزارة العمل كعادتهم للصطالبة بإيجاد أعمال لهم.
وبدال من التعامل مع هذه القضية اإلجتماعية المزمنة بروح من المسؤولية والجدية لجات

لوز ارة إلى لستخدام قوات مكافحة الشغب لتفريق المعتصمين وإيعادهم عن الوزارة األمر
الذي دفع المعتصمين إلى تحويل اعتصامهم إلى مسيرة عمالية اتجهت صوب مدينة
عيسى .ومع أن المسيرة العمالية كقت سلمية في شعاراتها والفتاتها إال أن قوات األمن
طاردتهم وتعقبتهم دلخل مدينة عيسى واستخدمت الغاز السسيل للموع من لجل تفريقهم.
وقد مثلت البطالة المستفحلة والقسوة التي استخدمتها الشرطة في تفريق المعتصمين

والمتظاهرين أحد العوامل المهمة التي دفعت لجنة العريضة إلى اإلسراع في تحرير
العريضة وإدراج قضية العاطلين ضمن المطالب التي تنادي بها الحركة الدستورية.
في بدلية األسبوع الثاني من شهر أكتوير  1994بدأ الترويج العلني لمشروع العريضة
الشعبية .وتجدر اإلشارة إلى أن األعضاء قاموا بإخضاع مسودة العريضة الشعبية للعديد من
المراجعات والتعديالت قبل أن يقوموا بعرضها على رجال القانون لسماع وجهة نظرهم
القانونية وكل ذلك من أجل تجنب المساطة القانونية ولتفادي قمع السلطة.

في محاولة جادة لتوسيع دائرة المشرفين على العريضة الشعبية وكسب المزيد من
التأييد لها تشكل وفد خاص من كل من الشيخ عبداألمير الجمري واالستاذ عبدالوهاب

حسين والشيخ علي سلمان وذلك لزيارة الشيخ سليمان المدني وعرض المشروع عليه في
محاولة إلقناعه بدخول لجنة العريضة الشعبية .وقد طلب الشيخ سليمان المدني إمهاله مدة
عثرة أيام من أجل دراسة المشروع قبل اتخاذ أي قرار ،لكن المهلة انتهت دون أن يرد
الشيخ سليمان على هذه الدعوة األمر الذي فسره الجميع بعدم رغبته في الدخول.

ونظراً لألهمية التاريخية لهذه العريضة التي شكلت الحد األدنى من المطالب التي
أجمعت عليها القوى السياسية فإننا نعرض نصها بالكامل:
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بسم الله الرحمن الرحيم
 1414//هجريه

 1994//م
حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة
أمير دولة البحرين حفظه اش ورعاه
السالم عليكم ورحمة اش ويركاته
ويعد
لقد كانت خطوتكم التاريخية الموفقة فى لرساء دعائم دولة البحرين الحديثة بعد

اإلستقالل بمصادقتكم على الدستور فى  6ديسمبر  1973وإجراء اإلنتخابات التشريعية

عالمة بارزة فى تاريخ دولة البحرين الحديث وتاريخ الصنطقة تؤكد إيمنكم باهمية
المشاركة الشعبية على أساس من الشورى والعدل ،لمواجهة متطلبات مستقبل التطور

الحضلري لدولتتا الحديثة وتوطيد دعكم مؤسساتها بعزم وثقة ال حدود لها بابنائها

وبأهليتهم لتحمل مسؤوليتهم فى تنمية البالد وتوطيد األمن واإلستقرار فيها على لسلس من
اإلخاء والتضامن والتكافل اإلجتماعي.
وإذا كان وطننا فد علنى الكثير بعد حل المجلس الوطني منذ يوم  1975/8/26وحتى
يومنا هذا وتراكمت من جراء ذلك العديد من الرواسب التى عطلت المسيرة الديمقراطية
الرائدة التى لفتتحتموها بافتتاحكم أول فصل تشريعي للمجلس الوطني المنتخب ،فإن شعبكم

كان حريصا على توفير فرص التفكير المتروي لسموكم الكريم فى التجربة التى مرت بها
دولة البحرين ونتئجها بعد افتتاح المجلس الوطني وبعد حله بموجب المرسوم األميري

رقم  .1975/4ولقد لمستم سموكم كما لمس شعبكم األمين فداحة هذا اإلنقطاع فى مواصلة
المسيرة الديمقراطية رغم ما كن متوقعاً من أخطاء قد ترافقها ،إال أنها أخطاء ترافق أي
تجربة جديدة فى أي بلد ،ولذلك كلن املنا كبيراً فى فتح بلب التحاور مجدداً مع سموكم

الكريم حول مستقبل هذا الوطن ،مما دفع بنخبة من أبناء وطنكمومن مواطنيكم إلى كتبية
العريضة التى قنمت إلى سموكم فى  1992/11/15والتى لخصت مطالبها فى إعادة

العمل بكامل مولد دستور دولة البحرين وبعودة المجلس الوطني المنحل للعمل وفقا
للدستور ،والتمهيد التتخابات مجلس وطني جديد.

وكما تعلمون سموكم فإن مجلس الشورى الذى ارتأيتم تلسيسه بإرادة أميرية لم يسد
الفراغ الدستوري الموجود بسبب تعطل أهم مؤسسة دستورية عن العمل وهي مؤسسة
المجلس الوطني للمنتخبد
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والحقيقة التى ظهر أمامنا كمواطنين ومسلمين هي لنا سنكون مقصرين فى تحملنا
لصسؤولية ما لم نصارحكم ونصارح فيكم القيادة الحكيمة المؤمنة بما نلمسه من أوضاع

غير سوية تمر بها بلدنا فى ظروف من لمتغيرات الدولية واإلقليمية تحتم علينا المطالبة
برفع بعض أعباء المسؤولية عن كاهلكم لتتحملها المؤسسات الدستورية التى الزالت
معطلة ،و التى لو انتهى عطلها لكانت خير معين على إيقلف التراكمات السلبية للتى نكاد

تسد مجرى حياتنا كمواطنين نعيش معاناة مادية وأدبية ،حيث تمثل معاناتتا المادية فى
محدودية فرص العمل وتضخم البطالة وغالء المعيشة ومشاكل الجنسية والتجنس ،ومنع
العديد من أبنائتا من العودة إلى وطنهم ،يرافق كل ذلك القولنين التى صدرت منذ غياب

السلطة التشريعية والتى تحد من حرية المواطنين وتتاقض مع الدستور ,وما رافقها من
لنعدام حرية التعبير والرأي وخضوع الصحافة للسلطة التنفيذية خضوعاً مباشراً إلى جانب
اإلعالم لموجه من قيلها .وهذه األمور مجتمعة يا صاحب السمو الكريم هي التى تستحثا

كمولطنين إلى المطالبة بعودة المجلس الوطني للعمل مع النظر في إشراك المرأة في

العملية الديمقراطية ،وذلك بإجراء انتخابات حرة لن ارتأيتم عدم دعوة المجلس لوطني
المنحل إلى اإلنعقلد ،وطبقا للمادة  65من الدستورر التي نصها:
(لألمير أن يحل المجلس الوطني بمرسوم تبين فيه أسبلب الحل ،وال يجوز حل
لمجلس لذات األسباب مرة أخرى .وإذا حل لمجلس وجب إجراء اإلنتخابات للمجلس
الجديد فى ميعاد ال يتجاوز شهرين من تلريخ الحل .فإن لم تجر اإلنتخابات خالل تلك
المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته لدستورية ويجتمع فوراً كلن الحل لم يكن،

ويستمر فى أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد).

وإننا على أمل وثقة فى رؤيتكم لعدالة مطالبنا في هذه العريضة التى قصدنا منها

الحث على استكمال هيكل دولتنا الفتية ،وتقديم العون لقيادتكم الحكيصة على أساس من
العدل والشورى واإليمان بما أرساه ديننا اإلسالمي الحنيف من دعائم متينة اعتمدتها
حكمتكم السامية فى دستور وطننا الغلي.

أدامكم الله لنا وأدام لكم موفور الصحة والعزيمة ،ووفقنا الله واياكم لما فيه خير وعزة
وطننا.

وقد حملت النسخة األولى من العريضة الشعبية تواقيع األعضاء الذين تحملو ا

مسؤولية هذا المشروع الوطني وأشرفوا عليه مما نتج عن ذلك ارتباط لسمائهم بهذه الوثيقة

التاريخية .وبمنلسبة التوقيع على النسخة األصلية للعريضة تم عقد اجتماع خاص في منزل
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الشيخ عبداألمير الجمري وذلك مساء يوم السبت الموافق  26سبتصبر  1994وضم معظم
األعضاء وهم :
 )1د .عبداللطيف محمود آل محمود  ..لستلذ جامعي
 )2الشيخ عبداألمير الجمري  ..عالمدين وعضو المجلس الوطني المنحل
 )3محمد جلر صباح  ..عضو المجلس الوطني المنحل
 )4السيد عيسى عبداش الجودر ..عاطل عن العمل
 )5أحمد عيسى الشمالن  ..محامي
 )6عبدالوهاب حسين علي  ..مشرف إجتماعي
 )7علي قاسم ربيعة ..مدير عام وعضو المجلس الوطني المنحل
 )8هشام عبدالملك الشهابي .. .مهندس
 )9إيبراهيم السيد علي كمال الدين ..مسؤول تسويق
 ) 10د .منيرة أحمد فخرو  ..أستاذة في جامعة البحرين
 )11سعيد عبداش العسبول  ...مهندس
 )12أحمد منصور  - -موظف مبيعات

ومن المالحظ ورود إسم الدكتورة منيرة فخرو من ضمن أسماء أعضاء اللجنة

األساسيين و هو العنصر النسائي الوحيد الذي جاء لتمثيل المر أة في هذا المشروع المطلبي
وذلك بعد أن تأكدت الدكتورة من ن المطلب الخاص بإعطاء المرأة كافة حقوقها السياسية

قد ورد من ضمن المطالب األساسية.
ويضيف الدكتور عبداللطيف القول" :بدانا العمل في جمع التواقيع في منتصف العام
 1994وكنا نلتقي لسبوعياً في أكثر من منزل من منازلنا ،واكثر لقاءانتا لدى علي ربيعة.

كانت الروح السائدة جميلة جدا من اإللفة واإلتفاق ،وذلك لوضوح الهدف والرؤية ،حتى
إنني ال أنكر أننا اختلغنا في أية جلسة من الجلسات ،فلية مالحظة كلنت تمرر بالتراضي

وعدم التصلب إزاءها ،وال نخرج من أية جلسة التي تمتد عادة ما بين الساعة والنص فس
و الساعتين والنصف إال ونحن متغقون تماماً على كل ما تم النقاش بشلنه".
وقد وقع على العريضة الثعبية ما يربو على  23ألف توقيع معظمهم من أبناء الشيعة
ومن القرى .ويعزو سبب عزوف أبناء السنة عن التوقيع إلى سببين رئيسيين هما :

 )1ضعف تاثير القوى اليسارية والتقدمية في الشارع السياسي وذلك بفعل الضربات

المستمرة التي تعرضت لها منذ حل المجلس الوطني وايداع قياداتها في السجون.

37

 )2عدم مشاركة التظيمات الدينية السنية في هذا العمل لم ط لبي.

أما رأي الدكتور عبد اللطيف فيما يتعلق بميزان القوى في الساحة السياسية فقد جاء
متطابقا إلى حد بعيد مع ما ورد اعاله وان لختلفت بباب عدم مشاركة القطاع السني.
يقول الدكتور  :كان التحرك على هذه العريضة كبيراً جداً ،وكان هناك إقبال من قبل
الناس .والحق يقال ،إن الحركة الشيعية السياسية ،باعتبارها أكثر تنظيماً وتملسكاً ،فكانت

أمامها لميادين ودور العبادة كبيرة ،وحظوة رجل الدين الشيعي بين ألباعه ،في المقابل،
فإن الشارع لديني السني ،كلن كما هو اليوم مفككاً وليست له قيادات موحدة ،كما أن
التجارب التاريخية التي مر بها السنة على مدى التاريخ النضالي منذ مطلع هذا القرن
واصطدامهم مع قوات األمن خلق نوعاً من التباعد فيما بينهم ،وعلى الجناح الثالث فإن

المجموعل الليبرالية والعلمانية والقومية ،ضعيفة وليست ذات امتدادات في الشارع
البحريتي ،فتركز الثقل في التوقيعات على الجانب لشيعي المتماسك سياسيا وإجتماعيا".
وبالرغم من محدودية المشاركة السنية في هذه الحملة الوطنية إال لن هذه العريضة قد
شكلت تطورا كبيرا في الوعي السيلي ولمطلبي وبات شعار" :البرلمان هو الحل" ،هو

الشعار السائد والمتداول في الساحة السياسية وبشكل أكبر وحاضر في الوسط الشيعي.

إعتقال الشيخ علي سلمان وبدء دوامة العنف
في هذا الحراك السياسي الذي عم أغلب أرجاء البحرين برز الدور الكبير والمؤثر
الذي لعبه القيوخ والعلماء الدينيين من أبناء الطائفة الشيعية وباألخص الشيخ عبداالمير
الجمري والشيخ علي سلمان والشيخ حمزة الديري والسيد حيدر الستري في شحذ الهمم
وحث النلس على تبني هذا المشروع المطلبي والتوقيع عليه .وكان الشيخ علي سلمان

أكثرهم استخداما للمساجد من أجل الترويج للعريضة الشعبية والتأكيد على المطالب التي
حوتها وخاصة المطلب الخاص بتفعيل الدستور وعودة الحياة النيابية.

إال لن حلثة الماراثون كلت لن تحث شرخاً بين اعضاء لجنة العريضة .كن اللقاء

في منزلي حيث طرح الشيخ عبداللطيف قضية الماراثون على بسلط البحث وكان رأي
الوطنيين لن هذه لقضية

عالقة لها بالحركة لمطلبية وأن لجنة العريضة ال تتحمل

مسؤوليتها .إال أن الدكتور عبدللطيف بدا من حديثه الذي كان يوجهه للشيخ الجمري
واألستاذ عبدالوهاب لنه يحمل القيلدة الدينية مسؤولية ماحدث .وبعد سماع رأي الشيخ

واألستلذ اتضح للجميع لنه ال عالقة البتة بين القيادات الدينية وما حدث في سباق المارثون.
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وقد تبين فيما بعد أن أحدلث الماراثون تفجرت بسبب اعتراض بعض العلماء على
مشاركة المرأة األجنبية فيه وهي في لبل غير محتشم مما اعتبروه خدشاً للحياء

وتعارضاً مع لخالق القرية وما أعقب هذه المشاركة من تعرض أربعة أجانب من
المشاركين لإلعتداء واإليذاء الجسدي من قبل بعض األهالي فبه يمكن القول إجماال أنه لم
يكن هنك ما يعكر صغو األمن واإلستقرار لكن الحكومة نجحت في استغالل هذا الحادث
واستثماره لإلنتقام من مروجي مشروع العريضة الشعبية.
ومن هنافإن ما حدث في الخامس من شهر ديسمبر 1994م كان متوقعاً ،وقد أثار

زوبعة سياسية وأمنية كان باإلمكان احتوا ءها لوال إصرار الحكومة على الحل األمني.
ففي هذا اليوم وفي حوالي الساعة الثانية صباحاً أقدم جهاز اإلستخبارات مدعوماً

بقوات األمن ومكافحة الشغب بتفتيش منزل الشيخ علي سلمان ومن ثم اعتقاله .وقد انتشر
خبر اإلعتقال كالنار في الهشيم .وسارع العلماء وفي نفس هذا اليوم لإلعتصام مع
المواطنين أمام منزل الشيخ علي سلمان الواقع في قرية البالد القديم مطالبين بإطالق
سراحه وسراح بقية المعتقلين.

لكن السلطة لم تكن لتتجاوب مع هذا الطلب ،األمر الذي أدى إلى اندالع المظاهرات

التي عمت معظم قرى البحرين مثل البالد القديم والدراز وكرانة ولبوصيبع وسترة وجد
حفص وسنابس والديه .كما قامت الشرطة بتفريق المظاهرة التي خرجت من مسجد

المؤمن بالمنامة.
وفي محلولة منهم لتطويق األحداث بادر العلماء في الثني عشر من شهر ديسمبر 94
بنش كيل وفد من الشيخ حمزة الديري والشيخ خليل سلطان والشيخ سليمان المدني والشيخ
أحمد العصفور لمقابلة رئيس الوزراء ،لكن رئيس الوزراء رفض مقابلتهم .عندئذ طلبوا

اللقاء مع وزير الداخلية وتمت الموافقة على الطلب ،لكن الوزير لم يقبل إال إثنين من
الحضور وهما الشيخ أحمد العصغور والشيخ سليمان المدني .وعندما خرج الشيخان من
مكتب الوزير أفادا بقية الوفد بغهما قد قاما بنقل المطالب إلى الوزير لكن الوزير رفض
التجاوب مع المطالب .وقد اعترض الشيخ حمزة الديري والشيخ خليل سلطان طى منعهما

من الدخول و أصرا على طلب اللقاء من جديد وقد تم لهما ذلك .في هذا اللقاء حضر من

جانب الوزير كل من السيد عبدش المسلم وآخر كان يمثل اإلدعاء العام .وما ن طرح
موضوع إطالق سراح الشيخ علي سلمان حتى بلدر الوزيربالقول بأن الشيخ علي سلمان
ارتكب من المخالفات والجرائم ما ال يسمح لنا باطالق سراحه .و هنا لثار إلى الملف الذي
يحمله موظف اإلدعاء العام وقال :هذا هو ملف الشيخ علي سلمان وقد امتأل بما ارتكبه
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من أعمال تضر بأمن الدولة .بعد ذلك توجه إلى لشيخ حمزة الديري والشيخ خليل سلطان
ووجه لهما اإلتهام بأنهما وراء استمرار اإلعتصام الكبير الذي تشهده منطقة البالد منذ
اعتقال للشيخ علي سلمان وأنهما يشجعان المعتصمين على أعمال التخريب واإلعتداء على
الشرطة .وقد رد الثيخ حمزة الديري على اتهام الوزير لهما بالقول بأن عدد المعتصمين
ال يتجاوز المائتين ولن وجودهما ضروري من أجل ضبط المعتصمين حتى ال يخرجوا
عن الخط السلمي المرسوم لإلعتصام ولنه لوال وجودهما لشدهدت المنطقة أعمال تخريب
وصدلم مع قوات مكافحة الشغب .واختتم للشيخ حمزة تعليقه الطالبة بإطالق سراح
الشيخ علي سلمان وبقية المعتقلين من لجل إنهاء األزمة ودياً لكن الوزير رفض هذا

الطلب
نتيجة لفشل اللقاء مع لوزير عمت اإلحتجاجا في اليوم التلي الكثير من المناطق

والقرى ،لكن المظاهرات التي جبت شوارع العاصمة كلنت أكثرها حدة .حيث قام
المتظاهرون بمهاجمة مركز شرطة باب البحرين في العاصمة المنامة وتحطيم مداخل
فندق عذاري وفندق صحاري مما أدى إلى اندالع المواجهات بين المتظاهرين وقوات
مكافحة لشغب وقيام الشرطة بلستخدام الغاز المسيل للدمو ع الر صاص ل مط

لكن يمكن القول إجماال أن استشهاد الشاب عبدالقادر الفتالوي ( 18سنة) في منطقة

الدراز في الثاني عثر من ديسمبر ومن ثم استشهاد كل من هتي لحمد الوسطي وهاني
عباس خميس في للمظاهرات التي عمت قرية جدحفص والسنابس والديه في السابع عشر
من ديسمبر وذلك نتيجة استخدام الرصاص المطاطي والفو المسيل الدموع قد أدى إلى
حدوث منعطفس خطير في تطور األحداث ،وكان ايداناً ببدء المرحلة الدامية لتي خيمت

على أجواء البحرين طوال عقد التسعينيات.
بعد سقوط الشهيدين هاني الوسطي وهاني خمير حاول الشيخ حمزة الديري والشيخ
حيدر الستري إعادة تشكيل الوفد لمقابلة وزير الداخلية .لكن الشيخ أحمد العصفور و الشيخ
سليمان المدني أصرا على توسيع الوفد بإضافة كل من رجل األعمال لحمد منصور العالي
والتائب السابق في البرلمان المنحل سيد علوي الشرخات ولم يجد العضوان اآلخران بدا
من القبول وذلك بحكم الوضع المتازم وتعقيداته .وبهذا الخصوص نبه لشيخ عبداألمير

الجمري كال من الشيخ حمزة الديري والشيخ خليل سلطان باخذ الحيطة والحذر من هذه
للتشكيلة المطعمة برجاالت الحكومة وشكك في جدوى نجاح مل هذا الوفد في أداء مهمته.

لكن ما يبعث على الحيرة والشك هو التغير المفاجى في موقف الشيخ لحمد العصفور
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والشيخ سليمان المدني اللذان طالبا بإسقاط عضوية كل من الشيخ حمزة الديري والشيخ
خليل سلطان من الوفد مما أدى إلى الغاء فكرة تشكيل الوفد.
في غمرة هذه األحداث حاول أعضاء لجنة العريضة الشعبية تسليم العريضة إلى

سمو األمير وذلك في الثالث من يناير العام  95إال أن وزير العدل الشيخ عبدالله بن خالد
اتصل بالمحامي أحمد الشمالن وطلب منه أن يؤخر اعضاء اللجنة تقديم العريضة وذلك

بحجة اتدالع األحداث.
ولم يمض لسبوعان على طلب وزير العدل بالتاجيل حتى أضيف ثالثة شهداء جدد

على قائمة الشهداء هم محمد رضا الحجي وعبدالقلدر الفتالوي اللذان سقطا في الثالث
عشر من يناير وحسين علي الصافي الذي سقط في السادس والعشرين من يناير .1995

إبعاد شيوخ الدين الثالثة من البحرين
في خطوة تصعيدية لم تحسب السلطة أبعلدها ونتائجها قامت سلطات األمن في

الخامس عشر من يناير  1995بإعاد كل من الشيخ علي سلمان والشيخ حمزة الديري
والسيد حيدر الستري إلى الخارج .وقد تم استدعاء كل من الشيخ حمزة الديري والسيد

حيدر الستري كل على حدة إلى القلعة في الوقت الذي كان الشيخ علي سلمان في السجن
وتم إبالغ كل منهما بقرار األمير باإلبعاد .يقول الشيخ حمزة الديري أنه تم استدعاؤه من

قبل العقيد علدل فليفل إلى القلعة وهناك اخبره بقرار األمير بإبعلده إلى الخلرج و أنه
(العقيد) يخيره في الجهة التي يختار أن يقضي فيها فترة اإلبعاد وهل هو يفضل منطقة
الخليج أو وروبا .وهنارد الشيخ حمزة الديري بله اليريد الخليج وال أوروباوإنه
يتساءل عن أسباب اإلبعاد وحيثياته وقال للعقيد ،إن اإلبعاد يعد مخالفة دستورية وقانونية.
لكن العقيد فليفل لم يرد على تساؤالت الشيخ حمز ة الديري وبدالً من ذلك فاجاه بان اإلبعاد
سيتم حاال وبأنه سيغلدر القلعة إلى المطار مباشرة وإن الطائرة ستقله إلى مطلر دبي.

يقول الشيخ حمزة الديري لنه لم يكن يتوقع صدور مغلى هذا القرار القاسي بحقه وأنه
فوجى به وتألم كثيراً ألن هذا القر ار سوف لن يتيح له فرصة توديع اهله وخالنه .وفجاة
تذكر الشيخ حمزة سيارته التي جاء فيها إلى القلعة وطلب من لعقيد السماح له بأخذ

سيارته إلى المنزل لكن العقيد فليفل أفاده بان الداخلية ستتكفل بنقل السيارة إلى منزله .وفي
المطار أخذه العقيد فليفل إلى قاعة التشريفات الكبرى وقال له لت اآلن جالس في قاعة
تشريفات األمير ،فرد عليه الشيخ حمزة الديري بالقول" :ال يضر الشاة سلخها بعد ذبحها"
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قجأة أخرج العقيد فليفل مائة دينار وسلمها للشيخ حمزة الديري قائال له إنها مصرف
جيب لدبي وأخذ توقيعه على استالم المبلغ.
يقول الشيخ حمزة الديري أن الساعة قاربت الثانية عشرة والنصف ظهراً عندما تم

إدخاله الطانرة وإنه اكتقف بعد تصفح تنكرة السفر أن المحطة األولى هي دبي والمحطة
الثانية واألخيرة هي سوريا .كان الشيخ حمزة الديري يعتقد أنه هو لوحيد الذي تقرر

ليعاله لكن وما لن دخل الطائرة حتى فوجى بوجود الشيخ علي سلمان والسيد حيدر
لستري وهتا تم العناق بين الثالثة المبعدين وبداً لحديث بينهم عن الجهة التي يجب أن
يتوجهوا ليها وكان قرار الثالثة هو الذهلب إلى لتدن.
وهناك قصتان مختلفتان تتحدثان عن ترتيب سكنهم في دبي وتمويل رحلتهم إلى
لندن .القصة األولى تقول أنهم بعد نزولهم مطار دبي تم استقبالهم من قيل األوقاف

الجعفرية في دولة اإلمارات وتم أخذهم إلى شقة في وسط دبي .وفي هذه األثتاء اتصل بهم

الشيخ محمد يومف مزعل من لندن ليطلب منهم ا وجه إلى بريطانيا لكنه فوجئ بأنهم قد

اتخذوا هذا القرار وأنهم سيصلون إلى لندن صباح الغد .وحسب هذه الرولية فإن من قام

بعملية الحجز ودفع قيمة التذاكر هي األوقاف الجعفرية بدولة االمارات .ومن لمسهولة
بمكلن التشكيك في صحة هذه الرواية وذلك بالسؤال عن الطريقة التي تم فيها اإلتصال
باألوقاف الجعفرية باإلمارات في الوقت الذي تمت فيه عملية اإلبعاد بكامل السرية وأن
المبعدين أنفسهم لم يعرفوا عن يعاد رفعهم اال في داخل الطائرة.

الرواية الثاتية التي جاءت على لسان الشيخ حمزة الديري تقول لنهم بعد خروجهم

من المطار توجهوا إلى أحد المساجد لتأدية فريضة صالة العصر وهناك تعرفوا على أحد
المواطنين اإلماراتيين الذي ما أن فهم طبيعة مشكلتهم وقصة إبعادهم حتى أبدى تعاطفاً
كبيرا

قضيتهم إلى درجة أنه بلر باخذهم إلى إحدى الشقق لإلسترلحة وقام شخصياً

بترتيب إجرءات السفر إلى لندن وعلى حسلبه الخلص.
بعد اإلطمننان على ترتييات السفر بلر المبعدون اإلتصال بجماعة األحرار بلندن
ليخبرو هم بموعد الوصول .في صباح يوم السابع عشر من يناير وصل المبعدون مطار
لتدن وبمجرد وصولهم بالروا بتقديم طلب اللجوء لسياسي .وفي قاعة استقبال المسافرين

بمطار هيثرو كلن في انتظار هم الدكتور منصور الجمري والدكتور مجيد العلوي والشيخ
محمد يوسف مزعل وقد تخلف الدكتىر سعيد الشهبي عن الحضرر بسبب انشغاالته لكنه

استضاف لمبعدين في منزله ولمدة ثالثة ليام.
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لم يكن يتوقع المبعدون وجود الصحفيين والمصورين الذي حضروا خصيصا لتغطية
قصة اإلبعل وما يجرى في البحرين من انتهاكات وصلت إلى درجة القتل خارج القانون.
والحقيقة أن هذا المؤتمر الصحفي والتغطية اإلعالمية الواسعة من قبل المبعدين قد مثل
أول انتصار إعالمي ودعائي للقضية لمطلبية في الخارج.

ال شك لن تغيير مسار السفر والتوجه إلى لندن بدالً من دبي كان له وقع الصدمة
على حكومة البحرين التي لم تضع هذا التغيير في حساباتها .أما طلب اللجو ء السياسي فقد
أثار مخلوفها وسبب لها قلقاً شديداً وكان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

كاتت السلطة تعتقد أن المبعدين الثالثة ال يملكون إال الخيارت الثالث التالية :

 )1بقاؤهم في إمارة دبي وفي هذا خالص الحكومة من نشاطهم السياسي وفي الوقت
نفسه يكونوا على مرمى حجر منها وفي متتاول يدها متى ما شاءت.

 )2ذهابهم إلى إيران وهناك يتجمد نشاطهم مثل غير هم من المبعدين ويصبح بإمكان
السلطة أن تتغل وجودهم هناك فتدهم هم بلعمالة إليران وإنهم يعملون بوحيها وتوجيهاتها.

 )3أما الخيار الثالث فهو سوريا وهناك يكون نشاطهم السياسي محدوداً جداً وغير
مؤثر مثله منل غيره من النشاطات لتي يمارسها المبعدون على اختالف اتتما ءاتهم ومنذ

عقود من الزمن.
ال شك أن اختيار بريطانيا كمحطة أخيرة للمبعدين والتقدم بطلب اللجوء يعد خطوة
سياسية ذكية وهي تحقق للمبعدين وللحركة المطلبية األهداف التالية:

 )1إن اللجوء السياسي في لندن يوفر األمن والطمانينة والعيش الكريم بعيداً عن
تتاول يد السلطة وتهديداتها.

 )2لفت أنظار العالم وخصوصاً حكومكت الغرب إلى سياسة اإلبعاد عن الوطن التي
تمارسها حكومة البحرين ،تلك السيلسة التي تتعارض و اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

والمواثيق الدولية وتعرض حكومة البحرين للمساءلة القانونية.

 )3إن وجود المبعدين في بريطفيا أتاح لهم حرية العمل السياسي والقيام بالحمالت

اإلعالمية والدعائية لقضد شعب البحرين.

والحقيقة أن هذا اإلبعد وطلب اللجوء في بريطانيا قد سبب فضيحة سيدية وحرجاً
شديدا لتظام الحكم في البحرين ووضع السلطة في وضع ال يحسد عليه وهي تطالب
الحكومة البريطانية بعدم إعطاء المبعدين حق اللجوء وبطردهم من األراضي البريطانية.
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وهذا لوضع السيئ يذكر بلسطورة المارد الذي خرج من القنيذة ومن هول المنظر الذي
رآه صاحب القنيذة احتار في كيفية إرجاعه بداخلها.

بعد عشرة ليام من وصولهم إلى بريطانيا ،وتحديداً في السبع والعشرين من شهر
ينير قام وزير خلرجية لبحرين بزيارة إلى لندن التقى خاللها وزير الخارجية البريطاني
دوغالس هيرد وخالل شرحه للوضع اإلقليمي يار الوزير موضوع المبعدين وخاطب

الوزير هيرد بالقول" :إنه ال يجب أن تفتح األبواب لهؤالء المخربين لكي يمارسوا

نشاطاتهم الهدامة ضد البحرين من بريطانيا أو من اي دولة أخرى" .كان رد الوزير هيرد
هو لتأكيد على أن بريطانيا ال تريد أن تكون مالذا لإلرهابيين ومقراً لممارسة نشاطات
ضد الدول العربية والخليجية من قبل مؤسسات إرهابية ،إال أن موضوع طلب اللجوء
السياسي الذي تقدم به العلماء الثالثة يتم البحث فيه من خالل الجوانب القلنونية وهو أمر
يخص وزير الداخلية وستراعى فيه القوانين البريطانية والقوانين الدولية.

لكن ما صرح به وزير خارجية البحرين في لقائه الصحفي أمام مقر وزارة الخارجية
البريطلنية بعد المقلبلة هو في اعتقادي أهم من اللقاء بالوزير هيرد .في هذا اللقاء الصحفي
نكتشف حجم المغالطات السياسية والجراة على قلب الحقائق وتشويهها .ففيما يتعلق بأحداث
الشغب األخيرة التي وقعت في البحرين قال وزير خارجية البحرين إنه شرح للوزير
البريطاني وأكد له ان فئة قليلة محدودة لعدد قامت بهذه األحداث والنشاطات اإلرهابية

وهي تمثل عناصر خارجة على القانون والنظام وخارجة عن تقاليد البحرين وإن هؤالء
لمخريين قاموا باعمال عنف واعتدوا على الممتلكات العامة والخاصة.
وعن األحداث نفسها قال إنها حركة مدعومة من الخارج والهدف منها زعزعة
لسقرار منطقة الخليج ويجب اال تفتح األبواب لهؤالء الناس وأال يبقوا في بريطانيا أو أي

بلد آخر ويتحدثوا ضد البحرين وينخرطوا في نشاطات هدامة تستهدف البحرين.
وعن هذه الحركة أو الفئة التخريبية قال" :إنها لم تقدم أي طرح ديمقراطي وإن
فلسفتها عقيمة وتريد عودة عقارب الساعة إلى الوراء .وهم متطرفون ويمثلون فلسفة
متطرفة معادية لقيم مجتمعنا ووجدنا أن وجودهم في البحرين يثير الموقف في الوقت

الحالي .واعطيناهم حرية االختيار وهي إما الخضوع للقانون والعقوبة أو مغلدرة البالد
وقد اختاروا الرحيل".

لم يتطرق الوزير إلى لجنة العريضة ومحاوالتها المتكررة لتسليم العريضة التي
تحمل ما يقارب الخمة والعشرين ألف توقيع ولم يشر إلى محاوالت فتح باب الحوار مع
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لقيادة السياسية حول المطالب التى تضمن تها .كما أنه أطلق على الحركة المطلبية تسمية
الفئة التخريبية وهو الذي يعلم بطبيعة تشكيل هذه الحركة ومستوى قيادتها ومكانة رموزها

في المجتمع كما أنه تهمها بعدم التقدم بطرح ديمقراطي وهو يعلم كل العلم أن على رأس
مطالبها تفعيل دستور البالد لمعطل منذ العام  1975وعودة الحياة النيابية.

وعندما تطرق وزير خارجية البحرين إلى موضوع التضخيم اإلعالمي لألحداث قال
إن ورأء ذلك قوى تعمل من أجل عدم استقرار وتقدم منطقة ال خليج وليس البحرين فقط.
في هذا السياق نسي الوزير أن الخيار العسكري الذي اختارته القيادة السياسية كبديل

للحل السياسي وتحويل قوات األمن المناطق الشيعية إلى ساحة حرب هو الذي دفع

مراسلي وكاالت األنباء ومنظمات حقوق اإلنسان إلى رصد ومتابعة ما يحدث على الساحة
البحرينية من خروقات وانتهاكات تقشعر لها األبدان.

لم يكن يدور بخلد المعارضة البحرينية أو أي من المتابعين لألحداث في البحرين أن

يكون هدف زيارة وزير خارجية البحرين هو مالحقة المبعدين ومطالبة الحكومة
البريطائية برفض إعطاء اللجوء السياسي للمبعدين الثالثة.

كان رد المعارضة البحرينية في لندن على زيارة وزير خارجية البحرين هو عقد
مؤتمر صحفي في مبنى البر لملن .شارك فيه الشيخ علي سلمان الذي لم يمض على
وصوله إلى بريطانيا سوى أحدى عشر يوما وقدم للحضور صورة شاملة عما يجري في
البحرين من قل خارج القانون وتعذيب في للسجون واعتداء على الممتلكات .كما شارك

في المؤتمر النائدب العمالي البريطاني جورج غالوي الذي تحدث حول سيلسات القمع
واإلبعاد ورفض حكومة البحرين إعادة العمل بلدستور.
وتجدر اإلشارة إلى أن لعلماء الثالثة قد نجحوا في الحصول على حق اللجوء

السياسي في العشرين من شهر يوليو العام .1998

ردود األفعال الرسمية تجاه األحداث واإلبعاد
نعود إلى موضوع التضخيم اإلعالمي الذي لشار اليه وزير الخارجية في مؤتمره
الصحفي واتهامه الجهات الخارجية بتهويل األحداث في البحرين .فنقول أن السلطة في
البحرين هي من تعمد طمس الحقائق والعمل على التقليل من شأن ما حدث بالرغم من أن

سقوط ستة يدء آخرهم حسين الصافي الذي استشهدفي  26يناير  95تكفي لوحدهالفضح

الس لطة وتعرية سيدتها القمعية .وحتى تغطي على عملية القتل خارج القانون واإلقتهاكات
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لفظيعة التي ملرمتها قو ات مكلفحة الشغب ،قامت لسلطة بتوظيف جميع لجهزتها اإلعالمية

لمرئية ولصسموعة والمقرو ة من أجل تزييف الحقاتق وتشويه صورة الحركة المطلبية .وقد
واكب هذه الحملة فرض حصلر على مرلسلي وكاالت األثباء األجنب والبحرينيين على حد
سواء من اجل طمس معالم الحركة ولم تتردد وزلرة اإلعالم في لستدعاء المراسلين األجانب

وممرسة الضغوط عليهم وتهديدهم باإلبعلد .ففي بداية سنة  1994ارغم مرلسل وكالة
األخبلر لفرنسية على ترك البالد نتيجة وضع القيود المشددة طى نشر األخبار وكان تعليق

موظف الوكالة الفرنسية في لندن على هذه الحادثة بالقول :إن السلطة في البحرين خيرت
لمرلمل بين أن يغمض عينيه حيل ما يجري من أحدلث وبين أن يغلق مكتب لوكالة

ويترك البحرين ،وفي شهر ديسمبر  1994قلمت الحكومة بطرد مرلسل "البي بي سي"
بسبب النقل ليومي لألحدلث والتزامه الحياد في الحديث عن اإلتتفاضة.
وكما هو الحل في الدول الشمولية والقمعية ،فإن اإلعالم المرئي والمسموع في
البحرين هو ملك للدولة وهي ال تسمح ألي جهة كانت بمزاولة هذا النشاط .أما اإلعالم
لمقرو ء فيحكمه قانون للمطبوعات الذي عن طريقه تتحكم السلطة في إعطاء التراخيص
للموثوق في والئهم وإخالصهم للنظام وهم بدورهم يتحملون نيابة عن وزارة اإلعالم
مسؤولية فرض الرقابة على كتابهم وصحفييهم والتحكم فيما ينشر من أخبار ومواضيع.

وفي أوقات األزمات والشدة تقوم وزارة اإلعالم بقيادة المعارك اإلعالمية وتوزيع األدوار
بين الجرائد واختيار المادة اإلعالمية المناسبة .وفي فترة أحداث التسعينيات لم تتردد
السلطة في التدخل وبشكل سافر في تغيير رئيس تحرير جريدة اخبار الخليج .أما جريدة

األيام فهي جريدة النظام التي لشرفت وزارة اإلعالم على إصدارها وتمويلها واختيار
طاقمها من أعضاء مجلس اإلدارة.

وللتليل عطى هيمنة السلطة على وسائل اإلعالم المقروء أمكن القول لن األجهزة
اإلعالمية لم تتطرق ال من قريب وال من بعيد إلى سيلسة القمع والقتل العمد للمواطنين
برصاص وزارة الداخلية وتحت التعذيب ،أو إيعلد لعلماء الثالثة رغم خطورة مثل هذه
المواضيع .وعلى العكس من ذلك جاءت لكتابل  I:الصحافية لتبرر وتدافع عن عدوان
الحكومة على الشعب األعزل ولتوجه اإلتهام للمطالبين بحقوقهم المشروعة وتصفهم
بالخارجين على القانون.
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وكمثال على هذا التحريف والتزوير نكتفي بليراد ما كتبته جريدة أخبار الخليج
وصدى األسبوع في األسبوع األخير من شهر ينير  95أي بعد عثرة أيام تقريباً من
قرار إبعاد العلماء واستشهلد خصسة مواطنين برصاص وزارة الداخلية.

في العدد الصادر في  29يناير  95لم يتردد رئيس تحرير أخبار الخليج عن ربط ما
يجري في الداخل من مطالب مشروعة بأيادي خارجية .ومن اجل التمويه راح يتساءل

كيف تلر اإلنسان بما يسمعه من أناس حاقدين مغرضين طامعين في وطنه ،وكيف يسمح

هذا المواطن لنفسه ن يكون أداة هدم وتدمير وتخريب في يد األجنبي الطامع الحاقد.
بعد ذلك عرج رئيس التحرير إلى العالقة بين الحاكم والمحكوم ،فوجه لومه للمولطن

الذي يسيء إلى القيادة التي فتحت قلبها قيل أبوابها لكل مواطن كي يشكو ويتظلم وكي
يعتب ويعرض حاله .وضرب مثال للمشككين في ذلك فدعاهم للذهاب إلى قصر سمو
األمير صباح كل ثالثاء وفي المناسبات الدينية والوطنية أو فليذهبوا إلى مجلس سمو

رئيس الوزراء ليروا دالئل التواضع والتفاهم واألبواب لمفتوحة لكل إنسان.
وواضح من دعوة رئيس التحرير المواطنين لنقل قضاياهم وشكاواهم إلى مجلس

الشيخ أنه يسعى إلى تكريس العالقات القبلية ويحول مجلس القيادة السياسية إلى بديل عن
المجلس الوطني المنتخب الذيحله األمير في  26أغطس .1975
أما صاحب مجلة صدى األسبوع ورئيس تحريرها فبنه لم يخرج في مقاله الصنشور
في العدد الصادر في  24يناير  95عن هذا السياق وهو يصب في نفس اإلتجاه الذي يؤكد

على ديمقراطية ال

م السياسي وسياسة الباب المفتوح التي ينتهجها الحكم.

في البداية عبر الكاتب عن استغرابه من لجوء "هذه الفئة من الناس من النين

اعوا

بوصلة التمييز بين األبيض واألسود إلى إثلرة هذا لهرج والتشويش متخذين من الشارع
ساحة للحوار ومستخدمين أسلوباً غير مناسب لروح البحرين واعرافها ويفعلون ذلك في
الوقت الذي يعرفون هم قبل غيرهم ان كل األبواب مغتوحة وأن الحكومة بكل أجهزتها

وبمختلف مستوياتها تضع نصب أعينها مصلحة هذا الوطن ولمواطن قبل كل شيء".
بعد مدحه لسياسة البلب لمفتوح يتجه رئيس التحرير لتوجيه ا إلتهام ضد لمطالبين بحق

العمل فيقول إن التخفي وراء ملف البطلة وتضخيمه وتحميله كل هذا الهرج والشغب الذي
حصل ال يمكن أن يصدقه للمخلصون في هذا للوطن ألن الدولة أعطت هذا لموضوع منذ

سنوات وما زالت كل اإلهتمام واألولوية لبحرنة الوظائف واألعمال وتوفير لمزيد من

فرص العمل  -واألرقام  -حسب قول الكاتب  -تل على أن نسق التدريب ولبحرنة
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يسيران على لساس اإلحماس بالمسؤولية التامة ولحرص على حل مل هذه للمسعل
وبسرعة وفي إطار اإلمكانيات ،بالرغم من فداحتها وخطورة ملف البطالة وآثارها على

المجتمع.

لكن ما حدث في الثني من شهر يوليو  94كن بمثابة الرد على كاتب هذا العمود
وفيه ما يدحض ادعاء الحكومة بلنها تتبنى سيلسة الباب المفتوح .في هذا التاريخ لم تكتف

وز ارة العمل بغلق لبولبها في وجه العاطلين ولكنها استدعت لهم قوات مكافحة الشغب التي

قامت بتفريقهم بالقوة ومطاردتهم داخل شوارع واحياء مدينة عيسى .كما صدرت األوامر
للجرائد والمجالت بعدم التطرق للعريضة الشعبية التي تطالب باإلصالحات الدستورية

ولقضاء على البطالة وتم منعها من نشر ما يشير إلى قضية إيعاد ثالثة من العلماء إلى
خارج البالد بسبب مشاركتهم في حملة التوقيع.

أما حديث الصحافة عن سيلسة الباب المفتو ح وفتح أبواب قصر األمير للمواطنين فإن
هذا اإلدعاء يدحضه ويكنبه الرفض المستمر للقيادة السياسية في تحديد موعد لوفد لجنة

العريضة المطلبية من أجل تسليمها العريضة الشعبية .وفي الوقت الذي ظل فيه باب
القصر مغلقاً أمام وفود لجنة العريضة وحملة المطلد ب لوطنية ،فإنه كان مشرعا من لجل
ا^تقبال الوفود لرياضية وطالبي المكرمات والصدقات والمهنئين باألعياد والمتاجرين
بالقضليا الوطنية.
لم يكن بخاف على السلطة بأن العوامل المحركة لإلضطرليبات هي عوامل محلية
مبعثها تفاقم البطالة ومشكلة السكن وغياب الحريات السياسية والمشلكة الشعيية في صنع
القرار .لكن القيدة السياسية ،وكعادتها ،تغمض عينيها وتصم أننيها وال تحاول لن

تستوعب دروس اإلنتفاضة ،وتعمل طى معالجة األباب التي لدت إلى تفجر الوضع

السياسي وتسارع إلى وضع سيلسة جديدة للبحرنة بدال من اعتماد سياسة التمييز وإغرلق
العوق بالعمالة األجنبية.

وإمعانا في نفيها وتجاهلها لتلك الحقائق حرصت القيادة السياسية على توجيه اإلعالم
الرسمي لقيادة الحملة المنظمة في اتهام الخللج بما يجري في الداخل وتحميل إحدى دول
الجوار مسؤوليته.

اعود إلى موضوع الزيلرة الخاصة لوزير الخارجية التي حاول فيها الوزير إقناع
الحكومة البريطانية رفض طلب اللجوء السياسي ،فأقول كفت هذه المحاولة مثار الدهشة
واإلستغراب في بريطانيا إلى درجة أن ثمانية عثر نكئباً بريطانياً سارعوا إلصدار توصية
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إلى البرلمان تشجب زيارة وزير خارجية البحرين وتعتبرها تدخال غير مشروع في
الشؤو ن الداخلية لبريطانيا.

وباإلضافة إلى ذلك تقدم سبعة عشر نائباً وعلى راسهم الناثب جورج غالوي بتوصية

تتعلق بوجود الضابط البريطاني أيان هندرسون على رأس جهاز األمن في البحرين.
لكن المطالبة بطرد العلماء الثالتة من أرا ي بريطلنيالم تتوقف عند هذه الزيارة بل
هذه القضية ظلت الشغل الشاغل للسلطة الحاكمة في البحرين حيث واصل وزير
الخارجية الشيخ محمد بن مبارك حملته ضد الحكومة البريطانية بسبب سماحها بدخول
المبعدين

اضيها ومطالبا بإبعادهم من بريطانيا.

في األسبوع األخير من شهر فبراير  1996أجرى وزير الخارجية الشيخ محمد بن
مبارك الخليفة لقاء صحفيا مع جريدة "الجارديان عبر فيها عن استيائه من عدم موا,

الحكومة البريطانية على طلب حكومة البحرين بعدم منح العلماء الثالثة حق اللجوء

السياسي .ومن أجل الضغط على الحكومة البريطانية كي تتجاوب مع طلب حكومة
البحرين لم يتردد الوزير في تهديد بريطانيا من تأش مصالحها في المنطقة إن هي أصرت
على موقفها في هذا الشأن.
في الرابع من شهر مارس  1996كان وفد الزيارة الرسمية لبريطاتيا على مستوى
العهد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وضم في عضويته الشيخ سلمان بن حمد آل

خليفة نجل ولي العهد ووكيل وزارة الدفاع ،ووزير خارجية البحرين الشيخ محمد بن
مبارك والسيد يوسف الشيراوي وزير التتمية السابق .وفي المقابلة التي تمت في اليوم
األول للزيارة طرح ولي عهد البحرين موضوع الالجئين البحرينيين على وزير الخارجية
مالكولم ريفكند وطالب بليعادهم من األراضي البريطانية .لكن الوزير البريطاني أشار إلى

تمسك الحكومة البريطانية بحكم القلنون والمواثيق الدولية .وفي اإلجتماع الذي تم عقده مع
وزير التجلرة البريطاني ووزير لدفاع تطرق ولي العهد إلى موضوع األسلحة الدفاعية
التي تزودها بريطانيا لقوة دفاع البحرين ،لكن وزير الدفاع البريطاني عبر  -حسب ما
تسرب وقتها من أخبار  -عن عدم موافقة حكومته على بيع هذه ألسلحة ،وذلك خوفا من

أن تستعمل للقمع الداخلي.
وقد وجد اللورد أيفبوري ،رئيس لجنة حقوق اإلنسان البرلمانية البريطفية في هذه
يطلب منه توضيح موقف
الزيارة فرصة لكتلبة رسالة إلى وزير الخارجية البريط
الحكومة البريطانية تجاه مسألة اللجو ء السياسي باعتبارها مسالة قانونية والتزاماً دولياً ال
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يحق لحكومة البحرين التي ال تحترم العهود والمواثيق الدولية الضغط على بريطاتيا
لتجلىزها .كما طلب منه التأكيد للوفد البحريني بان السالح البريطاني يجب أن ال يستعمل

للقمع الدلخلي ،وان يطلب في الوقت نفسه ولي عهد البحرين ببدء حوار مع المعارضة
السلمية للتوصل إلى صيغة لتطبيق دستور لبالد لمعلق منذ عثرين عاما .كما طرح
مسألة اعتقال النساء معتبراً إياها قضية إنسانية وإنه ال يجوز لحكومة البحرين ان

تتخدمها البتزاز المعارضين البحرينيين في الدلخل والخارج ،وطالبه بشجب تلك

السياسات أفالإصتية٠
في المؤتمر الصحفي لولي العهد الذي عقد في  7مارس واختتم به هذه الزيارة ،كان
لسؤال األول حول مدى صحة الخبر من أن المظاهرات األخيرة انطلقت جراء رفض

الحكومة لآلراء الديمقراطية.
وكلن الجواب هو" :لن عائلة الخليفة كائت تدير شؤون البالد منذ مدة تزيد على
المائتي سنة ،وخالل هذه الغترة اعتمدت الحكومة على احترامها آلراءمواطنيها اتصلها
بهم .وكلثت أهدافها دائماً هي تحقيق التطور واإلمتقرار والتقدم .أما أولثك الذين يتلقون
آراءهم من الخارج فإنهم لم يقدموا لنا العون في هذا المجال .إن للعباد ئ الديمقراطية التي
يؤمنون بها ال تصلح بالنسبة للقضايا المتعامل معها".

لسؤال الثلني كان عن مدى صحة اإلدعاء بوحشية الشرطة.

وكان جواب ولي العهد كاآلتي :إن المنظمات اإلعالمية قد بالغت جداً في أعداد
أولنك النين تم اعتقالهم وكنلك في اإلدعاء بوحشية قوات األمن .إن الحكومة ال زالت

مصممة على التصرف برزانة منذ اندالع اإلضطرابات .وسوف نستمر في التصرف
بهدوء لكننا مصممون على القضاء على االرهاب".
أما المؤال االخير فقد طلب من ولي العهد التعليق على تقارير حقوق اإلنسان التى
تكلمت عن الخروقات ،وقلت لمن هناك بعض الناس الذين تعرضوا للتعذيب في البحرين.
وقد أجاب ولي العهد باآلتي :إن القانون في البحرين يمنع استخدام التعذيب وإننا نتقيد

بتعاليم أالسالم التي تؤكد على أن القانون يطبق على الجميع وبدون استثناء .إننا على

استعداد للتعلىن مع أي طرف ثالث محايد من أجل تقصي الوضع في السجون واإلطالع
السجناء".
على وه
ويبدو من حديث ولي العهد عن استعدلد الحكومة للتعاون مع األطراف األخرى من

أجل تقصي الحقائق في السجون ،إنه لم يكن عطى علم ودراية برفض الحكومة السماح ألي
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من المنظمات الحقوقية دخول البالد بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب االحمر .كما أن

اللجنة الدولية للصليب األحمر قد تلخر دخولها البحرين نتيجة عدم موافقة حكومة البحرين
على تلبية الشروط الثالثة لتالية والتي بدونها ال يصبح للتحقيق أي قيمة أو معنى وهي:

 )1القدر ة على مقابلة جميع الموقوفين والمسجونين وبدون استثناء.
 )2حرية اإلجتماع بالموقوفين والمسجونين بدون حضور الموظفين الرسميين.
 )3القدرة على تكرار هذه المقبالت وفي أي وقت تجده اللجنة ضرورياً.
إن مفاوضات اللجنة مع الحكومة حول هذه النقاط الثالث تدلل على وجود خروقات

لحقوق اإلنسان وإن موافقة الحكومة في بداية األمر على الشروط معناه أن الحكومة كانت

تحاول إخفاء هذه اإلنتهاكات.
أما حديث الوزير عن القوانين التي تمنع التعذيب في البحرين فيكفي لستعراض بعض
أمماء الذين دخلوا السجن ،وفي غضون بضعة أيام خرجوا جثتا هامدة امثل الشاعر سعيد
العويناتي ومحمد بوجيري والدكتو ر هاشم العلوي.

وعودة إلى موضوع المبعدين ال بد من اإلشارة إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده
وزير الدولة للشؤون الخارجية السيد جيريمي هانلي في ختام زيارته لليحرين حيث قال:
"ان حكومة صاحبة الجاللة ملتزمة بالقو انين الدولية التي تحكم طلبات اللجوء السياسي

وذلكطبقالميثلق ."1951
بعد فشل زيارة لندن توجه الوفد مباشرة إلى لواليات المتحدة وهناك التقى مع وزير

الدفاع السيد بري ( )William PeiTyالذي أعلن عن دعمه لتعزيز الروابط العسكرية
واستعداد بالده لتقديم العون في مجاالت أخرى .تجدر اإلشارة إلى أن السيد وليم بري قد

زار البحرين في مارس من العام  1995وقابل األمير الشيخ عيسى لكنه لم يشر ،ال من
قريب أو من بعيد ،لألحداث ،علماً أن اإلنتفاضة كانت في أوجها.
ويمكن القول إجماالً لن سياسة قمع الحريات اإلعالمية لخنت منحى خطيراً طوال

فترة التسعينيات حيث أصبح من الصعوبة بمكان التحدث مع وكاالت األنباء العالمية أو

اإلذاعات الحرة .وعندما كاند" ،البي بي سي" تتصل بالفعاليات السياسية من أجل استجالء

الموقف حول حادث ما،

كان المتحدثون يمارسون الرقابة الذاتية خشية رد فعل ال ظام

البوليسي القمعي .ومع ذلك لم تتردد السلطة في توجيه اإلتهام للكاتيين حافظ الشيخ
والمحامي لحمد الش مالن اللذين شاركا في ندوة بمحطة الجزيرة وتقديمهما للمحلكمة كما
سنتطرق لذلك الحقا .كما أن مسلسل طرد مراسلي وكاالت األنباء لم يتوقف بحق أولئك
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النين ينقلون األحدلث بحيادية وخاصة بعد صدور قرار وزارة اإلعالم القاضي بتجديد
تراخيص المراسلين ستويا.

وقد نجحت السلطة في استقطلب وتجنيد العديد من الكتاب والصحفيين المتسلقين
والنفعيين الذين كسبوا مهارة فائقة في تشويه صورة الحركة الدستورية وقلي الحقائق

والتفنن في كيل التهم ضد المعارضين .كما اعطت تعليماتها لهذه األقالم بمهاجمة كل من
يتحدث في صالح القضية المطلبية وخاصة بعد تصاعد الشجب الدولي لسياساتها القمعية.

في الخامس و لعشرين من أكتوبر  1998شنت الصحافة المحلية حملة على محطة
"البي بي سي" ونلك على إثر نشر "البي بي سي' تقارير عن أحداث البحرين بناء على
زيارة أحد مراسليها الذي قال إنه تجول في اليحرين والتقى معارضين واستمع إلى وجهة
نظرهم المطالبة باإلصالح وأنهم جميعاً مع استخدام الوسائل السلمية لتحقيق المطالب.

ومن الجرائد التي رفعت راية الهجوم على "البي بي سي" جريدة أخبار الخليج التي لم
تتورع على لسان الصحفي والكتب عبدالمنعم إبراهيم ،أن تتهم مراسلي "البي بي سي"
بلهم مدمنون .وفي معرض هجومه قال السيد عبدالمنعم إبراهيم إن هذا المرلسل قد التقى

بعناصر إرهاية ،وإته لم يلتفت إلى الدمار الذي ألحقه اإلرهابيون بالمجتمع المدني
البحريني ولم يشاهد المحالت التي أحرقها اإلرهبيون ولم يلتق بلسر العلئالت البحرينية
واآلسيوية التي فقدت أشخاص ًا على أيدي المتطرفين واإلرهابيين .وفي خالصة تعليقه تهم

السيد إبراهيم المراسلين بأنهم مشغولون بتلفيق األكلنيب لتشويه سمعة البحرين في الخلج

وإظهارها على أنها بالد تخرق الحريات وحقوق اإلنسان.
والغريب أن شعار "البرلمان هو الحل" الذي رفعته الحركة المطلبية كعنوان على

رقيها وسلميتها لم يسلم هو اآلخر من التهكم واإلزدراء .ففي غمرة الهجمة اإلعالمية
الشرمة لم يتردد أحد كتلب األعمدة في لتبدال هذا الشعار ب "البرطمان هو الحل".
والجدير بالنكر أن الوضع الصحفي في الوقت الحاضر لم يتغير عما كان عليه في
التسعينيات بالرغم من ارتفاع عدد الجرائد وتدفق هذا الكم الهائل من الكتاب الجدد
والصحفيين الذين جاء بهم اإلنفتاح لسياسي .فالرقبة الحكومية والرقابة الذلنية ال زالت

تفعل فعلها وتتحكم في توجيه السيلسة اإلعالمية .أما القانون الجديد للمطبوعات والذي أثار

زوبعة في الشارع الصحغي فور صدوره فهو ما ذال فى دهاليز المؤسسة التشريعية التي
جاء بها دستور  2002واألمل ضعيف جداً فى لن ينجح ممثلو الشعب في إلغاء العقوبات
المشددة أو إلغاء المواد لتي تصادر حرية النشر ولتعبير.
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نشاط العلماء المبعدين في بريطانيا
يعتبر المؤتمر الصحفي الذي عقده العلماء في اليوم األول لوصولهم مطار لندن هو
باكورة عملهم .تبع ذلك مشاركة الشيخ علي سلمان في ندو ة مجلس اللوردات التي تطرقنا
لها أعاله ومن بعدها مباشرة إصدار البيانات السياسية التي تكفلت أحرار البحرين بتوزيعها

عن طريق البريد اإللكتروني.

كما شاركوا مع غيرهم من المبعدين أمثال سيد هادي والسيد جعفر الحسابي في عمل

ارشيف وثائقي في دار الحكمة التابع لحركة األحرار.
لكن النشاط الذي استرعى انتباه الرأي العام الخليجي والعربي وحتى العالمي وسلط
الضوء على القضية للمطلبية في البحرين هو البرنامج الخطايي واإلعالمي الذي قام به
المبعدون في زاوية الخطابة ( )speakers comerبحديقة الهايدبارك  Parkعلل112
( )Comerبلندن .دأ هذا النشاط في صيف العام  1996وحرص القائمون عليه على
اإللتزام بالحضور كل يوم أحد ألداء العمل الخطابي والدعائي للحركة المطلبية وفضح

عمليات القتل العمد للمدنيين األبرياء واإلعتداء على الحرمات ولممتلكات وغيرها من
اإلنتهاكات التي مارستها السلطة.

وحسب توزيع األدوار تكفل الشيخ حمزة الديري بالخطابة بالغة العربية فيما قام سيد
قلمم الهاشمي بالحديث باللغة اإلنجليزية .أما بقية الغريق فقد قام بتوزيع أدبيات الحركة

المطلبية ومنها عرض صور الشهداء وأشكال التعذيب والبيانات السياسية .وقد كانت هناك
مشاركة فعالة من قبل أعضاء الجبهة اإلمالمية لتحرير البحرين في هذا النشاط السياسي

واإلعالمي.
وقد سجل هذا البرنامج نجاحاً منقطع النظير في إطالع مختلف األجناس البشرية على
األزمة الدستورية والقضية المطلبية في البحرين .ونجح في لفت أنظار الجمهور إلى ما

يحدث من انتهاكات شنيعة لحقوق اإلنسان .لكن هذا البرنامج اإلعالمي الناجح لم تكتب له

اإلستمرارية ولم يستمر ألكثر من ثالث سنوات وذلك بفعل الخالف العميق الذي نشب بين
العلماء وقادة أحرار البحرين.
قبل تفجر هذا الخالف كانت أحرار البحرين تتظر إلى الشيخ علي سلمان على أنه
يمثل امتداداً للشيخ عيسى قاسم المقيم في مدينة قم بإيران ،وفنه نسخة طبق األصل منه

وإن هذه العالقة في اعتقادهم قد تركت أثرها السلبي على خط سير العمل الوطني بشكل

عام .وقد تأكدت صحة وجهة النظر هذه بعد اإلنفتاح السياسي وعودة الشيخ علي سلمان
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إلى البحرين وأثبتت األيام مدى تأثير هذه العالقة الحصيمة بين الشيخين على النهج السياسي
لجمعية الوفلق وعلى افتقاد قيادة الجمعية لقرلرها السياسي.

بداً الخالف عندما طالب العلماء حركة أحرار البحرين بإطالعهم على كل ما تمتلكه
الحركة من أموال وعقار على اعتبار أن هذه األموال والممتلكلت ال تخص القلدة الثالثة
فقط وإنما هي تخص شعب البحرين ،وإنه من حقهم معرفتها والمشاركة في إلدارتها

وإحكام الرقابة عليها .لكن أحرار البحرين رفضت هذا الطلب بحكم سرية العمل وحاولت

إقناع العلماء بأن كشف هذه األىراق ليم في صالح الحركة لما يمل ذلك من خطورة
على سالمة هذه الموجودات ويؤثر على مستقبل التمويل من الخارج.

وكن من نتيجة إثارة هذا لموضوع الحساس وإصرار كل طرف على موقفه أن
تحول الخالف إلى القطيعة بين الطرفين .وتجدر اإلشارة إلى ان حركة أحرار البحرين
كانت تقوم بدفع مصروف شهري معدله ثالثمائة جنيه لسترليني لكل من الشيخ حمزة
الديري والشيخ حيدر الستري وذلك بعد مضي فترة زمنيه قصيرة على استقرار العلماء

في لندن .وقد أنت حدة الخالف إلى انقطاع هذا المرتب الشهري عن الشيخ حمزة الديري

والشيخ حيدر الستري.
يقول الشيخ حمزة الديري أنه بعد لنقطاع هذا المورد الشهري من حركة أحرار

البحرين اضطر في بداية األمر إلى العمل كموزع إعالنات لشركة البيتزا هت )Pizza

( Hutوغير ها من الشركات قبل أن يضطر للعمل كسائق سيارة أجرة .ولم يختلف الوضع
بالنسبة للشيخين اآلخرين ،علي سلمان والسيد حيدر الستري اللذين اضطرتهما الظروف
للعمل من أجل إصالح وضعهما المادي والمعيشي .أما الشيخ علي سلمان فقد رفض منذ
البدبية استالم أي معونة مالية من األحرار واختار بدالً من ذلك لعمل مع جماعة العلماء
وهم مجموعة من العلماء العراقيين الذين يعيشون في بريطانيا وينحصر نشاطهم ي الحقل
التبشيري ،أي زيارة المناطق واألماكن من لجل نشر األفكار الدينية والمبادئ اإلسالمية.
ونظير هذا العمل التبشيري كان الشيخ علي سلمان يتقاضى من جماعة العلماء العراقية
حوالي ثالثمائة وخمسين جنيها لتلينيا في الشهر.

وقد انعكس الخالف حول لمال والعقار على العمل السياسي وتوقفت حركة أحرار
البحرين عن توزيع بيانات العلماء على شعب البحرين األمر الذي أثار تساؤالت الشارع
لبحريني .ومن الطبيعي لن تصبح هذه الخالفات الجانبية مثار جدل و لسع في الساحة

السياسية ،لكنه ولحسن حظ الحركة المطلبية لم تؤد هذه الخالفات إلى اضعاف الجبهة
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لداخلية لسبب بسيط وهو أن األحدلث العنيفة وأعمال القمع التي كانت تستهدف الجميع

وقفت سداً منيعا ضد تفتيت الصف الوطني.
وقد شكل هذا الخالف أحد المواضيع المهمة في لجندة معظم اللقاءات التي حدثت بين
اعضاء لجنة العريضة والمعلرضة في لتدن .ورغم الجهود التي بنلها أعضاء لجنة
العريضة في رأب الصداً إال أن الشيخ حمزة الديري ال زال وحتى هذا التاريخ يحمل

أعضاء لجنة العريضة جزءا من المسؤولية ويتهمهم بعدم لتخدامهم العالقلت القوية التي
تربطهم بقيادة الحركة في ممارسة الضغط الكافي عليها من أجل تسوية الخالق وفيهم لم
يعطوا هذه القضية ما تستحقه من اهتمام.
والحقيقة أن هذا اإلتهام هو في محله ،لكن السيب في ذلك يكمن في حرص لجنة
العريضة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لحركة أحرار البحرين وفي خوفها من أن
ممرسة الضغط على حركة احرار البحرين في هذا الموضوع الحساس ربما تسئئب في
تعكير لعالقة بين لجنة العريضة واألحرار بما يؤثر سلباً على مسيرة العمل لسيدي

للحركة المطلبية في الداخل والخارج .لكن ذلك ال ينفي أبدا تكرار طرح موضوع الخالف
على حركة األحراروالدفع دائمافي طريق إيجادالتسوية بين ال

رفين.

ما يسترعي اإلنتباه في هذا الموضوع أن الشيخ على سلمان دأب على تقديم نفسه لنا
على أنه شخص محايد بين الطرفين المتتازعين ،ولنه حاول شخصيا التدخل لحل الخالف

ولكنه فشل ولذا اختار أن يحافظ على عالقته الحميمة بطرفي النزاع.

الرسالة التاريخية الصادرة من مجلس النائب جاسم مراد
على إثر سياسة العقاب الجماعي الذي انتهجته الحكومة ضد اإلتتفاضة الشعبية وما
ترتب على ذلك من أعمال وحشية استهدفت المئات من المواطنين وبلغت حد القتل خارج

القانون وجدت السلطة أن سمعتها على المستوى اإلقليمي والدولي قد تلطخت بفعل
اإلنتهاكات الفظيعة ،ألمر الذي حدا بلسلطة الستخدلم بعض الرموز الشيعية من لجل
توجيه اإلتهام للمقاومة المدتية وتحميل قيادات الحركة المطلبية مسؤولية ما يحدث .ولهذا
الغرض تم ترتيب اجتماع خاص في منزل الوجيه احمد منصور العالي ،اال ان البرلماني

السابق رسول الجشي والمحامي حسن رضي والسيد جواد حبيب قد أدركوا واستشعروا
أبعاد هذه اللعبة الطائفية وخطورتها فما كان منهم إال أن اعتنروا عن حضور نلك للقاء

المحصور على الطائفة الشيعية .كان رد فعل المعارضة على هذا التحرك الطائفي سريعا
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جدا حيث تداعت للشخصيلت والرموز الوطنية لعقد اجتماع لتدارس الوضع السياسي

المتدهور والبحث في أسباب األزمة وءاعياتها في محاولة إليجاد الحلول السياسية كبديل
للحل األمني الذي اختارته الحكومة والذي تسبب في إراقة دماء األبرياء .وقد تم عقد هذا
اإلجتماع التاريخي في منزل السيد جلسم محمد مراد وذلك في مساء يوم السبت الموافق

الخامس والعشرين من شهر مارس  1995وضم الشخصيات لتلية أسماؤهم:
)1عيدالجليل لماكنة،

 )2الننب في البرلمن المنحل األستاذ سليمان الشيخ المبارك

 )3الصحفي ليراهيم بشمي )4 ،المحامي حسن علي رضي )5 ،الدكتور حسن فخرو
 )6المهند هشام الشهلبي عضو لجنة العريضة
 )7المحامي أحمد عيسى لشمالن عضو لجنة العريضة
 )8إيراهيم السيد كمل الدين عضو لجنة العريضة
 )9علي قلسم ربيعة ،النائب السابق ،وعضو لجنة العريضة
 )10رسول الجثى ،النائب السابق
 )12األستاذ عبداش العصفور
 )1 1األسئاذ علي أحمد هالل،
 )14حمد عداسل ،النكب-الساق
 )13األستلذعليعبداذ خليغة،
 )15محسن حميد مرهون ،المحامي والنائب السابق
 )16حسن إيراهيم كمل ،رجل األعمال )17 ،جود حبيب جولد ،رجل األعمال
 )18جاسم محمد فخرو ،الناشط السيلي )19 .علي األيوبي ،المحامي
 )20حسين أحمد قاسم عيدالرمول ،الناشط السيلسي.
 )22حسن محمد بوحجى ،لصستشار القانوني.
 )21سلمان عيسى سيلدي ،المحامي،
 )24جلم محمد مراد ،الناتب السابق.
 )23أحمد مند ،رجل األعمل،
كان لموضوع لمطروح للنقاش هو تداعيات األزمة لسياسية واألمنية وما آلت اليه

البالد من فقدان لألمن واإلستقرار وكيفية لوصول إلى الحل السيلسي الكفيل بوضع حد لهذه
االدامغ ت الخطيرة .وقد احتدم لنقاش وتباينت اآلراء والأفكار حول المعلجة الصحيحة

للخروج من االزمة لخطيرة لمحدقة بالوطن .كان من المغترض أن يستغرق اإلجتماع مدة
أطول بحكم القضية لمهمة لمطروحة ولكن لضطر الحضور إلى انهكه في الساعة لعلشرة
والنصف وذلك بناء على طلب ساكني القرى وللمنلطق البعيدة الذين وضعوا في اعتبارهم

تدهور للوضع األمني وارتغاع وتيرة األحداث في معظم قرى البحرين .وقد لستقر راي

األغلبية على تحرير خطاب باسم األمير لمناشدته بالتخلي عن الحل األمني لألزمة .وفي هذا
الخصوص تم تكليف كل من المحامي احمد الشمالن والمحامي سلمن سيادي بإعداد
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مسودتي الرسالة على أن يتم بعد ذلك مرلجعة المسودتين ودمجهما معا في رسالة واحدة من
قبل لجنة مكونة من السيد علي هالل وحسين قاسم والمرحوم قاسم فخرو والسيد رسرل
الجشي باإلضافة إلى المحامي لشمالن والمحامي سلمان سيلدي.
وقد عقدت اللجنة المكلفة بلصياغة اجتماعاتها في نادي لعروبة وقامت بإعداد

المسودة المشتركة التالية التي نالت موافقة الجميع:

بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة أمير البحرين حفظه الله

تحية واحتراما وبعد ،،،
فنحن الموقعين على هذا الخطاب تداعينا من منطلق ليماننا العميق بأن األحداث التي
يمر بها وطننا العزيز فى اآلونة األخيرة تفرض علينا ضرورة العمل من لجل المساهمة
فى رأب الصدا ووضع كافة الحلول الكفيلة بالحفاظ على وحدتتا الوطنية وصكتسبانا

الحضارية وتعزيز التالحم الوطن

بين كلفة أبناء الشعب البحريني بما يحفظ له كيانه الذى

امتد عبر تاريخ طويل ومشرق من العمل الحضلري الخالق بفضل جهود أبنائكم من
مختلف قطاعات وفئل هذا الشعب تحت قيادتكم الرشيدة.
إن إيماننا بهذا الواجب الوطني ينطلق من ثقنتا الراسخة وعلمنا الذى ال يداخله أي

شك بأن قيادتتا السياسية حريصة كل الحرص على مد جسور التواصل القائم على الثقة
المتبادلة بيننا ،حكاماً ومحكومين كأسلوب للحوار الحضلري بين أبناء ورجاالت هذا
الوطن .توصالً لوضع الحلول الصحيحة وتهيئة لألجواء الكفيلة بخدمة وتعزيز مسيرة
العمل الوطني البناء وبما يساهم فى الحفاظ على األمن واألمان وللتخفيف من حدة التوتر
وتجنيب البالد الغد وتعزيز مسيرة النتمية.

إننا نرى ،يا صاحب السمو بأن ما تمر به بالدنا هذه األيام ليس وليد لحظته ،ذلك أنه
على الرغم من تقديرنا لجهودكم المخلصة فى خدمة أبناء هذا الوطن ،سواء على صعيد

تعزيز أطر المشاركة الشعبية ،أو على صعيد جهود التتمية اإلجتماعية واإلقتصادية لتى
تقودها حكومتنا الرشيدة ،إال أنه مما ال شك فيه ان الذى تعاني منه بالدنا منذ فترة ليست

قصيرة والذى يتمثل فى غياب السلطة النشريعية التى تكفل دستور البالد برسم إطارها،
فضال عما تعانى منه قطاعات ولسعة من أبناء وشباب هذا الوطن من قسوة الحياة نتيجة
للبطالة وانعدام فرص العمل ومنافسة العمالة األجنبية ،كل ذلك لدى إلى زيادة حدة

اإلحساس بالصعاناة والمرارة لدى فئات عديدة من شعبكم والتى
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ع لكم اليوم باعتباركم

المالذ الذي ال يقبلون غيره لرفع مظاهر ومسببات هذه األحداث المؤسفة التى ال نقبل
لوطتنا استمرار ها.
فإننا نحن لموقعين ،ونظن بلن جموعاً كبيرة من أبناء شعبكم تشاطرنا هذا الر ي،
نرى ضرورة وقف كافة أثكال ومظاهر العنف وتجاوز القانون ،ليا كانت الجهة التي
تمارس هذا العنف أو ذلك التجاوز ألحكام القانون وضمانكه.

كما نرى يا صاحب السمو — بأن األسس والمبادئ التلية ستكون بال شك ضمانة
راسخة للحفاظ على هذا الوطن ومنجز اته كما ستعمل على تهدئة وطمأنة مواطتيه بما
يقطع الطريق على أي أعمل ضارة ونرى بأن هذه األسس هي:
أوالً :اإلسراع فى إطالق سراح الموقوفين ولمعتقلين ممن لم يثت تورطهم في أية
أعمال مخلة باألمن والقانون وإعادتهم إلى أعملهم.
ثاتياً :التأكيد على التزم أجهزة ال أمن بالقواعد اإلجرائية والضمانات القافونية التى
يكفلها القلنون لحريات األقراد وحرمة المساكن.
ثالثاً :لعمل على صياغة وخلق األطر والقنوات الكفيلة بمنقشة مبدا إعادة العمل

بالمواد المعلقة من الدستور وصول اً إلى تمكين السلطة التشريعية من ممارسة دورها
المنوط بها طبقا للدستور وتعزيزا لدور الحكومة الرشيدة فى مسيرة الخير والرخاء.
رابعاً :كفالة فرص العمل للمواطنين واعتماد لس علمية فى التاهيل والتدريب وتتمية

القوى البشرية.
و فينا إذ نرفع لسموكم الكريم خطابنا هذا ليحدونا وطيد األمل وتدفعنا الثقة المطلقة فى

رحلبة صدر كم وثاقب نظر كم وحرصكم الالمحدود على الحفاظ على مكتسبات هذا الوطن
والذود عن أهله.
والسالم عليكم ورحمة الل ربركاته.
في الثالثين من مارس  1995تم عقد اإلجتماع الثلني واألخير في منزل النائب
السابق لسيد جاسم مراد ودا للوهلة األولى ومن خالل عالمات الوجوم واألعصاب
لمشدودة أن هذا اإلجتماع سوف لن يكون طبيعياً وهادئاً .كن المتحدث األول السيد

المحامي حمن رضي الذي اطلع الحضور على استدعائه من قبل الوزير محمد المطوع

بهدف إخطاره بعلم الحكومة باجتماعاتهم في منزل النائب السابق جاسم مراد وبتشكيل
لجان وكتابة عرائض وليعبر له عن عدم رضى الحكومة بهذه األعمال .وتحذث من بعده
المحامي سلمان سيادي وأفاد أن الوزير محمد المطوع قد اتصل به وعبر له عن عدم

ترحيب الحكومة بمشروع العريضة .والولقع أن الحكومة لم تكتف بهذا القدر من التبليغ
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عن انزعاجها بل قام الشيخ دعيج بن حمد الوكيل المساعد للشؤون اإلسالمية باإلتصال
بكل من السيد حسن ليراهيم كمل والسيد عبدالله العصفور على انفراد وابلغهما باستياء
الحكومة من هذا النشاط الذي يقومون به وأن الحكومة ليست على استعداد لتسلم لية

عرائض أو رسائل تخرج من هذا اإلجتماع .وقد كانت هذه اإلستدعاءات وبهذه اللهجة

التهديدية أكثر من كافية إلحداث البلبلة واإلنقسام في صفوف الحضور وزرع الخوف في
قلوب البعض ودفعهم لرفض مشروع الرسلة .لكن إصرار األغلبية على المضي قدما في

هذا المشروع اضطر المعارضون وهم السادة حسن عبدالله فخرو وعبدالجليل الماكنة
وحمد أبل وعبدالله العصفور وحسن كمال والمحامي عل ي األيوبي لإلنسحاب.
أما الذين تحملوا مسؤوليتهم التاريخية وقاموا بالتوقيع فهم التالية أسماؤهم:

 )1سليمان الشيخ المبارك )2 ،جاسم محمد فخرو،

 )3ايرأهيم كمل الدين،

 )4حسن محمد بوحجى )5 ،حسين أحمد قاسم عبدالرسول )6،سلمان عيسى سيادي،

 )7علي أحمد هالل،

 )8محسن حميد مرهون،

 )10علي عبدالله خليفة )11 ،جولد حبيب جواد،

 )9احمد عيسى الشمالن،

 )12رسول الجشي

 )13علي قاسم ربيعة )14 ،أحمد سند )15 ،إيراهيم بشمي )16 ،حسن علي رضي،
 )17جاسم محمد مرلد

وقد اتفق الموقعون على تشكيل الوفد الذي سيقابل القيادة السياسية ،على أن يقوم السيد

جاسم محمد مراد باإلتصال بدار الحكومة من أجل تحديد موعد للقاء الوفد برئيس الوزراء
من أجل تسليمه الرسالة .وقد اكتشفنا فيما بعد أن الحكومة كانت على علم ودرلية بما دار
في اإلجتماع ،ولذا فقد بادرت بقطع الطريق على المجتمعين وذلك بإخطارهم بعدم استعداد

الحكومة الستالم أي كتلب أو عريضة .وقد اتضح فيما بعد أن الحكومة كانت تحتفظ
بنخة من الرسالة التي حصلت عليها عن طريق أحد رجاالتها الحاضرين في اإلجتماع.

إعتقال الشيخ عبداألمير الجمري واألستاذ عبدالوهاب حسين
في الحادي من ليريل من العام  1995وبينما كتت لجنة العريضة الشعبية تنتظر

الظرف المالئم لتحديد موعد لمالقاة األمير فوجى أعضاء لجنة العريضة وشعب البحرين

بتطويق منطقة بني جمرة واقتحام البيوت المحيطة بمنزل الشيخ عبداألمير الجمري

وإخالئها من سكانها .وأشتاء فرض الحصار على الشيخ عبداالمير الجمري تم إطالق
الرصاص على المتظاهرين النين استتكروا ما يحدث مما أدى إلى استشهلد كل من محمد
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علي عبدالرزاق ومحمد جعفر يوسف عطية و إصابة لكثر من عشرين شخصاً بإصابات

يعضها خطيرة .في نفس هذا الوقت تم اعتقال عضو لجنة العريضة األمتلذ عبدالوهاب
حسين وكذلك األستلذ حسن مشيمع والشيخ خليل سلطلن.

وقد اعتبرت لجنة لعريضة هذه األعمال بمثابة تصعيد من قبل الحكومة التي تعمدت
اختيار الخيار األمني بدالً من الحوار ونلك بهف القضاء طى الحركة المطلبية .وقد جاء

رد فعل لشارع لهذه األعمال البوليسية والقمعية التي طالت القيلدات السياسية قويا جدا
بحيث عمت المظاهرات سفر القرى والمدن الشيعية .وفي محاولة منها لتطويق ردات
فعل المواطنين حيال القتل العمد ومنع هذه األحداث من اإلنتشار عمدت الجهات الرسمية
في الثالث من إيريل من العام  1995إلى تشويه الحقائق باستخدلم إعالمعا وصحافتها

لإلعالن عن بدء الحوار الوطني .أما الهدف الثاني من وراء هذه الحملة اإلعالنية
والدعائية للحوار فكان من أجل تضليل لرأي العام في الخارج فيما يتعلق بعملية اعتقال
القيادلت والرموز التي أذت إلى سقوط القتلى والجرحى برصاص وزارة الداخلية.

وفي الخامس من مارس  1995أي بعد يومين من اإلعالن عن الحوار قامت وزارة
الداخلية باعتقال الشيخ عيداألمير الجمري وإيداعه السجن .ولم يمض يومان على هذا

اإلعتقال حتى بعثرت قوات مكافحة الشغب باعتدلئها على جامع بني جمرة وأقدمت على
حفر أرضيته وتكسير محتوياته ومن ثم إغالقه بالشمع األحمر .وفي التلسع عثر من
ليريل  1995سقط شهيد آخر هو حسين عبداله العشيري.

بعد مرور شهرين أو أكثر على اعتقال لرموز والقيلدات لدينية وسقوط الشهداء
والجرحى اتضح فيما بعد أن مفهوم السلطة للحوار هو عقده داخل أروقة قلعة وزارة
الدلخلية وإدارته من قبل كبار موظ في الوزارة مع القيلدات الدينية المعتقلة في سجن القلعة

كما سنتطرق إلى ذلك في الفصل الخاص بالمبلدرة.
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الجزء الثالث:
العريضة النسائية
لقد تركت أعمال العنف و اإلنتهاكات الفظيعة الني ارتكبتها وزارة الداخلية وخاصة

قتل النساء واألطفال وبدون تمييز واقتحام المنلزل وتكسير الممتلكاكت ودخول غرف النوم
عنوة بما يعد انتهاكاً فلضحاً لألعراض ..لقد تركت كل هذه أثرها السيى في نفسية المرأة

البحرينية مما دفعها في الرابع عشر من شهر إبريل  1995إلى تحرير عريضة نسائية
عكست الوضع السياسي واألمني في البالد وحملت النظام السياسي مسؤولية ما يحدث من

انتهاكات فظيعة لحقوق اإلنسان .و الحقيقة إننا في لجنة العريضة الشعبية لم نكن نتوقع
ردود الفعل القوية التي أحدثتها هذه العريضة على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي .فقد
تركت هذه العريضة أثرها البالغ على الر أي العام في الخارج وخاصة في البلدان الغربية
ومنظمات حقوق اإلنسان األمر الذي أزعج الحكومة ودفعها لإلنتقام من كل من وقع

عليها .وقد شمل هذا العقاب بشكل خاص الموظفات العامالت في وزارات الدولة حيث
تعرضن لإلقالة من أعمالهن أو تجميدهن .ونظراً لألهمية التاريخية لهذه لعريضة ففنا
ننشر ها بالكامل مع أسماء موقعيها:

بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة الموقر

أمير دولة البحرين
تحية من نساء للبحرين

إنطالقا من ثقتنا الرلسخة بسعة صدر سموكم ومن إيماننا العميق ب اهمية إيصال آرائنا
إليكم عن طريق الحوار الديمقراطي الذي أكدتم تمسككم به مرات عديدة .يشرفنا أن نتقدم

لى سموكم بهذا الخطاب للتعبير عن بالغ قلقنا تجاه األوضاع التي يمر بها وطننا الحبيبب.

لقد هالنا كمواطنات بحرينيكت التصاعد األخير لألحدلث ولستخدام لغة العنف بدال من
لغة الحوار لمواجهة لحدث وحل الخالف بحيث لم نعد قلدرات على تجاهل ما يدور حولنا
يومياً خاصة مع إدراكنا بأن استمرار لعنف ال يعنى حأل للقضية إنما يفقمها .إن استمرار
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العنف وانتشاره سوف يطال الجميع آجال أو عاجالً .لن تجارب الشعوب قد أثبتت أن دائرة
لعنف هي حلقة مفرغة ال نهية لها ،تولد الضغينة وتعسق الكراهية وتكرس لعنف ،وفي

نهاية األمر سنكون جميعا خاسرين وميثخن بلدنا الحبيب بجراح لن تتدمل لفترة طويلة.
إننا إذ نؤكد قناعتا التامة بان التخريب والتدمير للمنشآت العامة أمر غير مقبول
إطالقا ،إال أننا نتعهم كنلك لنه قد يكون تعبيراً عن غياب قنوات الحوار واقعكاساً لعمق

وحجم التراكمات الهائلة من المعاناة ومن تدنى األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية لدى
شريجة و اسعة من يناه البحرين خصوصاً العلطلين منهم ،هذه األوضاع لتى باتت تتطلب
حلوال عاجلة لمواجهة التطورات لراهنة.

لقد هالنا كنلك بوصفنا موطتك وأمهت ممارسات قوة األمن والشغب مع المواطنين
من أهل القرى ،تلك لممارسات لتي تراوحت بين اإلهالت والضرب المبرح للشباب
والنساء واألطفال بى قل المتظاهرين العزل بالرصاص بما فيهم طلبة المدارس والجامعات.
إننا مع تأكيدنا القللع على رنض اعمل التخريب إال اننا ال نجد ذلك مبرراً كافياً
الستخدام لرصاص من قبل قوات األمن ،خصوصاً مع األطفال والمواطنين العزل .إننا

على ثقة بان حكومة البحرين الموقرة لن تعدم وسئل الحوار والتعامل مع المتظاهرين كي
تلجا للتفاهم معهم بالرصاص خاصة إن جملة ما نسب للمتظاهرين ارتكابه من أعمال
تخريب ال تصل عقوبته القانونية حد القتل.

إننا نؤمن يا صاحب السمو بله ال يغيب عن حكمتكم بأن المضي في التعامل مع
التطورات يتطلب كسر دائرة العنف ،ولن يستطيع نلك إال الطرف األقوى بحكمته

وعقالنيته وليس بسالحه .وإننا لعلى ثقة تامة في قدرتكم على إخراج بلدنا من هذه المحنة
لعصيية للحفاظ على الوحدة الوطنية.
بناء على نلك فإننا تتقدم إلى سموكم بهذا الخطاب راجين تدخل سموكم شخصياً لكسر

دائرة لعنف وفتح باب الحوار للنظر في كيفية معلجه الوض

بحكمتكم المعهودة والتي

يمكن ان تتحقق عبر الوسائل التالية:

 -1وقف استخدام الرصاص لتفريق المتظاهرين ووقف عمليات المداهمات غير
للقانونية واإلعتقاالت الجماعية.

 -2التعامل مع الموقوفين وفقا ألحكام القانون بكل ما يتضمنه من ضمانات للمدهمين
طوال فترتي التحقيق والمحاكمة مع سرعة تقديم المتهمين للمحلكمة وإطالق سراح بقية
المعتقلين فورا وإرجاع المبعدين.
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 -3توفير فرص العمل لكل المواطنين وتحقيق الحد األدنى لمتطلبات معيشتهم وإيجاد
حل حاسم لتزايد العمالة األجنبية.

 -4فتح باب الحوار الوطني بهدف الوصول إلى الحل المناسب.

 -5تفعيل دستور دولة لبحرين والدعوة النتخابات الصجلم الوطني وإتاحة المجال
للحريات العامة وحرية التعبير.
 -6مشاركة المرأة البحرينية في صنع القرار السياسي واإلستفادة من طاقاتها لخالقة
في جميع المجاالت لخدمة وطننا البحرين.
وكلنا أمل بان سموكم بروحكم األبوية المعهودة ،وب حكمتكم البالغة مدركون حساسية
الموقف وقادرون على اتخاذ القرار الصحيح والكفيل بوضع حد إلراقة الدماء وإنقاذ األمة

من هذا المنعطف الخطير في تاريخ بلدنا العزيز.
هذا وتفضلوا بقبول فائق التقدير واإلحترام لسموكم لكريم...

مواطنات و أمهات البحرين
وقد حملت هذه العريضة ثالثمائة وتسعة عشر توقيعاً إال أننا نكتفي بنشر تواقيع

المثرفين على إصدار العريضة األساسيين وهم:
 )Iعزيزة حمد البسام ،معدة برامج إذاعية

 )2د .خولة مطر ،صحفية

 )3د .منيرة لحمد فخرو ،أستاذة جامعة وعضوة لجنة العريضة الشعيية
 )4عائشة خليفة مطر ،مديرة الصناعات الحرفية
 )5د .فضيلة المحروس ،طبيبة أطغال

 )6جليلة السيد أحمد ،محامية

 )7ودل د محمد المسقطي ،محاسبة

 )8فوزية السندي ،موظفة

 )10سوسن ابراهيم الخياط ،موظفة
 )9د .سبيكة النجار ،موظفة
 )IIحصة الخميري ،رئيسة التعليم المستمر
 )13خديجة علي مسعود ،موظفة

 )12مريم عبدالله فخرو ،موظفة
 )14شيخة مبارك حمد ،موظفة

 ) 5نادية للمسقطي ،محاسبة

 )16فريدة غالم لمماعيل ،موظفة

 )17كوكب عبداذ ليو ادريس ،موظفة

ومن بين مجموع الموقعات على العريضة هناك اثنتان وتسعون ممن يعملن في

الحكومة وقد تعرض جميعهن للتهديد بالفصل من العمل من قبل وزارات الدولة التي
يعملون فيها إن هن لم يسحين توقيعهن ،وأجبر البعض منهن متل اآلنسة عائشة مطر
والدكتورة فضيلة المحروس والسيدة نادرة المسقطي على تقديم رسالة اعتذار أيضاً.
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ومن الالتي رفضن سحب توقيعهن وتقديم رسالة اعتذار الدكتورة منيرة فخرو
عضوة لجنة العريضة الشعبية والتي تعمل أستاذة في جامعة لبحرين ،واآلنسة عزيزة
البسام التي تعمل في مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون واآلنسة حصة الخميري التي تعمل

مشرفة برامج في وزارة التربية والتعليم وقد تم فصلهن من العمل.

وبداقع الخوف من ردات فعل السلطة وعسفها تحرك كل من لسيد رضي الموسوي
و السيد عبدالل جناحي والدكتور عزيز لبل و جميعهم من المحسوبين على الحركة الوطنية

بمحاولة إقناع القيادات النسائية يسخب تواقيعهن من العريضة حتى ال يتعرضن للطرد من

العمل ،إال أن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل األغلبية اللواتي أصررن على يقاء
اسمائهن مهما كانت النتيجة.

وفي هذا المقام وجب التطرق لموضوع إحياء ذكرى المناضلة اآلنسة عزيزة البسام
التي وافاها األجل في الثاني والعشرين من شهر أغسطس من العام  1997إثر مرض
عضال .فهذه المناضلة التي مارست العمل السياسي وهي ما زالت طالبة وفي مقتبل العمر
لم تعمر طويالً لتعيش مرحلة الميثاق وما أعقب ذلك من تداعيات سياسية وانقالب على

دستور البالد .وقد كلن يوم رحيلها منلية حداد لدى الحركة الوطنية والحركات النسائية
وشعب البحرين قاطبة.

وتكريماً لهذه المناضلة وتقديراً لمواقغها الوطنية ودورها الريادي كناشطه في العمل
النسئي قررت جمعية نهضة فتاة البحرين ،وهي الجمعية التي كانت تنتمي اليها الفقيدة
إقامة حفل تأيين لها في التاسع والعشرين من شهر ستبمبر  .1997لكن لنظام السياسي
الذي لم ينس الدور الوطني والريادي لهذه المناضلة لم يكن ليغغر لها عملها البطولي حية
أو ميتة .ففاجا مجلس لدارة الجمعية باستدعاء جميع أعضاء المجلس إلى مركز شرطة
لحورة وهناك لم يتورع الرائد عبدالسالم األنصاري عن تهديد عضولت مجلس اإلدارة
بتوقيع أقسى العقوبات فيهن لن هن أقدمن على إحياء أربعينية لفقيدة .وهذا التصرف
يعكس بطبيعة الحال درجة الكراهية والحقد لسيدي الذي يكنه النظام لمعارضيه كما

يعكس مستوى القمع واإلرهاب السيلسي الذي مارسته السلطة والذي وصل إلى حد قيام

السلطة بدفن بعض الشهداء بنفسها ومنع لمواطنين من زيارة القبور وإقامة مجالس العزاء
لشهدائهم .وفي هذا المقام ال بد من التنكير بقصة استدعاء علي ربيعة من قبل وزير
الداخلية الشيخ محمد بن خليغة واستدعاء المهندس هشام الشهابي من قبل مدير األمن العام
إيان هندرسون وفي وقت واحد ،وذلك من أجل منعهما من تتظيم أربعينية احد رجاالت
هيئة اإلتحاد الوطني المناضل عيدالعزيز الشمالن.
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الفصل الثاني:

ألمبادرات تداعياتها

الجزء االول:

ألمبادرة األولى :حوارات السجن واإلتفاق
ال شك أن عملية اإلعتقال التي تمت في لنصف األول من شهر إيريل  1995وطالت

قيدكت ورموز التيار الديني الشيعي وعلى رلسهم للشيخ عبدا ألمير الجمري واألستاذ

عبدالوهاب حسين قد لدت إلى تدهور للوضع األمني والحقوقي وتفاقم الوضع للسي^سي بشكل
كبير .فقد عمت المظاهرات واإلعتصامك اإلحتجاجية مجمل قرى البحرين وذلك في ردة
فعل قوية على لستخدام السلطة جميع وسكل القمع واإلرهاب .ومع بدء للعام الدراسي عمت
المظاهرات جميع المدارس  -فيما عدا تلك التي في لمحرق والرفاع — كرد على أعمال

العنف التي مارستها الحكومة .وقد قامت وزارة لداخلية بقتحام بعض المدارس واإلعتداء

على

بالضرب للمبرح كما قامت قوات الشغب باقتحام جامعة البحرين

 1995/4/29ولتالم الجهاز األمنيفيهاوالتحكم في دخول الطلبة الجامعيينوخروجهم.

إال ان الحكومة اكتشفت فشل الحل األمني في جلب األمن واإلستقرار في الوقت الذي
لت فيه المبالغة في استخدام القمع واإلرهاب إلى اسئتكار منظمات حقوق اإلنسان في

العالم وتشويه صورة الحكومة في الخارج .وأمام هذا التطور الخطير اضطرت الحكومة
إلى الدخول في لعبة سيلسية ذكية جداً من شكها أن تتيح للحكومة تحقيق المكلسب التالية:
 )1إستمالة القيادات الشيعية واستخدامها كأداة إلسكات الشارع للسياسي.

 )2ألقضاء على لجنة العريضة ال شعبية عن طريق تحطيم الوحدة الوطنية بعزل

 )3إسكات صوت المعارضة في الخار ج عن طريق التسوية في الداخل.
ومن لجل تحقيق هذه األهداف مجتمعة لجلت وزارة الداخلية ممثلة في الوزير
محمد بن خليفة الخليفة ومدير األمن العام السيد أيان هندرسون إلى الدخول في اتفاق
مكتوب مع القيادات الدينية ،حيث بداً في االسبوع الثلني من شهر إبريل  1995ما

بالحوار بين الرموز والقادة الدينيين الموجودين في سجن القلعة وبين وزارة الداخلية.
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الرموز الدينية عن القيادات الوطنية والعلمانية.

وقد كان الحوار في بداية األمر بين مسؤول جهز األمن واإلستخبارات الضابط
هندرسون وعلدل فليفل من جهة ،وبين جماعة من أطلقوا على أنفسهم جماعة المبادرة من
جهة لخرى .ومن ضمن شروط المبادرة ان يقوم أصحابها بإقناع جماعة لندن (حركة
أحرار البحرين) وجماعة قم (بإيران) بقبول هذه الصفة السياسية وأن تبلدر جماعة لندن
إلى تخفيف لهجة البيانات السياسية والتوقف عن ممارسة العمل السيلسي التحريضي .وقد

رفض أصحاب المبلدرة قبول شرط اإلقناع على اعتبار أنهم ال يملكون أية سلطة على
جماعة لندن وأن دورهم ال يتعدى عرض المشروع عليهم وإن لهم كامل اللحرية في

القيول او الرفض.
وقد تظاهر (هندرسون) بالغضدب من هذا الجواب وغادر اإلجتماع ولم يلتق باصحاب
المبادرة إال بعد لن قام عادل فليفل بدلطيف األجواء حسب الخطة المرسومة ويطمئن
الحاضرين باستمرار مشروع اإلتفاق مما هيا لعودة (هندرسون) ولستمرار الحوار.

وحسب قول الشيخ خليل سلطان فإن اإلجتماعلت مع هندرسون غالبا ما كلن يعقبها

اجتماع وزير الدلخلية مع أصحاب المبالرة كل على حده لإلطالع على نتائح ما تم التوصل
ليه من أمور وبحضور كل من وكيل وزارة الدلخلية الشيخ ليراهيم بن محمد الخليفة
ولمدعي العلم عيسى بوخوة وعلل فليفل .ويعلق الشيخ خليل سلطان طى طبيعة هذه
اإلجتماعلت بالقول أن الشيخ ليراهيم كان أكثر الحضور شراسة في حديثه مع المعارضة.

وقد استمر الحوار حتى شعر اغطس حيث عقد اإلجتماع األخير بتاريخ
 1995,8114وهو اإلجتماع الموسع الذي التقى فيه الشيخ الجمري واألستلذ حسن مشيمع
ومعهم بقية القائمين على المبلدرة بوزير الداخلية في مكتبه وبحضور وزير العمل
عبدالنبي الشعلة وللشيخ منصور المتري رئيس محكمة اإلستئناف العليا الشرعية الجعفرية
والشيخ أحمد العصفور وكيل محكمة اإلستئناف العليا القرعية الجعغرية والشيخ سليمان

المدني عضو محكمة اإلستئناف العليا الشرعية الجعفرية ورجل األعمال عضو مجلس

الشورى الحاج أحمد منصور العالى.

وفي معرض حديثه أمام الحضور قال وزير الداخلية له قلم بدعوة الشهود من أجل
سماع ما تم اإلتغاق عليه مع الشيخ عبداألمير الجمري ورفاقه وعندئذ طلب من الشيخ
عبداألمير أن يقرا نص اإلتفاق.

كان الشيخ عبداألمير قد اعد ورقة مكتوبة قام بتالوتها أمام الحضور وهي تقول
اآلتي" :إن هذه المبدرة أو الجهود قد لقيت القبول والتشجيع من قبل المسؤولين (األمنيين
طبعاً) وقد ناقشناها مع سعادة وزير الداخلية فوجدنا تشجيعه لها على أن يبدا التتفيذ لهذه
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لجهود يوم األربعاء الموافق  1995,8,16وذلك بعد إطالق سراح األستاذ حسن مشيمع
والشيخ خليل سلطان من القائمين على المبادرة باإلضافة إلى الشيخ علي احمد الجدحفصي
وفضيلة السيد إيراهيم السيد عدنان الموسوي وفضيلة الشيخ حسين الديهي للمساعدة في

إنجاح الجهود .ومع إطالق سراح هؤالء العلماء والشيوخ يتم اإلقراج عن مائة وخمسين
من المعتقلين من غير المحكومين .وفي 7ا9ا 1995يتم إطالق سراح األستاذ عبدالوهاب
مصحوبا بإطالق سراح باقي المعتقلين غير المحكومين حال عودة لهدوء واإلستقرار.
أما بشلن المعتقلين في األحداث من غير المحكومين فسوف يخضع موضوعهم إلى
المساعي الحميدة مع سمو األمير باإلضافة إلى المبعدين والمهجرين وغير نلك من
المسائل لعالقة .أما للمطلب السياسية فنحن نؤمن بعدم لمطالبة بها في الوقت الحاضر

ونرى ترك معلجتها إلى ما بعد عودة لهدوء واإلستقرار إلى البالد في ظل توفير
األرضية من جانب الحكومة  .وقد اعتبر أصحاب المبالرة حضور هذه الشخصيات

للحكومية والدينية والحقو قية في هذا اللقاء بمثابة الشهود على اإلتفاق.

كيف سارت عملية تنفيذ اإلتفاق؟
في  1995,8,16قامت الحكومة باإلفراج عن الدفعة األولى من القلدة والرموز وفي
مقدمتها األستاذ حسن مشيمع والشيخ خليل سلطلن على اعتبار أن هنين الشخصين
سيمثالن الوفد الذي سيغادر خالل عشرة تحام لمقابلة المعارضة في الخارج .وقد استرعى

انتباه الوفد عدم توقف وزارة الداخلية عن حملة اإلعتقاالت والمظاهر العسكرية واستفزاز

المواطنين األمر الذي دفع الوفد إلى اإلتصال بوزارة الداخلية من اجل لفت نظر ها بوجوب
التوقف عن هذه الممارسلت التي ال تهيئ لهم األرضية المناسبة لتهدئة المواطنين .كما

نصح الوفد وزارة الداخلية بإصدار بيان تتاشد فيه المواطنين الذين صودرت جوازات
سفر هم بالتوجه إلى دائرة الهجرة والجوازات من لجل استرجاع جوازات سفرهم مما

يساعد على زرع ثقة المواطنين في اإلتفاق.

قبل توجه عضوي الوفد إلى لندن كلنت لهما مقابلة مع وزير الداخلية حيث أطلعاه

على عمليات اإلعتقال التي تمت في الدراز وبالحملة الصحفية التي شنتها الصحافة على
أهلي الدراز ولتهمتهم فيها باعمال التخريب والكتابة على الجدران.
قبل سفر الوفد إلى لندن عقدت المعارضة مؤتمراً في مجلس اللوردات بلندن في

الرلبع والعشرين من شهر اغطس وذلك بمنلسبة مرور عشرين علماً على حل البرلمان.
وفي هذا المؤتمر تطرق الدكتور منصور للجمري لهذا اإلتفاق الذي تم في السجن وقال
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أنه حسب هذا اإلتفاق فإن على قلدة اإلتتفاضة العمل على تهدئة الوضع ويتاف اإلنتغاضة
في مقبل أن تقوم السلطة باإلفراج عن لمعتقلين على ثالث دفعات األولى فى 16

أغسطس وتعمل خمسة من قادة اإلنتفاضة و 150آخرين ،والثانية في  7سبتمبر وتشمل
األستاذ عبدالوهاب حسين و 150معتقالً سيكياً ،والثالثة في  30ديسمبر وتشمل الشيخ
عبداألمير الجمري ومعه بين  500و 600سجيناً .وفي هذه األثتاء يقوم قادة إلنعاضة
المفرج عنهم بتهدئة  ,ألوضا'ع وبعد ذلك تبدأ مناقثة ثالثة قضايا لساسية هي :عودة العمل
بالدستور وعودة المنفيين واإلفراج عن السجناء المحكومين .وقد رحب الدكتور الجمري
بهذا اإلتفاق ولكنه اشترط أن يمثل الحوار المقبل الحوأر الوطني الذي تجسد خالل األعوأم
األخيرة وأكد على ان حركته لن تقبل بحوار ال يمتل اإلجماع الوطني.

وقد افتتح هذا المؤتمر اللورد إيفبوري وشارك فيه باإلضافة إلى مملي حركة احرار
البحرين عضو المجلس الوطني المنحل الدكتور عبدالهادي خلف والمهندس عبدالنبي
العكري ممثالً عن لجنة التنسيق بين جبهة التحرير والجبهة الشعبية والشيخ عيدالحميد

الرضي ممثال عن الجبهة اإلسالمية لتحرير البحرين.
لسادس والعشرين من شهر أغسطس غادر األستاذ حسن مشيمع والشيخ خليل
سلطان إلى محطتهصا األولى لندن وهناك قابال قيادة حركة أحرار البحرين أسلة في
الدكتور الشهابي والدكتور منصور الجمري والدكتور مجيد العلوي وقد حضر هذا

اإلجتماع الدكتور عبدالهادي خلف.

وبعد لن خلص الوفد من شرح تفاصيل المبادرة ومن الرد على األسئلة واإلستغسارات
عبرت قيادة أحرار لبحرين عن تحفظها على هذا المشروع ألنه جاء نتيجة الحوار مع

وزارة الداخلية ولم يلت عن طريق التفاوض مع لقيادة السياسية وبالتالي فإن هذا المشروع
ال تتوفر فيه الضمانات الكافية لنجاحه .ومما عزز وجهة نظر أحرار البحرين وأثار استياء
عضوي الوفد التصريحات لتي أطلقها وزير الدولة ووزير اإلعالم محمد المطوع وفيها
ينفي وجود أي اتفاق مع المعارضة الدينية ويصف عناصرها بالمخربين.

بعد محطة لندن توجه الوفد إلى ليران ،حيث التقى في مدينة قم بالشيخ عيسى قاسم
وجماعة الطلبة أطل عهم على تفاصيل المشروع وعلى عكس رد فعل القيادة في لندن فقد
عبرت جماعة قم عن تقبلها لهذا المشروع رغم تحفظتها عليه.
إنتهت مهمة أعضاء الوفد في إيران ،وقيل الرجوع إلى البحرين اقترح الشيخ خليل
سلطلن إضافة سوريا كمحطة أخيرة .لكن األمتاذ حسن مشيمع رفض هذا اإلقتراح بدأفع

التقيد باإلتفاق الذي لم يدرج سوريا كلحد المحطلت .وأمام إصرار الشيخ خليل سلطان
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على وجهة نظره اضطر حسن مشيمع إلى لعودة إلى البحرين فيما سافر الشيخ خليل
سلطان إلى سوريا حيث لتقى أوال بالمعارضة التقدمية في منزل األستاذ عبدالرحمن

لنعيصي .وما أن فرغ الشيخ خليل سلطلن من عرض تفاصيل اإلتفاق حتى عبرت
المعارضة التقدمية عن رفضها التام لهذا لمشروع الذي تمت والدته في دهاليز وزارة
الداخلية وبلدرت بتكرار ما قلته حركة لحرار البحرين من أن الحوار والتفاوض يجب أن
يتم مع القيادة السياسية وليس مع وزارة الداخلية ،وأن ال يقتصر الحوار على العناصر

لدينية بل يجب أن تكون العناصر الوطنية من ضمن الوفد المفاوض.
في ليوم التالى لزيارة سوريا كلن لقاء الشيخ خليل سلطلن مع السيد عبدالثك الغريفي
في حي السيدة زينب .وقد رحب السيد الغريفي من حيث المبداً بالمشروع لكنه عبر عن
تحفظاته عليه ألثه لم يوفر لحد األدنى من المطالب.
كلن من لمفترض لن يرجع الشيخ خليل سلطان إلى البحرين حال انتهائه من مهمته
في محطة سوريا اإلعتراضية .لكن الشيخ فاجا حكومة البحرين والعالم الخارجي بتغيير خط

ميره ولمتوجه إى لندن ومنها يلى هولندا حيث تقدم هتاك بطلب اللجوء السياسي وهو ما
يزال يعيش في لعاصمة أمستردلم ويمارس دور الواعظ والمرشد في عدة مساجد شيعية.

وتعتبر سغرة الشيخ إلى هولندا أول انتكلسة لمشروع المصالحة .ولذا حرصت كل
الحرص على إجراء اإلتصل مع الشيخ خليل سلطان وهو في منفاه اإلختياري في هولندا
وذلك بهدف استكصال توثيق قصة المبادرة.

في الثالث والعشرين من شهر أغطس من علم  2004أي بعد مرور ما يقارب تسع

سنوات على هذا الحدث كنت في زيارة لألستاذ هاني في الدانمارك ومن منزل األستاذ

هنى جرى اإلتصال بالشيخ خليل سلطلن ،وكان مؤالي األول للشيخ هو عن األسباب التي
فعته لى اقتتاص فرصة وجوده خارج البحرين واللجوء إلى هولندا .وجاء رد الشيخ
بالقول لنه لم يكن باألساس مقتنعا بالحوار الذي دار في مبنى وزارة للداخلية وفه لم يكن
ليثق في كالم المسؤولين األمنيين وتعهداتهم خلصة وأن سوء المعاملة والتعذيب النفسي لم
يتوقفخهم حتى أثناء ما سمي بالحوار .وضرب مثالً عطى ذلك بلتصريحات التي أطلقها

رزير اإلعالم محمد المطوع بعد خروجهم من السجن مباشرة وقيامهم بدورهم كوسطاء.
ففي هذه التصريحات حسب قول الشيخ لم يكتف الوزير في تصريحاته بنفي وجود أي
اتغاق معهم وإنما تملدى ووصفهم بالخارجين على القانون.
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وألن قصة "المبادرة والحوار بين المعارضة والحكومة في البحرين هي من القضايا
المحورية في تاريخ الحركة المطلبية التي تخص عقد التفعينيات فإننا تعمدنا الرجوع الى
وثعتق أحرار البحرين من اجل التأكد من صحة بعض الوقائع واألحداث.
ومن هذه الوثائق أو المستتدات المهمة التي لم يكن اعضاء لجنة للعريضة على علم

ودرية بها قصة الرسالة التي بعث بها الشيخ الجمري مع األستاذ حسن مشيمع إلى الدكتور
منصور الجمري وفيها التفاصيل الخلصة بالحوار مع هندرسون حول اتفاق الميالرة.

يقول الدكتور منصور الجمري" :إن الوفد وصل إلى لندن يوم  26أغطس 1995
وفي اول لقاء لي باألستلذ حسن سلمني رسالة كتبها الوالد الشيخ الجمري في السجن بتليخ
 ،1995/8/24أي قل يومين من سفر الوفد إلى لندن .والرسالة لخصت الحولر الجلري

بالقول" :فإنني قد اطلعت على البيان الصحغي الصفر عن حركة لحرلر البحرين اإلسالمية
بتاريخ  21اغطس  95م ،والذي تناول فيما تناول موضوع اإلتفاق بيننا وبين
الحكومة ،والذي جاء فيه التزلم الحركة مشكورة بما جاء في اإلتفاق ،وإنني أرجو منكم
جميعاً التعاون معنا إلتاحة الفرصة الكافية إلتجاحه ،وتجنب كل ما يعيق تتفيذه ويطيل زمن

محنة شعبنا ،وأن تتكرس الجهود في البحث عن أفضل السبل بتعزيز الحولر مع الحكومة
التي أعربت عن رغبتها فيه ،مؤكداً الحاجة القصوى للتعاون من أجل إخراج البالد من
محنتها بلسلوب حضاري حكيم وراق يتتلسب مع تراثثا التاريخي ولقافي وقيم ومبادى
شعبنا المسلم وطبائعه اإلنسانية النبيلة ،ومؤكداً رفض اإلمالم الستخدلم العلف ما دلم يوجد

للحوار سبيل ،ومؤكداً أضاً أن عودة األمن واإلستقرار إلى البالد مع المحافظة علطى الحقوق

والواجبات المتبادلة بين الشعب والحكومة تمثل األساس األقوى واألفضل لنمو البالد
ولزدهار ها وتحقيق آمال وطموحات شعبنا والمحافظة على مكتسبته ،وإفني على ثقة بأنكم

سوف تهتدون بفضل الله تعالى وتسديده ألقضل السبل السلصية الدستورية الحكيمة التي تمر
عبر الحوار لتحقيق ذلك ،وعدم تضييع الفرص التليخية الثمينة ال سيما هذه الفرصة لتي
تمثل منعطفا خطيراً في تاريح شعبنا ،متمنياً لكم التوفيق والتسديد فيما تصبون اليه من الخير
لهذا الشعب ولوطن".
يعلق الدكتور منصور الجمري على الرسالة فيقول" :إن هذه لرسالة عبرت عن
األزراء االبي ،رعيا قادة للعارضة البن تحاوروا مع وزارة الداخلية .,فلقد كالت ؛,ألخبرة
داخل السجن .وكانت حركة أحرار البحرين قد أصدرت بياكاً رحبت فيه بمبادرة الحوار
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مع الحكومة للخروج من األزمة .لقد حاز قادة لمعارضة في السجن على ثقة الجماهير
وكان الجميع بانتظار التعرن على التفلصيل وعلى كيفية التفاهم مع الحكومة للخروج من
األزمة السياسية".

ويضيف الدكتور منصور القول :أن الحوار بين األستاذ حسن مشيمع والشيخ خليل

سلطان وبين شخصيات المعارضة المتواجدين في لندن تطرق إلى جميع األمور المنظورة
وكلن النقاش حداً وصريحاً إلى الدرجة التي كان الوفد — الضيف — يشعر وكله خرج
من سجون البحرين والمشادات مع المخابرات إلى سجون منازل لندن ومشادات
المعارضة .ولكن مثل هذا النقاش كن ضرورياً ألن لمصلحة العامة لألمة تتطلب اإلبتعاد

عن الجانب اي والشخصي كل البعد للتأكد من سالمة الطريق"
"وبينما كنا نتحاور مع الوقد القادم إلى لندن ،كان وزير اإلعالم الجديد ،محمد المطوع

يصرح إلذاعة لندن أن اإلفراج عن المعتقلين ما هو إال مكرمة أميرية لتوفير الفرصة
للمفرج عنهم لكي يعودوا إلى الصراط المستقيم ..ويعلق الدكتور منصور على هذا

التصريح فيقول :كانت هذه الكلمات الجارحة قد لعبت دورها الحقاً في عدم عودة أحد

أفراد الوفد إلى البحرين بعد انتهاء الزيارة .وبالرغم من ذلك شعرنا بضرورة المتابعة
لمجريا األمور بصبر وحذر شديدين مع اإلساك بقدرة التحرك الجماهيري عندما

تتراجع الحكومة عن ما تم اإلتفاق عليه .أمام هذه المعادلة ،كان علينا أن نبتعد عن

الجوانب النظرية البحتة ونتعامل مع الواقع وظروفه ،وكيفية معالجة السلييات لتي
تصاحب مثل هذه التجربة" .
وكان األستاذ حسن مشيمع قد بدأ حواره بالقول" :إن مثل هذا الحوار لم يكن ليحصل

لو أن القادة كانوا على انفراد في زنزانات متغرقة .وكانت الخطوة األولى التي سعوا اليها
هي إقناع وزارة الداخلية بسجنهم في مكان مشترك ألجل التداول في جميع القضايا .وفي

مقابل هذا الطلب ،كاتت لمخابرات تريد للحصول على ورقة مكتوبة وموقعة من القادة
الخمسة يذكرون فيها "اعتذاراً ألمير البالد .ومن اجل هذا األمر ترك الخمسة في غرفة
خاصة و مجهزة بأجهزة التتصت لإلستماع لما يتم اإلتفاق عليه".

ويواصل األستاذ حسن مشيمع الحديث فيقول" :إن القرار الذي اتخذه الخمسة كان

يعتنرون "إذاكان قد صدر
كتابة رسلة تحمل جملة "شرطية" يقول فيها الموقعون
منهم خطا .وذكر األستاذ حسن أن كلمة "إذا" وضعت في منتصف الكتابة لكي ال يتم

حذفها بعد ذلك عندما تقوم الحكومة بنشرها فيما لو تراجعت عن الحوار .وهكذا كتبت
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الرسالة الموجهة إلى أمير البالد بتاريخ  24إبريل ( 1995أي بعد ثالثة لسابيع من
اعتقال الشيخ الجمري) متضمنة الجملة الشرطية التالية" :وازاء األحداث المؤلمة التي
شهدتها البحرين في األشهر القليلة الماضية نعرب عن لسفنا الشديد لسموكم إذا" كافت قد

تسببت تصرفاتتا واألعصال التى قمنا بها وأدت إلى اإلضطرابات في البالد".
ويسترسل األستاذ مشيمع في الحديث فيقول" :لقد كانت خطورة الرسلة ولضحة
أمام الخمسة ولكنهم فضلوا أن يقدموا على المخاطرة لكي يتمكنوا من اإلجتماع مع

بعضهم البعض بصورة مستمرة والخروج بمشروع مشترك استمر الحوار فيه إلخراجه
قرأبة األربعة أشهر داخل السجن مع قيادة األمن العام التابعة لوزارة الدلخلية".

ونورد ملخص الحوار مع وزارة الداخلية كما سجلته وثائق حركة األحرار وهو :
أشار الوفد الزائر إلى أن جذور المبادرة بدأت بعد أيام قالتل من اإلعتقال ،وخرج

عدد من األخوة بصورة مستقلة أثناء اعتقالهم االغرادي بفكرة لتهدئة األوضاع مقابل

الدخول في حولر مع الحكومة .بعد عدة جلسات من التحقيق المئفرد مع المخلبرات بدا
واضحاً أن هناك ر أياً مشتركاً بين عدد من القياديين ،ولهذا تم تقديم طلب بالسماح لخمسة
منهم باإلشتراك في سجن واحد لكي يخرجوا بمشروع مشترك .ولكن وزارة الدلخلية كانت
تصر على كتابة رسالة لألمير قبل السماح بذلك .وقال األستاذ حسن :إال أن البند الربع

حذف بطلب من رئيس الوزراء (حسب ما قاله ايان هندرسون).
اليند االول :هو الدعوة للهدوء واإلستقرار مقابل إطالق سراح جميع الموقوفين (غير
المحكومين) وتم اإلتفاق على أن يطلق سراح ثالتة من المحاورين مع  150شخصاً في

 16أغطس ،ثم يتم اإلفراج عن األستاذ عبدالوهاب مع  150معتقال آخرين ،وفي 30
سبتمبر يتم اإلقراج عن الشيخ عبداألمير الجمري مع  600 — 500موقوفا.

البند الثاني :معالجة آثار األزمة .فقد خلفت آثلراً مختلفة ،ولكي يتحقق استقر ر دائم .
فال بد من اإلفراج عن الذين حكم عليهم وإر جاع المبعدين ومنقشة عودة البرلمان
المنتخب.

البند الثالث :تعزيز العالقة الطيبة بين الشعب والحكومة .وقد أصروا على كلمة
تعزيز بدألمن الكلمة ا?أصلية "خلق“ ٠

البند الرابع( :الذي لم يوا فق عليه رئيع الوزراء) :كان ينص على تصحيح العالقة
بين المعارضة في الخارج والحكومة.
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وتعليقاً على لمعلومات المذكورة اعاله نود القول أن اعضاء لجنة العريضة كلنوا

يعتقدون لن أول من أطلق فكرة المبدرة هي الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية وذلك
للخرو ج من األزمة السياسية والحقوقية التي كنت تحاصرها ،لكن رولية األستلذ حسن
مشيمع قد صححت معلوماتا حيث ثبت لن القيادات الدينية هي وراء هذا المقترح الذي
أضر بلقضية المطلبية وحرفها عن مسارها الوط ني.

بعد ذلك تطرقت قصة المبادرة إلى تسجيل المالحظات التي ذكرها الوفد  -الزائر،
و هي في اعتقادنا ال تقل اهمية عما سبق التطرق اليه وهذه لمالحظات هي:

 - 1قل رئيس المخابرلت ايلن هندرسون في إحدى جلسات الحوار" :لقد استطعتم هز

لكل فال تكسروه .لقد وصلنا إلى قناعة أن القمع لن يخمد الشارع العام بالصورة التي
نحب ،كما لن الوجهاء الذين اعتمدنا عليهم لم يستطيعوا حل للمشكلة".

 - 2عندما طلبنا توثيق اإلتفاق قبل بدء اإلفراجات تم ترتيب لقاء مع وزير الداخلية
بتلريخ  14اغطس (قبل يومين من اإلفراج عن الدفعة األولى) حضره وزير لعمل السيد
عبدلنبي الثعلة وقضاة للمحكمة الجعغرية الشيخ سليملن المدني والشيخ أحمد العصغور
والشيخ منصور الستري باإلضافة للوجيه الحاج لحمد منصور لعالي .وقام الشيخ الجمري

بقراءة الصبالرة لمكتوبة أمام الحضور الذين استمعوا لما قيل عن الحوار الدائر.

 - 3قال هندرسون أن زيارة لندن و إقنا ع لمعارضة هنك سوف يكون له األثر الكبير
في اإلسراع بحلحلة األوضاع .خصوصاً بعد ذهاب العلماء الثالتة الذين تم يعادهم في ينلير
 1995إلى لندن ألن ذلك قلب الموازين على لحكومة.
 - 4تم إخبار وزارة الداخلية ان للمحاورين لن يطلبوا من المعارضة ومن لجماهير
التوقف ولنما سيطلبون إعطاء فرصة للحوار.
ومن لمهم جداً بعد سرد هذه التفاصيل ان نسجل لمالحظك القيمة التي نكرها أفراد
للمعارضة في لندن حول المبادرة كما أوردتها وثتق الحركة :
 - 1الحكومة رفضت أن توثق اإلتفاق من جانبها كتبياً ورفضت وضع جدولة

و اضحة للفهرة األمنية من الحوار .كما أن لمرحلة السيلسية للحوار غامضة بالنسبة لآللية.
فلمعارضة طرحت مطالب دستورية تعتمد على اإلجماع الوطني و أي آلية للحوار البد أن
تحتوي طى ممتلين من األطراف لمثاركة في لعريضة الشعبية ومن األطراف األخرى
للمؤثر ةفي لساحة.
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 - 2إن الحكومة طلبت كتبة رسلة اعتذار كمقدمة للحوار ،وبالرغم من أن الرسالة
كتبت بلغة "شرطية فإن اإلبتزلز واضح ولن تتولى وزارة الدلخلية عن استخدام هذه لورقة
ونكران الحوار ألثها لم تقدم شيئاً مكتوباً.
 - 3إن النهج الذي تسير عليه الحكومة ال ينبئ بالخير .فقطاع لتعليم تمت عسكرته

من خالل تعيين ضباط في الجيش لمناصب لوزير .ومدير الجامعة وغيرها من المناصب
آلحساسة.
 - 4إن تكرار وزير اإلعالم لجديد لوصف خروج القياليين بله مكرمة أميرية من
لجل العودة للصرلط القويم أمر آخر ال ينبئ بلخير في التوجه الحكومي.
 - 5الحكومة تريد معلجة عوارض األزمة وليس جذورها ،وال يبدو .أن تغييراً حقيقياً

في لنهج السياسي قد حصل .فالحديث ال زال عن مجلس الشورى المعين وهناك محاولة
لتغيير تركيبة الحكم بحيث يستعصي عودة الحياة الدستورية ولبرلملن للمنتخب.

رجوع األستاذ حسن مشيمع إلى البحرين
في اليوم التالي لرجوعه من إيران التقى األستاذ حسن مشيمع بوزير الداخلية وأطلعه

ومن معه من مسؤولي الوزارة على نتائج لقاءاته مع المعارضة في لندن ومدينة قم.

والمقصود بالمعارضة حسب تصنيف وزارة الداخلية هي المعارضة الدينية الشيعية التي

تتعمد استبعاد الوطنيين من أي حوار حتى تعطي اإلنطباع للعالم بأن الحركة المطلبية هي
حركة شيعية وليست وطنية .وسواء فهمت القيادات الدينية الموجودة في السجن الهدف

السياسي من وراء استبعاد العلمانيين والتقدميين من هذا الحوار أم ال فإن أصحاب ما سمي
بالمبلدرة قد ارتكبوا خطا د اسباً جسيماً بلموافقة عطى خطة وزارة الداخلية في شق صف

الحركة الوطنية.
بعد المقابلة مع وزارة الداخلية التقى األستلذ حسن مشيمع مع لشيخ الجمري وا ألستلذ
عبدالوهاب داخل لسجن ليطلعهم على نتكج الحوار مع المعارضة في الخارج.
وال يخفى على المنتبع ألحداث البحرين أن الهدف الرئيسي من وراء هذا اإلتغاق هو

إسكات صوت حركة احرار البحرين في الخارج ،ولذا فإن عدم التزلم حركة األحرار بما
تم اإلتغاق عليه داخل السجن قد أفشل مهمة الوفد وخيب آمال وزارة الداخلية.

في السابع من سبتمبر  95حل موعد تتفيذ الخطوة لثلنية لمتملة في إطالق سراح
األستلذ عبدالوهاب ومئة وخصسين من المعتقلين ،غير أن وزارة الداخلية لم تقم بتتفيذ هذه

75

الخطوة في موعدها المحدد ونلك بسبب الحشد الجماهيري المكف الذي مأل ساحات

وطرق قرية النويدرات معقل األستاذ عبدالوهاب إحتفاء بخروجه .وقد أرجا سبب ذلك إلى

خوف وزارة الداخلية من أن يخرج هذا التجمهر الكبير عن مساره السلمي .لكنه لم يمض
يومان حتى تم إطالق سراح األستلذ عبدالوهاب في التلسع من شهر سبتمبر كما تم إطالق
سراح المائة والخمسين على دفعات متتالية ،وفور بطالق سرلحه بادر األستاذ عبدالوهاب
بالمشاركة مع رفقه في تهدئة الشارع مما ساهم في إعادة الهدوء واإلستقرار إلى معظم
مناطق البحرين.

في الخامس والعشرين من سبتمبر تم إطالق سراح الشيخ عبداألمير الجمري وبمجرد
سماع الخبر زحف المواطنون من للشيعة إلى منطقة بني جمرة حيث يسكن الشيخ وذلك

للتعبير عن تأييدهم ومساندتهم له .وامام هذا الحشد الذي تجمع في الصسجد المقابل لمنزل
للشيخ خطب الشيخ الجمري في المستقبلين والمهنئين وشكرهم على صمودهم ووقفتهم معه

طوال مرحلة اإلعتقل.
وبهذه المناسبة اصدرت لجنة التتسيق بين الجبهة الشعبية وجبهة التحرير بيئاً في

السادس والعشرين من ستبمبر عبرت فيه عن سعادتها بإطالق سراح الشيخ الجمري
؛*مدتها العريضة الشعبية مؤكدة على

ورفقه لكنها طالبت بللحوار حول المطلب

ضرورة لعمل المشترك والتتسيق بين مختلف القوى الوطنية .كما طالب البيان بإطالق
سراح جميع لمعتلقين والمحكومين السيلسيين والسماح للموجودين في الخارج بالرجوع

إلى البالد وإعادة المغمرين إلى اعمالهم ومباشرة الحوار السياسي.

العالقة بين األعضاء العلمانيين وأصحاب المبادرة
يمكن القول أن اإلتفاق بين وزارة الداخلية وأصحاب المبادرة مثل بداية مرحلة جديدة

من العالقة بين الدينيين والعلمانيين في لجنة العريضة ،وكاد أن يؤدي ذلك إلى انتكاسة
خطيرة في العمل السيلسي والمطلبي لوال الخبرة الطويلة للعلمانيين في مجال العمل
السيلي ودافع حرصهم على الحغاظ على الوحدة الوطنية.
فور إطالق سراحهم من السجن توقفت الرموز القيادية الشيعية عن استخدام إسم لجنة
العريضة الشعبية وبدلت تخاطب المواطنين باسم لجنة المبادرة مما يعكس غياب الحنكة

والوعي السياسي لدى الرموز الدينية الشيعية .وقد اعتبر الشيخ عبداألمير الجمري

واألستلذ عبدالوهاب حسين ما جرى من اتغاق نصرا لهما ولطائفتهما ،وبادرا تحت مسمى
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لجنة لمبادرة باإلنشغال بالحوار مع الداخلية في خطوات تتفيذ ما يترتب عليهما من
التزامات مما يدل على نجاح الحكومة في وضعهم في مصيدة وعود وزارة الداخلية.
وقد اعترض أعضاء لجنة العريضة من العلمانيين على دخول رفقهم في حولر سيلسي

مع وزارة الداخلية على اعتبار أن الحوار السياسي يجب أن يكون مع القيادة السياسية كما

وعيروا في الوقت نفسه عن اسنينهم لمدى استعداد القيادلت الدينية للتضحية برفلقى الدرب
ولقضاء على الوحدة الوطنية ال لشيء سوى من أجل تحقيق مكلسب وهمية.

وقد اعتبر أعضاء لجنة العريضة من العلماتيين هذا اإلتفاق بمثابة أول انتصار
سيمي للحكومة حيث لستطاعت عن طريقه أن تحدث شرخاً في لجنة العريضة الممشة
للوحدة الوطنية الدستورية وذلك باإلستفراد بالطائفة الشيعية الدينية.
منذ اإلعالن عن مسمى لجنة المبلدرة وجد بقية أعضاء لجنة العريضة من الطمعيين

صعوبة جمة في اإللتقاء بأعضائها من الدينيين لمعرفة تفاصيل اإلدقاق إن كلن هناك اتفاق
حقيقي بين الطرفين .وتحت إلحاح من السيد المهندس سعيد العسبول تم إقناع األستلذ
عبدالوهاب حسين بضرورة عقد اجتماع في منزله من أجل اإلطالع على تفصيل اإلتفاق

وقد حضر هذا اإلجتماع السادة عيسى الجودر والمهندس هشام الشهابي وسعيد العسبول
وعلي ربيعة .تركز الحو ار حول ما أطلق عليه بالمبادرة وقام األستلذ عبدالوهاب بشرح
أبعلدها ومغزاها السياسي .وفيما كان األستاذ عبدالوهاب يعتبرها انتصاراً سياسيا ،وهو ما
لدهش الحاضرين فقد رأى الوطنيون لن الحكومة نجحت في اإلستفرلد بالجماعة الدينية
وشق الصف الوطني ولم يترددوا في التعبير عن خشيتهم من أن يتحول دور أعضاء لجنة

المبلدرة إلى ما يشبه عمل رجال المطافئ وهم يقومون بتهدئة «شارع السياسي وبالمجان.
وخوفا على الوحدة الوطنية وصستقبل العمل الصطلبي ،بالر لوطنيون في إبداء النصيحة
لألستلذ عبدالوهاب بوجوب اإلسراع في التخلي عن ما يسمى بلجنة المبلدرة والرجوع إلى

العمل من خالل لجنة العريضة ولكنه علد ليؤكد في نهلية اإلجتماع على وجود تفاق

مكتوب بينهم وبين الحكومة وإنهم أي جماعة المبادرة ماضون في تتفيذ بنود هذا اإلتفاق.
إال أنه اختتم كالمه بالقول بأنه سيقوم بنقل وجهة النظر هذه إلى أعضاء لجنة المبادرة.
من خالل هذا اللقاء السريع توصل أعضاء لجنة العريضة من الوطنيين إلى قناعة
تامة بلن الدينيين قد اختاروا السير في طريق المبدرة وبمفردهم وعليهم تحمل مسؤولية

نلك.

77

ولحقيقة أن هذه المبادرة كلنت الفرصة الذهبية لتلك العناصر اليسارية والتقدمية التي
كانت ترفض اي شكل من ككال التحلف مع الدينيين وتعتبر ذلك نوعاً من أنواع

اإلنتهازية السياسية .فقد استغلت هذه العناصر حادثة تخلي الدينيين عن رفعهم العلمانيين
ويدأت من جديد بتنكير العلمانيين بخطا الدخول في التحالف اإلستراتيجي مع الدينيين
وأخنت تجدد مطالبتها لهم بفك اإلرتبلط بين لمطرفين بعد أن دفع اليسار حسب ادعائها
ثصن هذا التحلف .والعجيب أن من بين هذه العناصر اليسارية المعترضة واكثرهم تطرفاً
في هذا للموضوع هو الكاتب عداهـ خليفة الذي لم يكتف برفض التوقيع على كلتا

العريضتين النخبوية والشعبية في عام  1992و 1994وإنما استخدم أحد أعمدته الصحفية
لشن النقد الالذع والعنيف على اليساريين وخاصة من أبناء الريف الذين وقعوا على
العريضتين ولم يتردد في لتهامهم بلذيلية لالينيين.

ومن حسن الصدف ان يأتي الرد على الكاتب عبداهـ خليفة على لسان األمين العام
لجبهة التحرير األستاذ أحمد الذوادي ونلك في مقال مطول تحدث فيه عن أهمية التحالفات
وخلق الجبهات العريضة التي يجمعها القاسم المشترك ويفرضها الحد األدنى من المطالب

لتي تلتقي عليها القوى الوطنية لخدمة القضايا الوطنية .وال شك لن رأي األستاذ الذولدي
يستتد إى التجربة النضالية الطويلة التي خاضها طوال حياته والتي تنبع أسلساً من

للتجارب التاريخية لنضاالت شعب البحرين طوال عقود من الزمن .وال شك أن رأيه يعبر

وبصدق عن الموقق الداعم للتحلف الوطني الذي لسسته لجنة العريضة منذ عام . 1992
والحقيقة لن هذا التحالف الوطني بين الدينيين والعلمانيين بات يشكل دعامة لساسية
شبيها بلتوام السيامي الذي ال يمكن الغصل بينهما دون
للوحدة الوطنية لدرجة لىه اد
المرور بخطر تعريض حياة كليهما للموت.
بعد اإلجتماع األول بثالثة اسابيع تقريياً تم عقد اللقاء الثاني في منزل السيد طي

ربيعة .وفيما تخلف الشيخ عبداألمير الجمري عن الحضور فقد جاء برفقة األستاذ
عبدالوهاب حسين األستاذ حسن مشيمع الذي حضر بصفته احد اعضاء لجنة المبادرة
وليع عضواً في لجنة العريضة .وبعد استعراض الوضع السيدسي واألمني في البلد حاول
أعضاء لجنة العريضة إقناع عضوي لجنة المبادرة بعدم جدوى اإلستمرار في مشروع

الميادرة ،ولن القضية الوطنية المطلبية تستدعي الحفاظ على الوحدة الوطنية .لكن عضوي
لجنة المبادرة كال مئشبثين برليهما وبدا حضورهما وكانه من لجل نر الرماد في العيون
او كما علق الشيخ عيسى الجودر من اجل تطييب الخاطر.
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ومع بدء تتفيذ اإلتفاق وسير األحداث تكشفت أبعلد المبادرة وتأكد للجميع صحة تقييم

العلمانيين في لجنة لعريضة الرافض لمل هذا اإلتفاق الشفوي الذي ال يعدو كونه خطة
مدروسة لشق الصف الوطني والقضاء على الحركة المطلبية.

السقوط الرسمي لمشروع المبادرة
بدا واضحاً وجلياً ان العد التتازلي لما سمي بالمبادرة كلن سريعاً جداً وذلك بفعل

خروج الحكومة على اإلتفاق أو الهدنة المؤقته وقيامها بالتالي:
 )1توقف الحكومة عن عملية اإلفراج عن المعتقلين غير المحكومين األمر الذي لدى
إلى خيية أمل المواطنين وتذمرهم.

 )2مبلشرة الحكومة في إجراء المحاكمات حتى مع بعض الذين تم إطالق سراحهم

مع الرموز.
 )3إنكار الحكومة وجود أي اتفاق مع المعارضة ونلك من خالل التصريحات
المتكررة لوزير شؤون مجلس الوزراء ووزير اإلعالم محمد المطوع مع محطة "البي بي
سي" .فقد نفى الوزير وجود أي حوار مع المعارضة في الداخل أو الخارج كما اتهم
المعارضة بالعملة لدولة أجنبية و يقصد بها إيران.

وفي محاولة منها إلنقاذ اإلتفاق قامت لجنة المبادرة باإلتصل بوزارة الداخلية
وإطالعها على تردي الوضع األمني واستمرار محاكمة المعتقلين السيلسيين ونشدت
الوزارة بوقف هذه التجاوزات ،إال أن الوزارة اعتذرت عن القيام بهذه المهمة ونصحتهم
في بادئ األمر ان يخاطبوا القيادة السياسية مبلشرة إال أنها غيرت رليها ووعدتهم بنقل
شكواهم إلى المسؤولين وأنها سترد عليهم في غضون يومين .وقد انتهى لموعد ولم تتلق

لجنة المبادرة أي رد بما يؤكد تجاهل الحكومة لدور لجنة لمبادرة أو باألحرى إلغاء

دور ها الكامل.
وتعليقا على هذا الوض

السيى قالت حركة أحرار البحرين :بدا واضحاً أن الحكومة

لم تكن جادة في فتح باب الحولر ،وأن ما كانت تريده هو اإللتفاف على المطالب الجوهرية
للتحرك الشعبي وهو إعادة الحياة الدستورية واحترام حقوق المواطن .وهكذا بدأت

األحداث في التصاعد وبدات تختفي مظاهر الفرح وتعود حالة الالأمن والالإستقرار
واإلعتقاالت العشوائية والمحاكمات الجائرة و التصريحات غير المسؤولة" .واختتمت

للحركة تعليقها بالقول" :لن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت خطبة األمير يوم العيد
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الوطني في  16ديسمبر  1995عندما بدا واضحاً للجميع أن البحرين مقبلة على مرحلة
جديدة من المواجهة بين الحركة الشعبية المتنامية وقوات األمن".

وانعكالً للوضع األمني لمتدهور قام اللورد أيفبري بتسليم عريضة إلى السفارة
البحرينية بلندن ( 4يوليو  )1975وقعها  45نائباً واكز من  250شخصية علمية
وأكليمية .وقد أكدت للعريضة على اإللتزام بالمادة  21من اإلعالن العالمي لحقوق

اإلتسان لتي تتص على أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومات ،وأن التعبير عن
هذه اإلرادة هو عبر اإلنتخابات الدورية وباإلقتراع السري .وأعلنت العريضة عن دعم

الموقعين لشعب البحرين الذي يطالب بإعلدة العمل بالدستور والمجلس الوطني المنتخب.
كما دعت لى احترام حق التعبير السلمي والتجمع وطالبت بالسماح لكل للمواطنين النين
لبعدوا عن البحرين بالعودة لى بالدهم طبقاً القفون الدولي.
في ظل هذا لتصعيد األمني الذي أفشل اتفاق المبادرة وما تبعه من حصالت دعائية
رسمية منظمة ،رك الرموز الدينية أن المخرج الوحيد من هذه األزمة هو اإلعداد للقاء

وطني موسع وذلك من أجل اطالع الجماهير على تفاصيل المبادرة ومالبستها والظروف
للتي تمت فيها ،وكيف تتصلت الحكومة من اإلتفاق .ومن اجل تتفيذ هذه الخطة تم اختيار

قرية عالي لتكون مقرا لعقد هذا اللقاء الموسئع ،لكن وزارة الداخلية تتبهت لألهداف التي

يرمي لها هذا اللقاء فلستخدمت كل الوسائل القمعية لمنع انعقاده.

أإلعتصام واإلضراب عن الطعام
وأمام هذا الحصار السيلسي واإلعالمي وانسداد نوافذ الحوار وقطع الطريق أمام لجنة

المبادرة لإلتصال بجماهيرها اضطر الرموز السبعة وهم الشيخ الجمري واألستاذ

عبدالوهاب واألستاذ حسن مشيمع والشيخ علي بن أحمد الجدحفصي والشيخ حسن الديهي
والشيخ حسن سلطان والسيد عدنان ابراهيم إلى استخدام اإلعتصام واإلضراب عن

عام

كسالح من لجل لغت نظر اإلعالم الداخلي والخارجي إلى تفاقم األزمة السياسية وتوتر
العالقة بين رجاالت المبادرة وللحكومة نتيجة لتتصل الحكومة من اإلتفاق.

وقد استهل أعضاء لجنة المبادرة هذه الخطوة بإصدار إعالن عن فشل المبلدرة ونلك
في خطبة يوم الجمعة الموافق العشرين من شهر أكتوبر .1995

وقد أشار اإلعالن إلى المبادرة التي تم اإلتفاق عليها دلخل السجن وإخغاق الحكومة
في اإلقراج عن بقي المعتقلين غير المحكومين واستمرار الحكومة في سير المحاكمات.
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وحسب ما نص عليه اإلعالن فلن الشعب قد فهم بأن عمل الحكومة لم يتعد المناورة
لسياسية من أجل اإللتفاف على المبادرة بغرض إعاقة طرح وتقديم المطالب السياسية
أألمر الذي أدى إلى التشدد في مواقف القوى السياسية الشعبية في الداخل والخارج.
ثم تطرق اإلعالن إلى لموضوع لمهم أال وهو تجاهل وز ارة الداخلية لمناشدة لجنة

المبادرة باإلفراج عن المعتقلين وتوقيف المحاكمات ،وعدم الحصول على رد القيادة السياسية
التي وعدت بتقديمه وزارة الداخلية في غضون يومين رغم مرور ستة ليام على لوعد.

وقال اإلعالن أن عدم الحصول على رد القيادة السياسية قد وضع أصحاب لمبادرة
أملم مسؤولية دينية وطنية تاريخية وإنهم في سبيل إقناع الحكومة بالحوار الجاد قد قرروا

إنطالقا من التكليف الشرعي الدخول في اعتصام و إضراب عن الطعام إبتداء من يوم
اإلثنين الموافق  95|10|23وإن هذا اإلضراب سيستمر حتى تتحقق المطلب .وقد حدد
اإلعالن المطالب في اإلفراج عن كافة المعتقلين غير المحكومين وايقاف لمحاكمات.

والسماح لألثحاص الذين منعوا من دخول البالد بسبب تفجر األحداث بالعودة إلى الوطن.
واإلعتراف الرسمي بالحوار .ووض ع الترتيبات لالزمة للحوار في المسثل السياسية وفي
مقدمتها :أ) المحكومون في األحداث ،ب) لمبعدون السياسيون ،ج) البرلمان.

وطالب اإلعالن المواطنين باإللتزام بلهدوء التلم وعدم الظهور في مسيرات أو
ممارسة اعمال العنف .كما اشترط على الراغبين في المشاركة في اإلضراب الحصول
على موافقة القائمين عليه.

وقد عين المضربون والمعتصمون األستاذ عبدالوهاب حسين كناطق رسمي بلسمهم.
وقد مل هذا اإلعالن مفترق طرق بين أصحاب المبادرة والحكومة ،فعلى إثر

صدوره اتخذت قولت الشغب مواقعها على مداخل القرى والمدن مستخدمة السيارات
المصفحة وناقالت الجنود بما ينذر بقدوم األسوأ.

بدا اإلعتصام واإلضراب عن الطعام في يوم اإلثنين لموافق الثلث والعشرين من شهر
أكتوبر واقتصر اإلضراب على الرموز السبعة المذكورة أسماءهم اعاله .ومنذ اليوم األول
لإلضرلب تحول مقر اإلعتصلم وهو منزل الشيخ الجمري إلى مزار من قيل المتعاطفين

ولمؤيدين الذين جاؤوا زرافات ووحدانا للتعبير عن مساندتهم لقيادتهم السياسية .في هذا
التلريخ أصدر المضربون بينهم األول الذي ناشدوا فيه المواطنين بوجوب التزام الهدوء التام
وعدم اللجوء لما يهدد األمن واإلستقرار .كما لكدوا على تتظيم التولجد لهادئ للمتضامنين

مع المعتضمين وان ال يشارك لحد في هذا اإلضراب إال بموافقتهم.
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وقد توالت يعك التأييد الصلدرة من الداخل والخارج .فخرج بيان باسم شبيبة

األحرار ،وبيان من طالب وطالبات جامعة البحرين ،ومن أهالي الشاخورة ومن السيد
علوي الموسوي للغريفي وجولد الوداعي ،ومن لشيخ عيسى قاسم من مدينة قم ومن
علماء البحرين في قم وبيان باسم أهالي العاصمة المنامة ،ومن عبدالحسين الستري ومن

السيد عبدالل السيد حسين الغريفي من السيدة زينب بسوريا ،ومن فنيي وفنيات وزارة

الصحة وحشد من المعندسين.
في اليوم الثلني لإلعتصام واإلضراب عقد اجتماع في مكتب األستاذ المحامي أحمد
لشمالن وكان ضمن جدول األعمال مناقشة موضوع زيارة لمعتصمين .وقد عبر الشيخ
عبداللطيف المحمود عن اعتراضه على هذه الزيارة بحجة أن المعتصمين قد تخذوا
قرارهم لوحدهم ،إال أن الوفد تق كل من كل من السادة األعضاء الشيخ عيسى الجودر

وعلي ربيعة والسيد ايراهيم كمل الدين لذين قاموا بالزيلرة للتعبير عن تضامنهم
المعتصمين والمضربين عن الطعام وإلبراز الوحدة لوطنية في هذا الظرف العصيب
وذلك بالرغم من تحف ظل الوطنيين ومآخذهم على ما يسمى بلجنة المبادرة .وقد رحب
المعتصمون بهذه الزيارة التضامنية وكانت فرصة الستعراض الوض حع السياسي وتداعيات
األزمة والطريق المسدود الذي وصلت اليه األمور.

إال أن الزيارة الثانية لوفد العريضة والمكون من السلدة سعيد العسبول وهشام الشهبي

وعبدالش هلشم كانت مخيبة لآلمال وأثارت لستياء الجميع وذلك بسبب عدم تمكن الوفد من
لدخول حيث خرج لهم أحد الصبية ليقول لهم بأن المعتصمين مشغولون وليس بمقدرور هم

مقابلتهم في للوقت الحلضر.
في زيارة وفد للمهندسن للتضامن مع المعتصمين ولذين قدر عددهم بخمسين مهندسا

تم تكليق لصهندس سعيد للعسبول بإلقاء كلمة ل تضامن .وبينما هو يتوجه إلى المنصة
اعترض طريقه نغر من علماء لحين طالبين اإلطالع على فحوى الكلمة ولكنه رفض
اإلنصياع لهم ورد عليهم وهو في طريقه إلى لمنصة بالقول بلن الشعب يسعى إللغاء القيود

التي يفرضها النظلم وأنتم على ما يبدو تريدون فرض قيود جديدة ،وبادر بإلقاء لكلمة.
وبمناسبة اإلعتصام صدر بيان مشترك باسم حركة أحرار البحرين ولجنة التتميق

بين جبهة التحرير الوطني البحرانية والجبهة الشعبية في البحرين تم فيه استعراض
األحداث انطالقا من المطالب التي تبنتها العريضة الشعبية مروراً بلمبادرة التي سماها
البين باإلتفاق األمني الذي ضطر أصحابها للدخول فيها بسبب حساسية الوضع

وخطورته .بعد ذلك تطرق البيان إلى إخالل الحكومة بهذا اإلتفاق وارتكابها العديد من
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الخروقات لتي أدت إلى تأزيم الموقف وتدهور الوضع السياسي بما يؤكد على إصرار
السلطة على اإلستمرار في نهج المواجهة واعتملد أسلوب لعنف والقوة .وقد عبر البيان
في ختامه على التضامن مع المعتصمين وناشد الحكومة بلن تتخلى عن نهجها الخطر
وتتجاوب مع اإلرادة الشعبية.
يمكن القول إجماالً أن اإلضراب واإلعتصام فشل في تحقيق الهدف الذي وضعه

لصحاب المبلدرة في ذهنهم و هو إقناع الحكومة بضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات

ومباشرة الحو ار.
وعندما تحدث المعتصمون عن وجود وماطة بينهم وبين الحكومة سارعت الحكومة

لنفي هذا الخبر وقالت إن ما قام به الدكتور فيصل لزيرة وهو عضو في مجلس الشورى
المعين من محاوالت إلقناع المضربين بفك اإلضراب ما هو إال مبلدرة شخصية منه.
وتلكيدا على تصريحات الحكومة لم تمض ساعات حتى قام الدكتور لزيرة شخصياً بنفي
دوره كوسيط .وهذا الموقف المتصلب من جانب الحكومة إنما يدل على أنها قد اتخذت
قراراً بلرجوع إلى الحل األمني لألزمة بدالً من الحوار بما ينذر بخطورة الموقف

واحتمال انفجار الشارع السياسي

لحظة.

كانت الخطة المرسومة من قبل المضربين هو إقامة مهرجان كبير في ختام إضرابهم
الذي يصادف الحادي من شهر نوفمبر  1995و في هذا الحشد الجماهيري لكبير يلقي
لمضربون بياناً مفصالً يشرحون فيه كل الظروف والمالبسات لتي لحاطت بما سمي

بالمبادرة .والحقيقة أن عقد هذا المؤتمر كان هو الرد الطبيعي على المناورات السياسية
التي مارستها الحكومة ضد رجال ما يسمى بالمبادرة دلخل السجن وخارجه بهدف القضاء

عليهم كقيادات ورموز سياسية .وقد اختار المعتصمون منطقة بني جمرة لتكون مقرا
لتتظيم هذا المهرحان الخطابي .وبناء على الدعوة التي وجهت لهم وافق أعضاء لجنة
العريضة على حضور المهرجان باستثناء األستاذ المحامي لحمد الشمالن الذي عبر عن
رفضه التام للحضور .وال غرابة في هذا الموقف المعارض للمحامي الشمالن فهو ينسجم

كلية والموقف السابق الذي تبناه المحامي حيال تشكيل ما يسمى بلجتة للمبادرة التي حولت
العمل للوطني إلى عمل طائفي وتحول بذلك ثقل لعمل السياسي من لجنة العريضة الشعبية
إلى لجنة المبادرة .ومع أن األعضاء لوطنيين ال يختلفون مع لمحامي الشمالن في موقفه
حيال لجنة المبادرة لكن الظرف السياسي الحرج الذي تمر به الحركة الدستورية ال يحتمل
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هذا الخصام السياسي ،وكان يفرض على الجميع تجميد الخالفات السياسية ووضع حد

لإلثاعات التي تتحدث عن الطالق السياسي بين الدينيين والعلمانيين.

بمجرد وصول الشيخ عيسى لجودر والمهندس سعيد العسبول والسيد براهيم كمال
وعلي ربيعة إلى موقع لمهرجان قادهم أحد المشرفين إلى قاعة اإلستقبال وسط الجماهير

المحتشدة.
كانت القاعة المخصصة لإلست قب ال تطل مباشرة على ساحة التجمع وما أن دخل

أعضاء لجنة العريضة من الوطنيين حتى شعروا بفتور اإلستقبال من قبل رفاقهم في
العريضتين النخبوية والشعبية وشركائهم في وحدة المصير .وقد انتاب الوطنيون اإلحساس
بأن حضورهم لم يكن باألسلس مرغوباً فيه ،إال أن الواجب الوطني يحتم عليهم إكمال
دورهم التاريخي .وكان الشيخ عيسى لجودر هو أكثر الحاضرين تأثراً بهذا الموقف

المحرج ولم يكن بمقدوره إخغاء عالمات اإلستياء والندم التي ارتسمت على وجهه .لما
لمحامي عبدال هاشم الذي لم يكن وقتها قد انضم للجنة فقد استلهم من هذا اإلستقبال
طبيعة العالقة التي تحكم بين هذين الفصيلين من القوى الوطنية.

إال أنه وبالرغم من كل هذه األخطاء والسلبيات فإن حضور الوطنيين في هذا المهرجان

قد نجح في إضفاء الطابع الوطني على المهرجان ووضع حدا للشائعل التي تتحدث عن
انقسام قيلدة لحركة الدستورية .يمكن القول أن المهرجان وفر فرصة تاريخية للمصالحة
الوطنية فيما لو عرفت القيالدات الدينية كيفية استثمار هذا الحدث فتجرات باإلعزلف

بلخطاثها السياسية وأقرت بفشل المبادرة وبادرت باإلعالن عن لعودة للعمل من خالل لجنة

لعريضة .لكن القائمين على لمبالرة ضيعوا فرصة تقديم المشروع الوطني على المشروع
لطائفي ونلك باقصار الخطلبة على رجاالت المبلرة وعدم إتاحة الغرصة لمشاركة
لوطنيين من أجل التلكيد على التالحم الوطني ووحدة القيادة المطلبية .وهذا لتصرف
النرجسي يوحي بأن أعضاء لجنة لمبالرة لم يستوعبوا درس الهزيمة السيلسية المنكرة وانهم

ال زالوا مصرين على العمل من خالل لجنة المبالرة على حساب تغعيل الدور للوح

؛ للجنة

لعريضة .وهنا ال بد من التسازل حول الدافع الحقيقي وراء اإلصرار على المضى في
الخطا :هل هو للغرور السيلسي والشعور باإلنتصار الذي علثته لجنة المبادرة بعد خروجها
من لسجن؟ أم هل يا ترى هو انعدام الوعي السيلسي لدى القدة الدينيين بما جعلهم يصرون
على لعمل للطائغي كبديل للعمل الوطني غير آبهين بخطورة هذا الطر إقليمياًودوليا؟
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كان الحشد كبيرا جدا بحيث امتألت الساحات والمقبرة والطرقات للمحيطة بمنزل
الشيخ عبداألمير .وعلى إثر هذا الزحف الشعبي المنقطع النظير لنسدت الطرقات وتعطل
المرور على الشارع الرئيسي وكل الطرقات المؤدية إلى مكان المهرجان .وقد فاق عدد
الحضور توقعات السيلسيين والمراقبين واثار استغراب ممثلي وكاالت األنباء الذين
حضروا خصيصاً لإلطالع على حقيقة الوضع السياسي بعد تتكر الحكومة لوجود أي

اتفاق .وقد تراوحت التقديرات ما بين ثالثين وخمسين ألف مواطن .إال أن مصادر لجنة

المبادرة قدرت العدد بسبعين ألف مواطن .وال غرابة في ذلك إذا ما كان الدافع وراء هذا

الحضور هو من أجل اإلستماع إلى القادة فيما يتعلق بقصة المبادرة واإلطالع على ما
تتوى الرموز االينية فعله بعد هذه اإلنتكاسة السياسية المريعة .ولما حان موعد بدء الحفل

الخطابي توجه قادة المبادرة إلى منصة الخطابة فيما بقي الوطنيون في مقاعدهم لسماع ما

سيقوله المعتصمون والمضربون في بيانهم الختامي وفي خطبهم.
كان البيان أشبه بالمرافعة للدفاع عن حقيقة مشروع المبادرة في ظل بكار الحكومة
لوجود أي اتفاق بينها وبين القيادات الدينية .والحقيقة أن المعتصمين والمضريين عن

الطعام قد وفقوا في صياغة بيائهم الختامي الذي تحدث وبشكل دفصيلي عن قصة لمبادرة
منذ طرحت فكرتها في األسبوع الثاني من شهر ليريل  95كما يقول البيان .وباإلضافة

إلى اإلخراج الجيد لقصة المبادرة فإن استخدام اللغة السياسية الذكية البعيدة عن اإلثارة
والمزيدات والتاكد المستمر على النهج السلمي قد تركت أثرها اإليجلبي على لشارع

السياسي في الداخل وعلى المراسلين األجائب ووكاالت األنباء.
ونظراً ألهمية هذا البيلن التاريخي فإننا نعرض نصئه بالكامل من أجل اطالع لقارى،

ومن ثم عقد مقارنة بين التفاصيل والمعلومات التي ضمنها البيان وبين ما لشاعته وروجته
ة في إعالمها حول النفي المطلق لوجود مل هذا االتغاق .وهذا هو نص البيان:

بسمه تعالى
أيها الشعب العظيم السلم:
إنطالقاً من حرصنا على إعطاء الصورة األمينة الكاملة لشعبنا حول تطورلت لموقف

في كل قضية من قضايا شعبنا في مسيرته الحضارية الصاعدة ،ففنا نقدم إليكم في هذا البيلن

صورة دقيقة عن قصة الحوار مع الحكومة و.حيثيات الخطوة التى باركها اش تعالى وهي
خطوة ؤإلعئضدام وا إلضراب عن الطعام .لقد بدلنا الحوار مع الحكومة الموقرة ممثلة في
القيلدة األمنية من داخل السجن في األسبوع الثاني من شهر لبريل عام  1995بخصوص
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الخروج بالبالد من أزمتها على أساس أن نقوم نحن بالدعوة إلى الهدوء وبذل المساعى
لتحقيق نلك بالتعاون مع كل للمخلصين من لبناء الوطن فى الداخل والخارج ،وتقوم الحكومة
الموقرة بتقديم الدعم ولمسغدة وخلق األرضية الصلحة لتقبل الشعب لهذه الدعوة .وقد
استمر لحولر حتى شهر اغطس من نفس العام حيث التقى سماحة الشيخ عبداألمير

الجمري واألستلذ حسن المشيمع من القائمين على للمبادرة في مكتب سعادة وزير الداخلية
بحضوره وحضور مدير مكتبه ووزير العمل عبدالنبي الشعلة وفضيلة الشيخ منصور
لمتري رئيس محكمة اإلستئناف لعليا الشرعية للجعفرية وفضيلة للشيخ أحمد العصفور
وكيل محكمة اإلسئناق للعليا الشرعية الجعفرية وفضيلة الشيخ سليمان المدني عضو محكمة

اإلستئناف لعليا الشرعية لجعفرية ورجل األعمال المعروف عضو مجلس الشورى الحاج
لحمد منصور للعالي وذلك بتاريخ  ،1993/ 8/14وقال وزير الداخلية في تقديم سماحة
الثيخ الجمري إلى لحضور( :دعوتكم لتسمعوا بأنفكم من الشيخ عبداألمير الجمري ما تم
االتفاق عايه) ،وقد القى الشيخ عبداألمير الجمري كلمة مكتوبة لخص فيها ما تم اإلتفاق عليه
في الحولر الطويل مع الحكومة جاء فيها ما نصه( :وقد لقيت هذه لمبادر ة لو الجهود القبول
و التشجيع من قبل لمسؤولين .فقد نقشناها مح سعلدة وزير الداخلية فوجدنا تشجيعه لها .طى
أن بيداً التتغيذ لهذه الجهود يوم األربعاء لموافق 1995/8/1 6م ،وذلك بإطالق سراح األستاذ

حسن مشيمع ولشيخ خليل سلطلن والشيخ حسن سلطلن من القتمين طى المبادر ة ،باإلضافة
إلى فضيلة الشيخ علي أحمد الجدحفصي وفضيلة السيد إيراهيم لسيد عدنان الموسوي
وفضيلة الشيخ حسين الديهي للصساعدة في إنجاح الجهود ،وسوف يرلفق ذلك إطالق سراح
مائة وخمسين من لمعتقلين من غير لمحكومين .وفي  1995/9/7سوف يطلق سراح
األستاذ عبدلوهاب حسين مصحوباً بإطالق بقي لمعتقلين غير لمحكومين ال سيما عند

عودة الهدوء واإلستقرار .أما بشن المعتقلين المحكومين في األحداث فسوف يخضع
موضوعهم إلى لمساعي الحميدة مع سمو أمير البالد المفدى باإلضافة إلى المبعدين
والمهجرين ،وغير ذلك من المسائل العالقة .أما لمطالب السياسية فنحن نؤمن بعدم المطلبة

بها في لوقت الحاضر ونرى ترك معالجتها إلى ما بعد عودة الهدوء واإلستقرار إلى البالد
في ظل توفير األرضية من جانب الحكومة) .انتهى النص .وفي مقدمة الطالب السيلسية
تفعيل الدستور وعودة لحياة البرلملنية كما لشير إلى نلك في المنكرات المكتوبة التى قدمت

إلى المسؤولين في وزارة الداخلية .ويعتبر اللقاء للمذكور بمكتب وزير الداخلية بمثابة التوثيق
واإلشهلد على اإلتفاق ال سيما ون الشخصيات التى حضرت للقاء هي شخصيات حكومية
ودينية حقوقية .وقد التزمت الحكومة تتفيذ الخطوة األولى من اإلتفاق المتملة في اإلفراج

عن لدفعة األولى بتاريخ 1995/8/16م والتزم اإلخوة المغرج عنهم من القائمين على
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لمبارة و لصحاب الفضيلة العلماء النين معهم بالدعوة إلى إعدة الهدوء ،وقد حققوا نجاحا
باهرا في فترة قيلسية مذهلة تدل على توق شعبنا العظيم الصسالم إلى لهدوء واإلستقرار

وليمانه بالحوار والسالم بديال عن للعنف والصراع ،وقد سافر وفد مؤلف من األستلذ حسن
مشيمع وفضيلة الشيخ خليل سلطان لمقابلة اإلخوة في لندن وقم للمقدسة لتعريفهم باإلئفلقى

وطلب مساعدتهم النجاحه وقد حقق الوفد نجاحا في معمته نقلها األخ األستلذ حسن
لصشيمع إلى سعلدة وزير الداخلية في اليوم الثني من عودته إلى لبحرين في مكتب سعادة

لوزير بحضور للقالمين على لمبالرة وبعض المسؤولين في وزارة الداخلية .ولما جاء دور
الخطوة الثانية المتملئة في إطالق سراح األستاذ عبدلوهاب حسين ومائة وخمسين من
لمعتقلين مير المحكومين بتاربغ  995/9/7ام اخرت الحكومة إطالق سراح األمتلذ عبد

لوهاب حسين إلى يوم  1995/9/9بحجة إعداد آالف من لبناء الشعب الستقباله مما أوشك
لن يخلق أزمة لوال لطف الله تعلى ،واتخاذ الحكومة قراراً لإلفراج عنه في آخر لحظة .ثم

أفرجت عن مكة وخمسين من لمعتقلين عير المحكومين على دفعات ،وفبل القعون على
المبادرة ذلك وسارت األمور على ما يرام ولستتب األمن واإلستقرار أكثر فأكثر في البالد،
وتفاءل الجميع بالصستقبل المشرق متطلعين إلى حوار جاد مع لحكومة يحقق لهم مطلبهم
لمشروعة وقد انتشرت مظاهر الفرح والزينة في جميع القرى وللمدن في لبحرين .وفي
1995/9/25م أفرجت الحكومة عن الشيخ عبداالمير الجمري واستقبلت الجماهير ذلك بكثير

من التفلؤل وعمت األفراح ومظاهر لز ينة أرجاء البالد ،غير لن الحكومة لم تمض كما
ينبغي فيما يتعلق باإلفراج عن المعتقلين غير لمحكومين وقد لدى نلك إلى لستياء لناء
الشعب وتحول إلى تنمر عام .ثم جاءت المحاكمات التى شملت حتى األحداث الذين سبق

اإلفراج عنهم لتخلق مزيدا من اإلستياء في الشارع تحول إلى توتر يدق ناقوس الخطر ال
سيما ون وزير شؤون مجلس الوزراء واإلعالم قد صرح ثالث مركت إلذاعة لندن بله ال
اتفلق وال حوار مع أحد ،ال في الداخل وال في الخارج ،ووصف القائمين على المبادرة
بلوصاف غير التقة وقد نقلنا عن نلك صورة واضحة أمينة إلى المسؤولين في وزارة
الداخلية وطلبنا منهم اتخاذ قرار حاسم يمنع تفجر الشار ع وعودة األزمة من جديد إلى البالد
وحينما اعتذروا بأن هذا من صالحيات القيلدة السيلسية لعليا اقتر حنا عليهم لخطورة للموقف
ان نقوم نحن بمقابلة القيدة السيلية لطرح لمشكلة عليها للحصول عطى القرار الذى ينقذ

البالد من أزمتها ،فوعدننا القيادة األمنية أن تقوم هي بنقل الرسلة ورد الجواب في غضون

يومين ولم نحصل على الجواب في الوقت المحدد وأدركنا بلن الوقت يمر بسرعة والخطر
فى تزايد يوماً بعد يوم ،وأن موقف المسؤولين بوزارة الداخلية ال ينسجم مع خطورة الموقف
مما حملنا عطى التفكير في البحث عن مخرج بخطوة سلمية حكيمة تمكننا من اإلمساك
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باألمور وتمنع الشرع من اإلنغالت ،وفي الوقت نفسه نلفت فتباه القيدة السيلسية إلى حقيقة
ما يجري على الساحة .فكانت خطوة اإلعتصام واإلضراب عن الطعلم وقد حققت هذه
الخطوة أهدافها من خالل التضامن القوي الشامل ألبناء الشعب مع الصعتصمين المضربين
عن الطعام ،وأثبتت بكل تأكيد تمسك لبناء الشعب بتحقيق مطالبهم المشرو عة و تمسكهم
بالنهج السلمي والحضلري في لمطالبة بالحقوق العادلة ولن المطالب المرفوعة هي مطالب
كل أبناء لثعب على مختلف شرائحهم وشاءفهم الدينية و لسياسية بعيداً عن الطائفية

والحزبية او القبلية وغيرها من الحزلزات والعقد التى تفصل بين أبنا ه الشعب لواحد مؤكدة

وحدة الصف ا إلسالمي والوطني ،وقد أكسب نلك لبناء شعب البحرن ثقه واحترام وتقدير
العالم أجمع ،وال يسعنا في هذه المناسبة إال ان نشكر أبناء شعبنا األباة والقوى السياسية
البحرينية في الدلخل ولخارج ولمؤسسات وللعلماء والمفكرين والوجهاء وأصحاب الكلمة
على تضامنهم الصادق مع خطوة اإلعتصام واإلضراب عن الطعام ونخص بالذكر فضيلة
السيد طوي لغريغي ،وفضيلة السيد جولد لوداعي وفضيلة الشيخ عبدالحسين الستري
سائل
وفضيلة الشيخ عيسى أحمد قاسم ،وفضيلة السيد عبدالشه الغريفى ،ونشكر أيضا جم

اإلعالم ووكاالت األتباء العربية والعالمية التى قامت بلتغطية اإلعالمية الموضوعية للحدث
في الوقت الذي نسجل فيه أسفنا لبعض وسائل اإلعالم لمحلية والخليجية والعربية لتجاهلها
الحدث .وال يغوتتا ل نؤكد حرصنا الشديد لى توطيد العالقة الطيبة بين دولة البحرين
وشقيقلها الخليجية ولعربية ودول لعالم والمحافظة طى أمن الجاليات ومصلحها المشروعة
في لبالد ،وا حترلم لمعاهدات والمواثيق لدولية .ولن اإلصالحات التى نطالب بها ال تخدم
إال تعزيز تلك العالقات واحترام تلك المواثيق والمحافظة طى تلك للمصالح ،وان هذا ينطلق

من مبالىئ ديننا اإلسالمي الحنيف وينسجم مع تاريخنا وتراثتا للعريقين ويخدم مصالح شعبنا
ويشارك في توفير لرفاهية والرخاء لهذا الشعب وصناعة تاريخه لمجيد.

أيها الشعب العظيم المسالم:
كان بودنا لن ننهي نحن القاتمين طى المبادرة اإلعتصام واإلضرلب عن الطعام بكلمة

نعم من حكومة البحرين الموقرة لمطالب شعبها العلىلة ،لتؤكد بذلك احترامها وتقديرها إلرادة

هذا الشعب وتمسكه بلخيلل السلمي الحضاري في المطالبة بحقوقه ،ولإلعراب عن رغبتها
في توطيد العالقة الطيية معه في الوقت !الي شطط فيه األضواء الكثيفة الكلثفة التي احتلتها

خطوة اإلعتصام واإلضراب عن الطعام من الرأي العام الحالمي على قضية البحرين بحيث
يبرز للرأي العام العالمى بلن البحرين تطوي صفحلت أزمتها األخيرة ،وشخل مرحلة جديدة

من تاريخها ،مرحلة يسودها التفاهم والحولر بين الحكومة والشعب لتسوية جميع القضايا
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لعلقة بما فيها قضية تعديل الدستور وعودة الحياة البرلمانية إلى البالد ،غير أن لحكومة مع
علمها األكيد بخطورة ما يجرى على الساحة لم تستجب لمطالب الشعب بل نفت وجود

لوسلطة التى تملت في الدكتور فيصل الزيرة الذي جاء في البدلية إلى المعتصمين
المضربين عن الطعام بصفة شخصية ونقل رسالة بناء على رغبتها إلى لقيادة السيلسية
وأوصل فيها جولبا قل بلن المسؤولين طلبوا منه اإلستمرارفي الوساطة ،وطالب
للمعتصمين المضربين عن ا عام بتقديم الدعم والمسائدة إلى مهمته حتى يحقق نجاحا في
هده المهمة وأعرب عن تفاؤله بنجاح المهمة وتحقيق جميع المطالب إذا قام المعتصمون

المضربون عن الط عام بتعليق اإلعتصام واإلضراب عن الطعام .وقال :بأن الذي يريده

المعتصمون المضربون عن الطعام هو نفسه الذي تريده الحكومة ،ونقل ذلك على لسن
المسؤولين وتعددت اللقاءات ،ثم نقل هو بنفسه على لسلن الحكومة عدم كونه وسيطا ،وقد
ل ضاع ذلك فرصة ذهبية على الحكومة لكسب مودة شعبها وتوطيد العالقة الطيبة معه،

وكسب المزيد من اإلحترام والتقدير لموقفها وإثبات رغبتها في إنهاء األزمة التى عصفت
بمقدرات البالد والحيلولة دون تكرلرها وقد تحملنا نحن مسؤولينتا الدينية ولوطنية التاريخية
ببجهاء اإلعتصام واإلضراب عن الطعام بعد تحقيق اهدافه للحيلولة دون تصعيد الموقف
نتيجة احتشاد آالف الجماهير التى تضطرم غيظا من النساء ولرجال والتى نتجاوز في
بعض األوقات الستين ألفا ،آملين أن تقدر حكومة البحرين الموقرة هذا الموقف الوطني

الصادق بإصدار عفو أميري حكيم عن كافة لمعتقلين وإيقاف المحاكمات والسماح للمبعدين
بلعودة إلى الوطن واإلعتراف الرسمي بالحوار من لجل حل جميع القضيا العالقة وفي

مقدمتها تفعيل الدستور وعودة الحياة البرلمانية كمؤشر على رغبة الحكومة في اجتياز
األزمة والحيلولة دون تكرارها ،آملين لن تكون هذه اإلستجابة من الحكومة الموقرة قريبة
جداً لتعود للشعب فرصته من جديد وتنشر مظاهر الغرح والزينة فى جميع لنحاء البالد.

أيها الشعب العظيم المسالم:
إننا نوصيكم ونؤكد عليكم بأن تلتزموا الهدوء التلم وعدم مملرسة أي عمل من شأنه ان
يزعزع األمن واإلستقرار في لبالد ،ونعاهد الش تعالى ثم إياكم بأننا سنبقى على الدرب
نسعى من أجل تحقيق كل مطلبكم العلدلة المشروعة بالطرق السلمية الحضارية كما أمرنا
بذلك الدين اإلسالمي الحنيف وذلك بالتعاون مع كل المخلصين من أبناء الوطن في الداخل
والخارج ،إيماناً منا بعدلة وشرعية تلك المطالب والتزاماً منا بتحمل مسؤوليتنا الدينية
ولوطنية ،وأن لدينا من البدائل السلصية لحضارية لمرتقبة ما هو كفيل بتحقيق تلك لمطلب
التى ال محيص عنها ،وكلن الله جل جالله قد خط تحققها بقلم القدر الذى ال تغيير فيه وال
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تبديل ،وإننا سوف نعطي حكومة بالدنا الموقرة فرصة زمنية قبل لن نقدم على الخطوة
لسلصية القلدمة لكي تمتجيب لمطالب الشعب لعاللة التى ال تحتاج المطالبة بها إلى احتجاج
أو إضراب عن لطعلم لعدالتها وشرعيتها ومهولة تحقيقها ولثر ها البالغ في تحقيق األمن

واإلستقرار في لبالد وتجاوز األزمة والحيلولة دون تكرارها طما بان استجلبة حكومة
البحرين لهذه لمطاب سوف يكون له األثر الطيب في تعزيز النهج السلمي التحاوري بين

الحكومة ولشعب ،وهذا في حد ذاته كفيل بإرساء قواعد األمن واإلستقرار ،ويشجع
الشركلت ولمستثمرين على البقاء في البالد مما يعود باألثر اإليجابي الفاعل في اإلسراع
بحركة التتمية في بالدنا لحبيبة ،في الوقت الذى لن تقف عجلة لمسيرة السلمية الحضارية

في المطالبة بلحقوق بكلمة (ال) ،من للحكومة لموقرة لمطالب شعبها .ولنا فى تمسك شعبنا
األبي بتعليم دينه اإلسالمي الحنيف وإصراره طى مطالبه وتالحم صفوفه ومحافظته طى

وحدة صفه اإلمالمى وللوطني ووعيه وحضوره الفاعلين الذي حطم بها كل المؤامرات
ولعقبات التي تقف في وجهه ،ووقوفه صفا واحدا وراء قيالته اإلسالصية ،الوطنية الصادقة
في تهجها الجلد السلمي التحاوري ،لنا في ذلك بعد اللد تعالى ،أكبر العون على تحقيق تلك
فمطاب في وقت غير بعيد .وختاماً لقول:
إلى األمام أيها الشعب لعظيم المسالم ،وإلى مزيد من التطور والنمو واإلزدهار.
والحمد لله الذى بارك لنا في شعبنا المسلم العظيم.

معكم معكم يا شعبنا حتى نحقق كامل أهدافكم ومطالبكم العادلة.
آخر ليام اإلعتصام  /الموفق 1995/1 1/1م

لمعصمون المضربون عن

الط

ومن لمالحظ أن البيان لم يتطرق ال من بعيد وال من قريب إلى الدور لذي لعبته
لجنة لعريضة أو حتى اإلشارة إلى نكر بعمها أو لسماء أعضكها من الوطنيين وإنما ركز

البيان على دحض ادعاءات الحكومة القائلة بعدم وجود أي اتفاق بينها وبين القيادات الدينية
في محاولة للدفاع عن كيان لجنة المبالرة وحقيقة وجودها.

وبغض التظر عن اختالقنا على مضمون هذا الخطاب البعيد عن أ روحات الحركة
لدستررية والوحدة الوطنية ،وبالرغم من اعتراضنا على النهج التتظيمي الجديد الذي تبناه

القائمون على مشروع المبادرة إال أن هذا كله ال يقلل من أهمية هذا البيان الذي صيغ
بطريقة أشبه بالمحاكمة السياسية للنظام السيلسي .ويزيد من أهمية هذا البيان اعتماده
األسلوب الهلدئ والرصين في تسجيل األحداث والوقائع التي مرت منذ إطالق سراح

0ا

رجاالت المبادرة ومن ثم اإلنتهاء بمحاصرة القيادة السياسية وتحميلها مسؤولية التقصير

واإلخالل باإلتفاق.
وال شك في ان المهرجان الخطبي قد نجح في كسر الحصار المفروض على
رجاالت المبعرة وحقق هدفه المنشود في تحقيق الكسب السيلسي واستعادة التلييد الشعبي

لصللح لجنة المبادرة .فقبل المهرجان الخطابي كان موضوع قدرة لجنة المبادرة على
التحدي والصمود موضع تساؤل خاصة وأن مصداقية القيادة الدينية قد تعرضت للخطر
وأصبحت الريبة والشكوك تحاصرها من كل جنب وكل ذلك بفعل فشل اإلتفاق.

واذا كان المهرجان الخطابي قد نجح في تحقيق األغراض السياسية المنوطة به
وخاصة فيما يتعلق بعودة التالحم القوي بين القيادة الدينية وبين شارعها السيلسي ،إال لن

األمنة التاريخية تقتضي منا التقييم الموضوعي لألحداث ووضع هذا النجاح في إطاره
الصحيح, .فقيأساً بالتجار ب التاريخية لشعب البحرين فإن ما حققته القيادات الدينية ال يعدو
كونه عمال يصب في اإلطار الطائفي والتجزيئي ،وبالتلي فإن هذا النجاح ال يمكن الرهلن
عليه إطالقاً على اعتبار أنه يمثل هدفاً سهالً للسطة السياسية وإنها ستعمل على ضربه

متى ما تهيأت الظروف الموضوعية لذلك كما سنرى الحقا.
ومن المؤكد أن صورة هذا الحشد الكبير واإللتفاف الشعبي المنقطع النظير حول

القيلدة لم يكن ليغيب عن بال السلطة و أنه وال شك أثار مخاوفها وقض مضجعها .ولم يكن
مستبعداً أو مستغرباً ان تفسر السلطة ما حدث في بني جمرة على أنه استعراض للقوة ولنه

بات عليها أن تضع الخطط وترسم السينلريوهات من اجل توجيه الضربة اإلستباقية لهذا
المد المتنامي قبل أن تستفحل األمور.

تداعيات المهرجان الخطابي
لم تمض عدة أيام على هذا المهرجان الخطابي الكبير حتى شهدت البالد تصعيداً
أمنياً تمثل بداية في قيام وزارة الداخلية باستدعاء اعضاء المبادرة الذين أنهوا اعتصامهم
إلى مركز شرطة مدينة عيسى وذلك في السادس من شهر نوفمبر أي بعد مضي خمسة
أيام على عقد المهرجلن الخطابي .وقد حضر معهم بعض المحامين .وهذا اإلستدعاء
الجماعي بطبيعة الحال يعطي الداللة القاطعة على نهج التصعيد الذي تبنته الحكومة حيال
أصحاب المبادرة .كان في استقبالهم في مركز الشرطة الشيخ عبدالعزيز عطية الله آل
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خليغة وأحمد عبدالرحمن بوعلي وعبدال المسلم وثالثة من قسم التحقيق وذلك من أجل

توجيه لتحذيرات التالية لهم:

 عدم الصالة جماعة في غير منلطق السكن.— عدم اإلتصال بمنظمات ام شخصيات في الداخل أو الخارج.
 -عدم إصدار منشورات أو بيانات.

— عدم اإلتصال بوكاالت األنباء.
— عدم التجمع بدون تصريح رسمي من وزارة الداخلية.
 -عدم تدخل الحوزة العلمية في األمور السياسية و إال تعرضت للتفتيش ومصادرة

المحتويات خالل  24ساعة.
وبعد أن خلص الشيخ عبدالعزيز عطية الله من سرد تعليماته طلب من المحامين
مغادرة القاعة .وجاء رد أعضاء لجنة المبادرة بالقول أن ما يقومون به من نشاط ال يخرج
عن إطار الحقوق التي تتيح لهم التعبير السلمي عن مطالبهم وأنهم ليسوا ملزمين بتنفيذ
تعليمات وزارة الداخلية وإذا كلنت هناك تعليماكت فيجب أن تكون مكتوبة وموقع عليها من

قبل الوزارة .ولم ينس أعضاء لجنة المبادرة تنكير وزارة الداخلية بالدور الذي قاموا به
في تهدئة الشارع منذ إطالق سراحهم.

رسالة اإلعتذار
جاءت الخطوة الثنية في تصعيد الحكومة ضد أصحاب المبلدرة في الكشف عن رسالة
اإلعتذار التي كتبوها اثاه تواجدهم في السجن ووقعوها في الرلبع والعشرين من إيريل .95
وقد أوعزت الحكومة لصحافتها للحديث عن رسالة التعهد واإلعتذار لتي حملت تواقيع ستة
من أصحاب المبلدرة ولت إلى فتح باب الحوار ومن ثم الى إطالق سراحهم .وقد أدى

انتشار خبر للرسلة السرية إلى إثارة الشكوك والبلبلة في صفوف المواطنين األمر الذي دفع

رموز المبالرة إلي اإلسراع فى تكذيب هذا الخبر وتفسيره للناس على لىه لحد أسلحة الدعلية
الحكومية .ونظرا لحسلسية الموضوع وتعرض أعضاء لجنة العريضة من العلمانيين
 ١لجغ٦جإغغ ر عن صحة أو عدم صحة الرسالة فقد اضطر بعض األعضاء وهم السيد ابراهيم
كمال والشيخ عيسى الجودر ولسيد على ربيعة وبصحبتهم المحامى عبداهـ هاشم الذي لم
يصبح عضوا في لجنة العريضة آنذاك لزيارة الشيخ الجمري لإلستفسار عن مدى صحة
هذا الموضوع الخطير .لكن الشيخ الجمري نغى خروج مثل هذه الرسالة من السجن وطمان
األعضاء على سالمة الموقف وصالبة األرض التي يقفون عليها.
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ال شك أن تداول مثل هذه الرسالة قد وضع لوطنيين من أعضاء لجنة العريضة في
موقع حرج جداً خلصة وأن أصحاب المبادرة قد أكدوا لهم في بدية األمر عدم وجود مثل
هذه الرمالة وأن هذه القصة هي من اختالق وزارة الداخلية .ونظراً لحسدية الموضوع

ومن لجل لستجالء األمور قام عضو لجنة العريضة الشيخ عيسى الجودر بترتيب لقاء
سريع مع األستاذ عبدالوهب بهدف سماع قصة الرسالة منه شخصياً .في لهذا اللقاء لم
ينف األستاذ عبدالوهاب قصة الرسالة بعد أن انفضح أمرها لكنه علق بالقول أن اإلعتذار
الذي حوته الرسالة مشروط بفعل ارتكاب الخطا ولنه طالما أن عضاء لجنة لمبادرة لم
يرتكبو أي خطا فهم في حل من هذا إلعتذار .لكن الشيخ عيسى الجودر لم يقتتع بهذا

التبرير ،ورد عليه قائال :إن ما تحمله الرسالة هو اعتذار واضح وجلي" .

وبهدف الرد على إنكار رجاالت المبادرة ويغرض إلحاق المزيد من الضرر واإلساءة
إلى سمعتهم ومحاصرتهم سياسياً وإعالمياً قامت الحكومة في نهاية المطاف بتسريب
رسالة اإلعتذار إلى ومائل اإلعالم في الداخل والخارج .وقد انتشرت الرسالة كالنار في

الهشيم ،إذ لم تمض ساعات قليلة حتى كانت الرسالة في متناول القاصي والداني بعد أن
كان تداولها في السر وحكراً على فئة معينة من لمجتمع .وسرت الشائعات أن من قام

بشرب الرسالة وعمل على ترويجها بين لمواطنين هو جماعة الشيخ سليمان المدني التي
تشكل الخط السيامي المعارض للشيخ عبداألمير لجمري.

ومن خالل النشر اتضح أن الرسالة قد تم تحريرها في  24إبريل  1995أي أثتاء
تواجد القيادات السيلية في السجن ولنها تضمنت تعهداً والتمداً إلى أمير البالد الشيخ
عيسى بن سلمان آل خليفة بتجوز أخطائهم والتغلضي عن تقصيرهم .كما تضمنت أيضاً
تقديم اعتذار الموقعين إى األمير عما بدر منهم من تصرفك وأ عمال.

ونظرا ألهمية هذه الرسالة فإتنا نقوم بنشرها بلكامل وهي كاآلتي:
صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البالد المغدى حفظه اله
السالم عليكم ورحمة اش وبركاته وبعد:
فبكبير الرجاء واألمل والثقة في حكمتكم وسعة صدركم نتقدم إلى سموكم بهذه الرسالة
معبرين فيها عن عظيم امنتاننا لما تسبغون على لبناءكم من عطف وحنان وكبير اهتمام
ورعاية وعناية شان األب الحنون الذي ال يلوا جهدا في رعاية أبنكه ورحمتهم والتجلىز
عن أخطائهم والتغاضي عن تقصيرهم.
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نتقدم إلى سموكم بهذه الرسالة موضحين لكم إخالصنا لسموكم وللبلد والتزامنا بما فيه
مصلحة الوطن العزيز وتجنب ما فيه مضرته ،مستتيرين بتوجيهاتكم السامية معربين

لسموكم — حفظكم الله تعالى  -عن أسفنا الشديد عن أي خطا وتقصير حدث منا تجاهكم
وتجاه مصلحة البالد.
وأننا لنرجو أن نكون عند حسن ظن سموكم ولن يبلغ سموكم عنا ما يرضيكم من
اإلستقامة واإللتزام بما يجب علينا لديننا وبالدذا وحكومتتا.

و إزاء األحداث المؤلمة التي شهدتها البحرين في ا أشهر القليلة الماضية نعرب عن
لسفنا الشديد واعتذارنا سموكم إذا كانت قد تسببت تصرفاتتا واألعمال التي قمنا بها وأدت
بمى اإلضطرابات في البالد.

ولنا وطيد األمل بلن تسمح لنا يا صاحب السمو بلن نبادر إلى تهدئة الوضع مؤكدين
طى صدق نوايفاواهتمامنا الجاد في إنهاء مظاهر لعنف وعودة الحياة إلى مجراها لطبيعي

لتتعم البالد باألمن واألمان تحت قيادة سموكم وسمو رئيس الوزراء وحكومته الموقرة.

إننا نرجو  -يا صاحب السمو  -أن تتحقق هذه النتئج الطيبة ونؤكد لسموكم بلننا نقوم

بمثل هلذه لمبادر ة دون أي مطالب أو شروط وأن كل ما نتطلع اليه هو ثقتكم ومساعدتكم
لتحقيق األهداف النبيلة القائمة على السالم الدكم واإلستقرار بعون الله عز وجل.
وتفضلوا بقبول فائق تحياتا وعظيم تقديرنا.

24ا 4ا 1995

ابنلوكم والراجعون لرعيتكم
عبداألمير منصور الجمري ،حسن علي مشيمع ،عبدالوهاب حسين،
علي أحمد اسماعيل ،خليل عبد علي سلطلن ،حسن علي محمد جمعة سلطان.
ويتضح من قراءتتا لهذه الرسالة أن الموقعين عليها قد عبروا عن استعدادهم للقيام
بهذه المبالرة دون التزام الحكومة بلية مطالب أو شروط بعكس ما تحدث عنه اعضاء
المبادرة بعد إطالق سراحهم من أن الصفقة السيلسية قد تناولت موضوع تنفيذ اإلصالحات
السياسية بعد عودة األمن واإلستقرار .ال يوجد لنى شك في أن نشر رسالة اإلعتذار كلن
لها وقع سيء طى لصحلب المبلدرة وبات واضحاً من رفض الحكومة اإلعتراف بوجود

المبادرة ومن ثم إطالق الحملة اإلعالمية المنظمة وتتويج الحملة بنشر الرسالة السرية أن
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الحكومة عاقدة العزم على لطعن في مصداقية هذه القيادات وتعرية مواقفها أمام تيار ها
تمهيدا للقضاء عليها كرموز سياسية.

ما كلد ينغلق ملف المبادرة بعد نجاح المهرجان الخطابي حتى تسببت لرسالة في
إعادة فتحه من جديد األمر الذي اضطر الرموز الدينية إلعادة النظر في مجمل العملية

السياسية والبحث في كيفية معالجة السلبيات والتداعيات التي خلفتها هذه لرسلة وخاصة
لزمة الثقة التي استشرت في صفوف المواطنين وانقسام الشارع السياسي بين مبرر
ألخطاء الرموز وبين منتقد لتصرفاتهم وداعياً لتحميلهم كلمل مسؤولية الفشل.
ونظرا للتأثير السلبي الكبير الذي احدثته رسالة اإلعتذار في الرأي العام في الداخل

والخارج فقد بادرت لجنة المبادرة بإصدار بيان في العاشر من شهر نوفمبر تدافع فيه عن
نفسها وتشرح فيه الظروف الذاتية والموضوعية التي خرجت فيها الرسالة وقد تضمن
اسط التالية:

 )1إن اعضاء لجنة المبلدرة يؤكدون على عدم رغبتهم في النيل من هيبة الحكومة

وقوتها إال أنهم وأمام الترويج للرسالة في الشارع العام ونشرها في الصحافة المحلية
ولعالمية وتناقل وكاالت األثباء لخبر ها مضطرون للرد دفاعا عن مواقفهم ومبادئهم ومن
لجل معالجة لبلبلة التي حدثت في الرأي العام في الداخل والخارج وحفاظا على المصلحة

العامة وحقوق الشعب وكذلك من أجل وضع الحكومة أمالم مسؤوليتها تجاه هذه
الممارسلت غير المسؤولة.
 )2إن الرسالة ال تتضمن أي اعتراف بتقصير أو اعتذار فعليين وأن اإلعتذار جاء
بصفة الشرط ولم يتحقق المشروط حيث لهم (جماعة المبادرة) لم يعترفوا في إفادتهم

واعترافاتهم أمام قاضي التحقيق باي مسؤولية عما جاء في الرسالة.

 )3إن إفاداتهم واعترافاتهم لمام قاضي التحقيق ليس فيها ما يدينهم بل أن بعضدهم لم
يكتب إفادة ولم يمل أمام قلضي التحقيق وبالتالي فهم لم يخطئوا لكى يعتنروا ،هذا ما لكدوا
عليه سابقاً ويصرون عليه اآلن وهم قد تخلوا عن حقهم القانوني أثتاء فترة التوقيف في

التظلم بناء على رغية المسؤولين في وزارة الداخلية لكي يفسحوا المجال للمبادرة لتأخذ

طريقها إلى التطبيق ،وهذه كانت موضع استغراب المحامين الذين كلفوا بالدفاع عنهم.
 )4إن الرسالة كتبت بناء على إلحاح المسؤولين بوزارة الداخلية وقد كتبت باألسلوب

واللغة اللذين يروقان لها وقد قبلوا (لجنة المبادرة) بذلك كمدخل إلى تحمل المسؤولية الدينية
والوطنية التاريخية أمام الله جل جالله والشعب والتاريخ ،وذلك من لجل إخراج البالد من
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أزمتها وإعادة الهدوء واإلستقرار اليها( .وهنا تساءل اعضاه لجنة المبادرة :هل نحن
مالمون على كتبتها لتحمل هذه المسؤولية العظيمة المقدسة؟)
 )5ان لرسالة تل بكل جالء ووضوح على أنهم ال يحملون أي نزعة عدائية تجاه
الحكومة وأنهم حريصون تمام الحرص على مصلحة بلدهم الحبيب وثعبهم العظيم وكانوا
يأملون بعد هذه لرسالة لن تمكنهم الحكومة لموقرة فوراً من أداء مهمتهم المقدسة لكي

يحفظوا دماء أبناء الثعب ويجنبوا البالد المخاطر والصعوبات الت ى عصفت بمقدرته.
(واشار البيان في هذا الصدد إلى الدماء التي أريقت وآالف الصعتقلين من الشباب والشابات

والشيوخ واألطفال وكيف مورست أعمال لعنف بين الطرفين).

 )6إن عدم التزام الحكومة بتنفيذ اإلتفاق حسب قول البيان مرده عاملين اثتين :األول
هو عدم إتاحة الفرصة ألصحاب المبادرة لتحقيق التجاح في إعادة الهدوء واإلستقرار
للبالد حتى ال يبرزوا أمام الراي العام في الداخل والخارج كأبطال .والعامل الثاتي هو

عدم السماح للقائمين على المبلدرة باكتساح او بتجاوز دورهم دور أصدقاء الحكومة الذين

عملوا جلها سنين طويلة.
 )7به لو افترض القائمون جدالً عدم وجود اتفاق ولن الموجود فقط هو هذه الرسالة
التي بعثوا بها إلى األمير لكن أصحاب المبادرة قاموا حسب تلك الرسالة بالوفاء بما وعدوا

به وأن الهدوء عد إلى البالد .ولنلك فبهم يتمسكون بالمطالب ويطالبون الحكومة الموقرة

باإلستجابة لها تعبيرا منها عن احترامها وتقدير ها إلرادة شعبها ورغبتها في تعزيز العالقة
لطيبة معه.
 )8إن الهدف من وراء ترويج الرسالة على يد هؤالء األشخاص (جماعة الشيخ سليمان

المدني) هر النيل من القائمين على لمبالرة واإلساءة اليهم وإضعاف مواقفهم في لمطالبة

بحقوق الشعب وأن هذا الترويج يكشف عن النوايا السيئة لبعض األطراف المعادية للشعب
ولمطابه لعادلة .وقد وصف البيان مواقف هذه األطراف بالعدائية وباإلساءة إليهم ألنها

لتهمتهم بلخروج عن الدين لصحيح وروجت بعدم شرعية اإلضرلب عن الطعام.
وقد وقع على هذا البيان الشيخ عبداألمير الجمري واألستاذ حسن مشيصع واألستاذ
عبدالوهاب حسين والشيخ حسن سلطان والشيخ علي بن أحمد الجدحفصي والسيد إيراهيم

السيدعدنان والشيخ حسين ديهي.
ومن خالل استعراض النقاط الثمانية التي حواها هذا البيان أمكن استنتاج حالة الوهن

السيلسي التي وصل اليها القائمون على المبادرة حيث تحولوا بين ليلة وضحا ها من موقع

.6

الهجوم إلى موقع الدفاع عن النفس وليس عن المطالب .فالحجج والدفوع والتبريرات التي
صاغو ها في البيان لم تكن من القوة بحيث تمكن من انشلهم من هذا الموقف السيلسي
ج بل على العكس من ذلك جاءت كلها لتؤكد صحة وجهة نظر للسلطة فيما يتعلق

بعملية التتازل الذي أقدمت عليها المعارضة وهي في السجن.
ومن هنا فإن المناشدات والدعوات للحوار التي أطلقها رجال المبادرة في هذا البيان لم

تكن ذات أثر على الحكومة إلعادة النظر في الحل األمني الذي رسمته لها ألن الحكومة ال
تسمع إال من القوي .وهنا أتذكر مقولة الشيخ عبدالله بن خالد أثتاء استراحة المجلى
الوطني في لسبعينيات عندما قال نحن عثلة الخليفة مثل البيذانة ( )almondوأن الذي ال
يقدر على كسر البيذانة ال يمكن أن يأكل صلمها أي لبها (نواتها)" .وبناء على هذا المفهوم
فإن الحصار السياسي الذي وجدت لجنة المبادرة نفسها فيه بسبب نشر رسالة اإلعتذار ال
يمكن بأي حال من األحوال أن يفتح حواراً.
وعلى العكس من ذلك عمدت الحكومة على استغالل هذا الحصار فعملت على

تصعيد العمل بقانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة .ففي العد ع والعشرين من نوفمبر
أقدمت محكمة اإلستئناف العليا على إقرار الحكم الصادر من محكمة الجنليات في شهر

مارس  95بإعدام المواطن عيسى قمبر المتهم في قضية اغتيال أحد لفرلد جهاز األمن.
كما صدرت أحكام قالسية بالسجن وصلت إلى السجن المؤبد .وقد سبق صدور هذه األحكام
فرض الحصار العسكري على سكان القرى العزل .وفي نفس الوقت قامت قوات األمن
الذين
باقتحام المدارس الثانوية في المنامة العاصمة ومدينة عيسى واإلعتداء على ال ي
اعتصصوا من اجل مشاركة المواطنين في التعبير عن استيكهم لألحكام القاسية التي
أصدرتها محكمة من الدولة وتم اعتقال بعض هم وإيداعهم السجن وبدون محاكمة.
في معرض حديثه مع وكالة "األسوشييتد برس" بتاريخ  30نوفمبر  95حول الوضع
البالد ت طرق رئيس الوزراء للقول "إن الصطالبة بالديمقراطية
السياسي واألمني
واإلضطرابات التي تشهدها البالد ال تهدد بقاء العائلة الخليفية .األمر المحزن بشأفها
(إلضطرابات) انها ليست من أجل اإلصالحات أو أي تغيير في اإلتجاه  .وفي ختام
حديثه اضاف الشيخ خليغة القول" :لقد كلن لدينا برلمن من قبل وال نستطيع أن نقبل به

مرة أخرى .أننا ال نخاف من مجلس منتخبت
ويمكن اإلستتاج من هذا الحديث المقتضب أن الحكومة ال ترغب في عودة الحياة
النيابية ولنها ال زالت تصر على عدم تلبية أي من المطلب الشعبية المشروعة ولنها في
سبيل نلك ستستمر في اعتماد الحل األمني بدالً من الحل السياسي .و هذا ما أثبتته تطورات
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األحداث المتتالية التي انتهت باعتقال رجال المبادرة وعلى راسهم الشيخ عبداالمير

الجمري واألستاذ عبدالوهاب حسين.

وعلى أثر تدهور أوضاع حقوق اإلنسان كتب اللورد أيفبوري وهو رئيس اللجنة
لبرلمانية لحقوق اإلتسان البريطانية رسالة بتاريخ  30نوفمبر  1995إلى مكتب وزير
الدولة للشؤون الخارجية جيريمي هعلي بمنلسبة الزيارة التي ينوى الوزير البريطاني القيام
بها إلى البحرين .وقد طالب اللورد في هذه الرسالة بضرورة الضغط على حكومة
البحرين للتوقف عن انتهاكات حقوق اإلتسان وحثها على فتح باب الحوار مع المعارضة

حول لمطالب الدستورية .وجاء رد الوزير على رسالة اللورد ايفبوري كما يلي" :إننا قد
خذنابعين اإلعتبار مالحظاتكم حول الوض ع الحلي الذي نتلبعه باستمرار وعن قرب وان
سفيرنا قد استغل فرصة لقائه مع وزير الخارجية البحريني مؤخراً لتأكيد دعمنا للحوار
السلمي مع الشعب وإننا سترون في لمستغالل أية فرصة مناسبة لتشجيع الخطوات
اإليجابية لتحقيق المصلحة".

أما المعارضة في الخارج فقد استغلت مناسبة العيد الوطني لدولة لبحرين فعقدت
ندوة بالعلصمة البريطانية لندن وذلك في التاسع من شهر ديسمبر

.1995

وقد تحدث في

الندوة الشيخ علي سلمان المقيم في لندن والسيد كريم لمحروس عن الجبهة االسالمية
لتحرير البحرين وعبدالنبي العكري عن لجنة التتسيق بين جبهة التحرير الوطني البحرانية

والجبهة الشعبية في البحرين .وفي معرض حديثه قال الشيخ علي سلمان أن مشاركة هذه
القوى جاءت تعبيرا عن الوحدة الوطنية وتمسك كافة القوى بالمطلب الشعبية .وهذا القول
يتعارض بطبيعة الحال والنهج الطائفي الذي لنتهجته لجنة المبادرة داخل البحرين .وقد حيا
الشيخ علي سلمان دور المراة البحرينية في اإلنتغاضة وأكد على المطالب الشعبية التي
يتصدرها عودة العمل بدستور البالد ووصغها بالمطالب العادلة والمعتدلة .أما كريم
المحروس فقال ان التطورات قد تجاوزت المطالبة بالدستور ،وإيه بات من الضروري

تطوير الممارسة البرلمانية في البالد .وكان آخر المتحدثين المهندس عبدالنبي العكري
الذي استعرض تاريخ ال لبة الشعبية يتشكيل مجلس تشريعي مشيرا إلى حركة العام
.1938

وقال إن الحركة الشعبية قوبلت على طول الخط بالقمع واإلضطهاد.

وقد أعطت الندوة صورة صادقة عن حقيقة الوضع في البحرين ونجحت في تتوير

الحضور بما يجري من انتهكات وخروج على القانون .وقامت بعض وكاالت األنباء مثل
(يو .بي .آي) بتداول ونقل المعلومات التي كشفتها هذه الندوة مثل األحكام الجائرة
تصدرها محكمة أمن الدولة واإلنتهاكات الفظيعة لحقوق اإلنسان.
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ولنسجاما مع الموقف الرسمي اآلخذ في تصعيد العنف جاء خير إنزال ما يقارب من
 4000جندي من وحدات الجيش السعودي في الحادي عشر من شهر ديسمبر  95ليزيد
من حدة التوتر األمني والسياسي .ومع لنه ليس هناك ما يؤكد صحة هذا النبا إال أن قوة
دفاع البحرين قامت في العلشر من هذا الشهر بإنزل وحدات من قواتها في المناطق
الماهولة بالمواطنين الشيعة وفي العديد من القرى بما ينبئ بحدوث األسوا .لكنه لم تمض
ساعلت قليلة على هذا اإلنتشار حتى انسحبت هذه القوات من مواقعها .وفي اليوم التالي
انتشرت الشائعات بأن السفارة األمريكية هى التي تدخلت لدى القيادة السيلسية وطلبت منها

سحب هذه المظاهر العسكرية في ،الحال ألن هذا التواجد للعسكري الكثيف قد لثار مخاوف

الجاليات األجنبية وانز عاجها.
وعلى خلفية هذا التصعيد العسكري واألمني عقدت المعارضة البحرينية مؤتمراً

صحافيا بمبنى البرلمان البريطاني وذلك في الساعة الحادية عشرة من صباح الخميس 14
ديسمبر .وقد ترأس المؤتمر اللورد ليفبوري وهو رئيس اللجنة البرلمانية لحقوق اإلنسان
وتم في هذا المؤتمر عرض فيلم عن انتهاكات حقوق اإلنسان في البحرين.

بعد لنتهاء المؤتمر أجرت هيئة اإلذاعة البريطانية لقاء مع بعض المشاركين كما
قامت بعض وكاالت األثباء بنشر مقتطفات مما تم استعراضه في المؤتمر وخاصة فيما
يتعلق برفض الحكومة تنفيذ تعهداتها لإلتغاق الذي جرى بينها وبين ما يسمى بلجنة
المبادرة ونفي الحكومة وجود أي اتفاق من هذا النوع.

العودة إلى اجتماعات لجنة العريضة الشعبية
على أثر هذه التداعيات السياسية واألمنية الخطيرة التي تتوجت بانسداد باب الحوار

مع السلطة بالرت القيادات الدينية وألول مرة منذ اإلعالن عن اتغاق المبادرة بطلب عقد
أول اجتماع رسمي للجنة العريضة.

وقد أثارت عودة أعضاء لجنة المبادرة إلى صفوف العريضة للشعبية عالمات

اإلستغهام والتساؤالت المشوبة باإلستغراب في صفوف التيار الوطني والتقدمي .فقد أخذت
األسئلة تالحق اعضاء لجنة العريضة من الوطنيين في محاولة الستكشلف األسباب التي
دفعت بالوطنيين إلى العودة مرة أخرى للعمل مع القادت الدينية التي خذلتهم لصلح

المبادرة الطائفية التي جرت فصولها داخل أروقة وزارة الداخلية .كان جواب الوطنيدن
على كل هذه التساؤ الت واإلستفسارات هو أن القضايا الوطنية تسمو على كل الخالفات
والنزاعات الشخصية والحزبية وأنه ال مكان للمناورات السياسية التي تهيئ الغرص
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السانحة ألعمال العنف واإلرهاب الذي تقوده السلطة ضد بناء شعب البحرين المطالبين
بحقوقهم للدستورية.

تم عقد هذا اإلجتماع في منزل األستلذ عبدالوهلب حسين وبحضور جميع األعضاء.

وبعد استعراض الوضع السيلسي واألمني وما آل اليه مصير اإلتفاق مع وزارة الداخلية
فاجاً الشيخ عبداللطيف المحمود الحضور بطرح وجهة نظره المتعلقة بطريقة العمل في
المستقبل والتي تتلخص حسب رأيه في استبدل لعمل الجماعي بالعمل الفردي على اعتبار
أن اإلتصاالت الغردية مع القيادة السياسية يمكن لن تفتح باب الحوار وأن تعطي مردودا
سياسياً أفضل :وكان أول المعترضين على هذا لطرح أعضاء لجنة المبادرة الذين

اعتبروه طرحاً تجزيئي اً وفيه تفكيك للقيادة لمطلبية الموحدة التي وضعت فيها الجماهير
ثقتها وآمالها .وقد جاء رد الشيخ عبداالمير الجمري على الشيخ عبداللطيف المحمود ليؤكد

على وحدة العمل الوطني ولنه ال بديل عن العمل الجماعي وأن اليد الواحدة ال تصفق.
ومن الطبيعي أن يثير هذا الدفاع المستميت عن الوحدة للوطنية استغراب الوطنيين على
اعتبار أن اعضاه لجنة المبادرة هم أول من خرج على الصف الوطني لصالح العمل
الطائفي .أما أعضاء لجنة العريضة من العلمانيين فقد جاء ردهم منسجما مع موقفهم
الداعي دائماً للحفاظ على الوحدة الوطنية وعبروا عن اعتراضهم على وجهة نظر الشيخ

عبداللطيف المحمود الداعية لتفتيت الحركة المطلبية وأيدوا وبقوة رأي الشيخ عبداألمير
الجمري الداعي لوحدة العمل المطلبي خلصة وأن البالد تمر بمنعطف سيلسي خطير.
في طريق العودة من منزل األستاذ عبدالوهاب حسين أسر لي الشيخ عيسى الجودر

بأن وجهة نظر الشيخ عبداللطيف للمحمود تبعث على الخوف والقلق و أنه بات يعتقد أن
هذا الطرح إنما هو تمهيد النسحاب الشيخ من لجنة العريضة .لكني خالفت الشيخ عيسى
الجودر رليه مستبعداً انسحاب الشيخ عبداللطيف في هذا الظرف السيلسي الملبد بالغيوم
وقلت له بأني أعتقد أن الشيخ عبداللطيف قد اقتنع اخيراً براي الجماعة .لكن األيام أثبتت
صحة توقعلت الشيخ عيسى الجودر.

في األسبوع األول من ديسمبر  1995تم عقد الجلسة في منزل الشيخ عيسى الجودر
بحضور السادة إيراهيم كمال الدين والمهندس سعيد العسبول والمحامي أحمد الشمالن

والشيخ عبداللطيف المحمود وعلي ربيعة واألستاذ عبدالوهلب حسين .وقد حضر الجلسة
وألول مرة األستاذ حسن مشيصع فيما تخلف عن الحضور لشيخ عبداألمير الجمري.
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وفي هذا اإلجتماع خيم موضوع الوضع األمني على أجواء الجلسة بعد أن تالشى
تماماً الخيار السلمي نتيجة نكران الحكومة لوجود أي اتفاق مع لجنة المبادرة .وقد أعطى

األستاذ عبدالوهاب عرضاً تفصيلياً للوضع السياسي واألمني في القرى حيث بلغت
السلطة في استخدام القوة والعنف ضد المواطنين العزل وكثفت من عملية مداهمة المنازل
وما صاحب ذلك من انتهاكات فظيعة لحقوق اإلنسان بما في ذلك تدمير الممتلكات.
وقد تفاجا الحضود بمداخلة الشيخ عبداللطيف المحمود التي جاءت لتوجه النصيحة

للقيادات الدينية الشيعية بضرور ة العمل على تهدئة الشار ع السياسي واصفا ما يحدث من
مهرجانات خطابية وخاصة المهرجلن الكبير الذي تم تنظيمه في سترة بلنه عمل تحريضي
و أنه تصعيد ال مبرر له.
وقد استنكر األستاذ عبدالوهاب حسين كالم الشيخ عبداللطيف المحمود وسارع في

لرد عليه متسائال" :كيف نطالب الناس بالهدوء والسكينة في الوقت الذي تقوم فيه السلطة

بهذا التصعيد األمني لخطير الذي استهدف اآلالف من أبناء الطلقة الشيعية لتى أمثلها.

كيف بمقدورنا أن نهدئ الشارع والمواطنون يتعرضون لمل هذا لقمع لوحشي الذي
تمارسه السلطة على مدار الساعة وبدون تمييز" .

وقد استغرب األعضاء الوطنيون من طرح الشيخ عبداللطيف المحمود الذي حمل
القيادات الدينية والمواطنين العزل مسؤولية ما يدور في الساحة وعبروا عن تعاطفهم
وتلييدهم لوجهة نظر األستاذ عبدالوهاب حسين خلصة وأن الحكومة ال تزال ترفض
الحوار مع الحركة الدستورية وتصر على عدم استقبال وفد العريضة الشعبية أو استالم
الرسائل الواردة منها والتي تطالب بمجرد تحديد موعد لإلجتماع باألمير.

ويمكن القول أن حالة الشد و الجذب التي تخللت اجتماعات لجنة العريضة بعد عودة
رجال المبادرة إلى لجنة العريضة لم تكن إال انعكاسا ,لتأزم الوضع السياسي وغلبة الحل

األمني وانعدل م اإلستقرار .وفي هذا الظرف المعقد عملت المبلحث وجهاز أمن الدولة على

إحكام الرقابة على تحركات األعضاء وأصبحت مباحث أمن الدولة ال تفارق منازل

أعضاء لجنة العريضة وخاصة مكتب المحامي أحمد الشمالن .وزيادة في ترهيب
وتخويف رولد مجالس األعضاء تعمدت المباحث الوقوف أمام أبواب المجالس أيام
انعقادها والقيام بتسجيل أرقام سيارات الزوار لكن هذه األساليب اإلرهابية والمالحقات لم

تكن لتمنع عقد اجتماعات لجنة العريضة أو تؤثر على سير المجالس األسبوعية.
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إتسحاب الشيخ عبداللطيف المحمود
في األسبوع األول من شهر يناير  96عقدت لجنة العريضة الشعبية اجتماعاً في

مكتب المحامي احمد لشمالن وهو اإلجتماع األخير بالنسبة لعضو لجنة العريضة األستلذ
عبدالوهب حسين الذي تم اعتقاله في الرلبع عثر من ينير  .1996كما يعتبر هذا
اإلجتماع هو األخير بالنسبة للشيخ عبداللطيف المحمود الذي أعلن انسحلبه من لجنة
العريضة .وقد حضر هذا اإلجتماع كل من المحامي لحمد الثمالن والشيخ عبداللطيف
المحمود واألستاذ عبدالوهاب حسين والشيخ عيسى الجودر وإيراهيم كمال الدين وعلي
ربيعة .كما حضر اإلجتماع من خارج لجنة العريضة عضو لجنة المبادرة األستاذ حسن

مشيمع الذي تم اعتقاله في العشرين من شهر يناير . 1996

في بداية الجلسة تم استعراض الوضع السياسي والتصعيد األمني الخطير الذي
اختارته الحكومة كخيار وحيد .وجاء تعليق الشيخ عبدللطيف المحمود ليؤكد ما سبق وأن
طرحه في لجلسة السابقة وهو لن العمل الجماعي خالل السنوات الماضية اثبت عدم
جدواه ولن لعمل المطلبي دخل مرحلة شديدة التعقيد .وبصفته مسلماً ومؤمنا فقد اضطره

هذا الوضع إلى اللجوء إلى اإلستخارة التي رأى فيها أن العمل من خالل اإلتصال

الشخصي والمباشر مع القيادة السياسية هو األجدى واألنفع للعمل الوطني.
لم يفاجا الحضور بهذا لطرح الذي جاء متمماً لما سبق وأن طرحه في الجلسة
السابقة لكنهم ردوا عليه بأن لعمل الغردي من خالل الزيارات واللقاءات الخاصة يتعارض

واإلستراتيجية التي تبنتها لجنة العريضة والمينية على الوحدة الوطنية ومرتكزات العمل

المطلبي الجماعي .وجاء رد الشيخ عيسى الجودر على هذا لمطرح التراجعي بالقول بله
من حق أي عضو أن يختار لسلوب العمل الذي يراه صلحاً لتحقيق أهدافنا الوطنية بل
ومن حقه ليضاً أن يتوقف عن العمل الوطني لكنه ينشد الدكتور عبداللطيف المحمود بأن

ال يقبل بالدخول في عضوية مجلس الشورى إذا ما عرضت عليه الحكومة ذلك ألن
الدخول يتعارض وعضويته في لجنة العريضة ويسد ضربة قاصمة للجنة ،كما أنه
سيؤثر سلبا على مسار العمل المطلبي .وكان رد الشيخ عبداللطيف المحمود أن الدخول

في مجلس الشورى من عدمه هو شان خاص ولنه ال يخضع لرأي الغير.
ومن الطبيعي جداً أن يثير حديث الشيخ عبدللطيف لمحمود عن اإلنسحاب مخاوف
أعضاء لجنة العريضة النين لم يكونوا يتوقعون إقدامه على مثل هذه الخطوة التي وال شك
ستترك فراغاً ال يسد .ولذا ما تطرقنا إلى األسباب الحقيقية لإلنسحاب فإننا نعلم أن الشيخ
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عبداللطيف ومنذ انضمامه للجنة العريضة كلن هدفا للتهديدات والضغوطات التي مارستها
السلطة عليه بدءاً من تجميد عمله بهيئة التدريس بجامعة البحرين .بل أن لسليب
اإلستفزاز واإلتارة بلغت حد ابتعاث فرقة من المصورين إلى منزل الشيخ بمدينة الحد
حيث تمركزت الغرقة في الساحة المقابلة للمنزل وقامت بتصويب آالت التصوير صوب
المنزل أمام أعين المارة الذين أثار فيهم هذا المشهد الفضول وحب اإلستطالع .وقد وجد

الشيخ صعوبة في معرفة الجهة التي قامت بهذه العمل ا إلستفزازي .و إذا ما لخننا بعين
اإلعتبار الضغوطات المستمرة التي كان يتعرض لها من قبل عائلته وهي ضغوطات جدا

كبيرة بحكم العالقة الحميمة التي تربط عائلة المحمود بالعائلة الحاكمة باإلضافة إلى
ضغوطات الجمعية اإلسالمية التي ينتمي ليها فإن هذه مجتمعة قد أوصلته إلى قناعة

بضرورة ترك العمل المطلبي الجماعي .ويجب أن ال يغيب عن بالنا أن الشيخ عبداللطيف
لم يسبق له أن مارس العمل السيلسي للمنظم وأن دخوله في عضوية لجنة العريضة هو
لمعترك السيلسي األول .ولذا فإني اعتقد وأرجو أن يكون اعتقادي خاطئاً بأن افتقار الشيخ
للتجربة النضالية كان له أثره الكبير على عدم قدرته على المقاومة والصمود في وجه
الخيلر األمني المتصاعد ،وفي ظل تبدد األمل بانفتاح باب الحوار مع السلطة.
ال شك ان انسحاب الشيخ عبداللطيف مثل خسارة كبيرة للجنة العريضة خاصة وله

كلن يمل جزء من المعادلة السياسية بحكم تمثيله لجمعية التربية اإلسالمية (السنية) .وقد
سبق ان تعرضت هذه الجمعية لتهديد الحكومة بلحل إن هو لم يتخل عن رئاستها مما

اضطره للتنازل عن رئلستها لصالح الشيخ عبدالرحمن عبدالسالم.

في الحفل التكريمي للرواد والمبدعين من أهالي المحرق والذي أقيم يوم األربعاء
الموافق  17ابريل  1996كان الشيخ عبداللطيف من بين النين شملهم التكريم .وفي هذا
الحفل كلت له فرصة اإللتقاء مع رنيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة لذي وعده
بتسليم جواز سفره .بعد هذه المصالحة تم صرف رواتب الشيخ عبداللطيف المجمدة منذ

ليقافه عن العمل لكنه لم يزاول عمله في جامعة البحرين إال في عام .2000

في مقابلته مع جريدة الوسط بتاريخ  21فبرلير  2006قال لشيخ عبداللطيف لنه
بلرغم من انسحابه من اجتماعات لجنة العريضة بسبب الطرح الطائفي الذي اتتهجه
األستاذ عبدالوهاب حسين بعد إطالق سراحه إال أنه لم يطلب سحب توقيعه من العريضة
وإن لسمه ال يزال مثت فيها وإنه ما يزال مؤمناً بموقفه ولم يقطع اإلتصال بأفراد

العريضة.
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اإلعتقال الثاني للشيخ الجمري واألستاذ عبدالوهاب
في معرض الحديث عن تداعيات المهرجان الخطابي كنا قد أشرنا إلى مدى انزعاج
السلطة وخوفها من تلك الحشود الضخمة التي مثت عودة الجماهير لإلتفاف حول لجنة
المبادرة وبروزها كقيادة شرعية للطائغة .ومما ال شك فيه أن هذا الزخم الشعبي والتالحم
بين القيادة وأبناء الطائفة الشيعية معناه عودة امتالك القيادأت الدينية القدرة على الفعل

السيلسى والتأثير على سير األحداث وهذا ما ال ترغب فيه لسلطة .وحتى تدراً السلطة
خطر القادم سارعت إلى وضع خطة للقضاء على الزعامات الدينية تقوم على مسار ذي
طين طؤازيين:

الخط األول هو الخط السياسى واإلعالمي والمتمثل في تكرار عملية اغتيال شخصية

لقيادات الدينية ( )character assassinationتلك العملية التي قضى عليها نجاح
لمهرجان الخطابي .وهذه العملية تتم عن طريق تسريب رسلة اإلعتذار بهدف تشويه
سمعة القيدات الدينية وحرقها سيلياً .أما الخط الثتي فهو الخط األمني المتمثل في

تصعيد مسلسل العنف واإلعتقال العشوائي والتعنيب والقتل خارج القانون.

وعن مدى التأثير الذي احدثه ترويج رسالة اإلعتذار رأينا كيف انقسم الشارع

لسيلسي بين مصنق ومكنب وانتشرت الشائعات وحامت الشكوك حول مصداقية قيادة
الميادرة.

فى اليوم الثلث من شهر يناير  1996اتصل جهاز المباحث بالشيخ عبداالمير
الجمري وطلبوا منه الحضور إلى مركز الخميس بعد صالة الظهر .وقد أثار هذا
اإلستدعاء في مركز الشرطة استغراب الشيخ الجمري وهو الذي كان ينتظر من السلطة

تنفيذ المطالب التي وعدوا بتلبيتها مقابل قيامه وجماعته بإعادة الهدوء إلى الساحة بعد

خروجهم من السجن .وقد اغتتم الشيخ الجمري مناسبة صالة الظهر بمسجد اإلملم زين
العابدين فقام بإخطار المصلين بخبر استدعائه إلى مركز الخميس وأفلدهم بقراره الرافض
لنلييةهذا لطلب.

وبسبب رفض الشيخ الجمري ألمر جهاز المباحث بالحضور اتصل به الضابط
عبدايش المسلم في منزله ليخبره بأنه ممنوع من أداء الصالة في جامع اإلمام الصادق الواقع
بمنطقة القفول بالمنامة .وفي ليوم لتالي هجمت قوات الشغب على جامع اإلمام زين
العابدين المقابل لمنزل الشيخ الجمري.
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بعد هذا المنع من إقامة الصالة في مسجد القفول بخصسة ليام تقريبا تت اقلت وكاالت
األثباء التصريح لذي لدلت به وزارة اإلعالم في الثامن من شهر يناير والذي أكدت فيه على

إصرار الحكومة على عدم السماح بإقحام السيلة في دور العبادة .وجاء هذا التصعيد من
قبل للحكومة ليضيفللمنيد من غضب الجماهير وسخطهم جراء رفض السلطة اإلعتراف
بوجود أي اتفاق بينها وبين لجنة للمبادرة .وقد نتج عن هذا توتر األجواء وتفاقم الوضع
السيدي وحدوث اضطرابات شديدة فى مناطق عديدة من البحرين وخصوصاً في المناطق

التي شهدت للمسيرات مثل سترة وكرزكلن والدير والبالد القديم والسنابس وشارك في هذه
المسيرات طلبة المدارس أيضا .وقد صاحب هذا الخروج لمكثف إلى اشارع حدوث حرائق
في أماكن عديدة وسماع دوي انفجار اسطوانات الغاز في أنحاء متعددة من البحرين ولم
تنسثن في ذلك العاصمة لمنامة حيث تم تفجير إسطوانة غاز في مجمع تجاري كبير هو
مجمع يتيم .ومع أن المصادمات غالباً ما تحدث في القرى بعيداً عن العاصمة إال أن ما

حدث أمام جامع اإلمام الصادق بالمنامة أقض مضجع السلطة وأثار فيها الخوف والهلع.

فهذا لجامع هو الذي تم منع الشيخ الجمري من أداء الصالة فيه وهو يقع مبشرة بعد دوار

تلتقي عنده شوارع رئيسية في مدخل العاصمة و ال يبعد كثيرا عن القلعة التي هي مقر وزارة
الداخلية .ففي الثاني عشر من شهر يناير  96قامت قو ات الشغب بإغالق المداخل األربعة

المؤدية إلى لمسجد في محاولة لمنع المصلين من أداء فريضة صالة المغرب وعندما أصر

المصلون على الصالة في الصسجد أقدمت قوات الشغب على اإلعتداء على لمصلين
مستخدمة الرصاص المطاطي ولغاز المسيل الدموع مما نتج عنه إصابة العديد من المصلين
بجروح وإغماء نقلوا على أثرها إلى المستشفى للعالج كما تم اعتقال العشرات من المولطنين

الذين تواجدوا ألداء الصالة .ويبدو أن هذه المواجهة العنيفة بين قوات الشغب والمواطنين

وفي هذا الموقع لحساس من المدينة قد دفع القيادة السياسية للتعجيل في اتخاذ قرار حسم
لمعركة السياسية .ففي الثالث عشر من يناير قامت وزارة الداخلية باستدعاء ثمانية من القلدة

وهم الشيخ الجمري واألستلذ عبدالوهاب والشيخ علي بن لحمد والسيد إيراهيم للعلوي

والشيخ علي عاشور واألستلذ حسن مشيمع والشيخ حسين الديهي والشيخ حسن سلطان .وما

لن التقى بهم وكيل وزارة الداخلية الشيخ إيراهيم بن محمد آل خليفة حتى بادر بتوجيه؛إلئهلم
لهم لما حدث من تصعيد ومواجهات وحملهم كامل مسؤولية اإلخالل باألمن .وإمعانا في
اإلذالل وفي محاولة لتحجيم دورهم نفى الوكيل أن يكون هناك أي اتفاق بينهم وبين الحكومة
حول أية مطالب وأن هدوء الوضع الذي سد البالد لم يكن ثمرة لجهودهم .وبعد أن فرغ من
هذا لهجوم الالذع طاب منهم الوكيل التوقيع على ورقة يتعهدون فيها بعدم القيام بأي نشاط
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سياسي في المعاجد ،إال لن الجميع رفض التوقيع على الورقة طى اعتبار أن هذا التعهد
يتعارض وحقوقهم الدستورية واإلسانية .كما اعترضوا ليض ًا على ما تضمذته الورقة من
لدعاءطت وتهم واعتبروها مجافية للحقيقة ويالتالي فإنهم لن يلتزموا بما ورد فيها .وكان رد

فعل الشيخ الجمري حيال ورقة التعهد قويا جدا إذ دخل في مشادة كالمية مع الشيخ ابراهيم
مما الى إلى اصابته بنوبة قلبية نقل عطى لثرها إلى المستشفى الدولي للعالج.
لم يكن صستغرباً ان تصل األمور إلى ما وصلت إليه من التصادم بين لجنة لمبادرة

التي تطالب الحكومة بتنفيذ تعهداتها وبين الحكومة التي تنغي وجود أي اتفاق مع القيادة

ألدينية وهذه هي النتيجة الطبيعية المتوقعة للحوار الذي أجراه لشخاص المبادرة مع وزارة
الداخلية أثناء تواجدهم في السجن.

ويعتبر هذا اإلستدعاء للجنة المبلرة بمثلبة اإلنذار باقتراب حلبة الصراع السياسي من
درجة اإلنغجار ،وأن الوقت قد حان للتخلص من تواجد القيادات الدينية في الساحة .فبعد هذا

للقاء لمحموم مع وكيل وزارة الداخلية وإصرار لقائمين على لجنة لميادرة على رفض
التوقيع عطى ورقة التعهد عادت البالد من جديد للدخول في مرحلة جديدة من دوامة لعنف

على اعتقاد خلطى بأن الحل األمني وليس الحوار هو الذي سياتي باألمن واإلستقرار ،وقد
دشنت وزارة الدلخلية هذه المرحلة باعتقال األستاذ عبدلوهاب من منزله في منطقة

النويدرات ونلك في صباح الرابع عشر من ينير  1996أي بعد يوم واحد من رفضه
التوقيع على التعهد .وفي اليوم التالي بدلت حملة اعتقاالت واسعة بين النين برزت أسماؤهم

في فترة المبلرة كقيادات صف ثاني ومن بينهم لساتذة وعلماء دين وخطباء مساجد.
وعلى أثر هذا اإلعتقال صرح مسؤول في حركة لحرار البحرين بأن المطالب
الشعبية وفي مقدمتها إعادة العمل بالدستور ما تزال شكل حجر الزاوية في التحرك
لشعبي ،وإنه ال تراجع عن تلك المطالب مهما بلغ إرهاب آل خليفة ،ولضافت قائلة بأن
األستاذ عبدلوهاب حسين ليس شخصاً عادياً ،بل هو شخصية مرموقة على مستوى

البحرين كلها ،وهو أحد المتبنين األساسيين لصشروع العريضة الشعبية التي وقع عليها

حوالي  25ألف مواطن في العام . 1994
وللالفت للنظر في هذا الظرف المعقد أن تصريح حركة احرار البحرين قد عاد
للحديث عن لجنة العريضة بعد لن أغغل ذكرها طوال حياة لجنة المبادرة .وقد ربط

اعضاء لجنة العريضة هذه العودة بالفشل الذريع الذي منيت به لجنة المبلدرة وفسئر
الوطنيون هذه العودة بأنها تصحيح للموقف الخلطئ الذي اتخنته القيادات الشيعية دلخل

106

اروقة وزارة الداخلية وباركته أحرار البحرين وتعاملت معه على أنه اتفاق سياسي .ومع
ان هذا التصحيح رغم اهميته قد جاء متلخر ًا جداً وبعد أن وقع الفاس على راس الوحدة
الوطنية لكنه خطوة في الطريق الصحيح.
ويمكن القول أن اإلستدعاء الجماعي ألعضاء لجنة المبادرة ومن ثم اعتقال األستاذ

عبدالوهلب هو مؤشر على انتهاء مرحلة الحل السلمي المتمثل في اتفاق المبادرة واإلعالن
عن بدء مرحلة جديدة من العنف والعنف المضلد.

وكرد فعل على الخيار األمني الذي لجأت إليه الحكومة انتشرت ظاهرة تفجير
إسطوانات الغاز وإثعال الحرائق وخروج المسيرات وحدوث المصالدمات لعنيغة مع

قوات الشغب .وفي الثامن عشر من يناير  96تتاقلت وكاالت األنباء خبر التغجير الذي

حدث في فندق لمريديان و هو الفندق الذي يملكه رئيس الوزراء ،وقامت الحكومة على أثر
نلك بتطويق معظم القرى وحظر التجوال في كرزكان والدير وسماهيج .كما تم وضع

الحواجز لتفتيش السيارات في مدينة حمد وشارع المعارض وجد الحاج وطريق المحرق
 -عراد مع استمرار سياسة اقتحام المنازل وتكسير محتوياتها.

قبل حادث فندق المريديان بيومين وبالتحديد في الساعة لرلبعة من بعد ظهر السادس
عثر من يناير  1996توجهت سيارتان محملتان بالشرطة إلى منزل الشيخ الجمري في
منطقة بني جمرة حيث طلب منه رئيس المجموعة أن يصطحبهم إلى مركز التحقيقات

ولمدة نصف ساعة فقط" ،لكنه فضل الذهاب في سيارة إبنه صادق وبمجرد وصوله الى
هناك أصبح رهن التحقيق .في نفس هذا اليوم أيضا تم التحقيق مع األستاذ حسن مشيمع

وعدنان العلوي وسيد إيبراهيم والشيخ علي بن لحمد الجدحفصي والشيخ حسين الديهي

رالشيخ علي عاشور.
وفي اليوم التالي للتحقيق أي في السابع عشر من ينير  1996تم استدعاء الشيخ
الجمري لمقابلة رئيس اللجنة األمنية عبدالعزيز عطية الل الذي قدم اإلعتذار للشيخ عما

حدث في اإلجتماع السابق .وفي هذا اإلجتماع طالب الشيخ باإلقراج عن األستاذ

عبدلوهاب حسين وإيقاف لهجوم على المساجد والتجمعات لعامة لكي ال يفلت الوضع
األمني وتعود اإلضطرابات من جديد .لكن الشيخ عبدالعزيز عطية الله طلب من الجمري
عدم رفع الشعارك السياهية وقد رد عليه الجمري بالقول أن المطالب سلمية ودستورية
وليس من شأنها اإلضرار باألمن .وفي التلسع عشر من يناير  96تم استدعاء الجمري من

قبل رئيس اللجنة األمنية وفي هذا اللقاء وجه رئيس اللجنة األمنية تهامه للشيخ بالتحريض
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ضد الحكومة ،وطاب بإيقاف النشاطات والتجمعات وعدم اإلدالء بأي تصريح لوكاالت

األثباء .إال أن الجمري رفض هذا الطلب ،وقد أعقب هذا اللقاء غير الودي وضع الشيخ
الجمري وعاتلته تحت اإلقامة الجبرية بعد أن فرضت وزارة الداخلية الحصار على منزله
وعلى منطقة بني جمرة وقامت بتكثيف التواجد األمني على الطرق الرئيسية المؤدية لها.
في العشرين من ينير  96أقدمت السلطة على اعتقال كل من األستاذ حسن مشيمع
والسيد إيراهيم السيد عدنان العلوي والشيخ علي عبداش علثور وغيرهم من أعضاء لجنة

المبادرة .وفي اليوم التالي أي في الحادي والعشرين تم اعتقال الشيخ عبداألمير الجمري
بعد أن حولت وزارة الداخلية عملية اإلعتقال إى مسرحية كبيرة حيث قام رجال األمن
بمحاصرة لمنطقة السكنية برمتها بالمصفحات وتم إغالق الشوارع ومن ثم بدأت بإطالق

لرصاص بشكل عثوائي مما ترتب على نلك سقوط بعض الضحايا بين قتيل وجريح.

تقول وثائق حركة لحرار البحرين أن الشيخ الجمري قام قبل اعتقاله بساعات قليلة
بإرسال رسالة إلى إبنه الدكتو ر منصور يقول فيها ما يلي" :أنا والعائلة نعيش الحصار داخل
البيت وقد طوقنا بعشرات الجنود وعدد من السيارات ،بل حوصر جيراتنا في بيوتهم وهم الذين
بجانبنا وخلفنا حتى المغتسل ،وشرقا حتى بيت طه جاسم ،ويمتد غرباً إلى بيت ميرزا آدم ،ولم

يسمح ألحد منا بالخروج إال األطفال إلى المدرسة ويغتشون في خروجهم ودخولهم تفتيشا دقيقا.
نحن في حل سئ جداً .ال الري ما سيجري بلنسبة إلينا وللشعب من تطور وتصعيد للعنف .هذا
واذاعتهم وتلغزيونهم وصحغهم تتكلم ضدنا وتربط األحدلث (أحدلث العنف) التي استدرجوا الناس

اليها بنا وبالصسلجد وتزعم أننا استغلينا المساجد .اآلن يحاولون إسكات األمة من خالل اعتقال عدد

من لعلماء وجميع لشياين (خطباء المواكب الحسينية) و أعداد كبيرة من الشباب .وتعتبر هذه
األصوات قد لخمدت ،ولم يبق إال األمل في الش والرجاء منه.
ولعلمكم ،من جانبنا ال تراجع عن مطالب الشعب ونحن  -انشاء الله — على الدرب
سئرون ...مع اإلالصة".

ال شك لن هذه الرسالة رغم إيجازها رسمت صورة دقيقة للوضع األمني والسياسي
في آخر ليلم ما أطلق عليه بالمبلرة وأعطت مؤشراً على عودة السلطة إلى التصعيد

األمني وما يؤدي نلك من عودة إلى حالة العنف والعنف المضاد التي سبقت اإلفراج عن
قادة المبادرة في أغطس وسبتمبر .1995
وتمشياً مع خيار الحل األمني قلمت السلطة بتعيين السيد عبدلعزيز الفلضل وهو

موظف في وزارة الدفاع وزيرا لوزارة التربية والتعليم ومن يومها أصبحت جامعة
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لبحرين تحت ما يشبه الحكم العسكري ،حيث أشرفت قوات األمن على دخول الجامعة

والخروج منها وتفتيش الطلبة والطالبات .وفي هذا السياق األمني طلبت وزارة التربية من

لدلرات المدارس إرسال تقارير مفصلة عما يدور في أروقتها من حولدث يومية.
وقد أدت المداهمات الواسعة وحمالت اإلعتقال العشوائية إلى اعتقال اآلالف من

المواطنين مما اضطر وزارة الداخلية إلى إيداع المعتقلين في مراكز الشرطة والخيام التي
نصبت لهذا الغرض داخل القلعة.

وفي هذه األجواء المسكونة بهلجس األمن لم يكن مستغرباً أن يتصل لقسم الخاص

التبع لوزارة الداخلية بإدارة ندي العروبة ويأمرها بإلغاء الندوة لتي سيحاضر فيها كل
من المحامي أحمد الشمالن والدكتور عبداللطيف المحمود والدكتور طي العريبي عن

الشورى والديمقراطية" وذلك مساء يوم الثالثاء لموافق  6فبرير .96
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الجزء الثاني:
لجنة المبادرة الثانية
في العشرين من شهر ينلير  1996تم اعتقال الشيخ محسن مال عطية الجمري حيث
السجن لمدة عام واحد تقريبا حيث تم إطالق سرلحه في  12يناير .1997

كلن الهدف األساسي من اللقاء مع الشيخ محسن مال عطية هو من أجل تسليط
الضوء على قصة مقابلته للشيخ عبداألمير الجمري داخل السجن والحصول على التفاصيل

واألسرلر التي أحاطت بتلك الزيارة .أما األهداف األخرى للمقابلة فهي فيما يتعلق
المبادرة التي أطلقها مع بعض الشخصيات واخيراً فيما يختص بزيارة الشيخ محمد شمس
الدين إلى البحرين.

بعد ما يزيد عطى تسعة أشهر من اعتقال الشيخ الجمري وبقية الزعامات الدينية بلر كل
من السيد أحمد منصور العلي وعبدال عبدالرضا العصفور والشيخ حسن المالكي والشيخ
محسن مال عطية والدكتور طي العريبي بتشكيل لجنة بهدف السعي إليجاد حل ودي لألزمة

السيلسية عن طريق إحياء لجنة المبادرة .وقد حذدت اللجنة الخطولت العملية لهذه الخطة في
بخراج الشيخ الجمري ورفقه من السجن اوأل ومن ثم بقناع جميع القيادات الدينية الناشطة
في الخارج بالدخول في للمشروع اإلصالحي الذي سيتم اإلتفاق عليه من قبل ال رفين.

وفيما يتعلق بالخطوة األولى بعث الشيخ محسن مال عطية بالرسالة التالية الى أحرأر
آلبحرين لمعرفة رد فعلهم حيال هذا المشروع :

إلى اإلخوة لكرام األحرار...
أحرار لبحرين
بعد اإلكبار ولتقدير
إن جهودكم الجبارة ومواقفكم السامية دفاعا عن هذا الشعب المظلوم لهي خير دليل

على مطبقة اإلسم بالمعنى ،فنحن جميعا هاهنا مقدرين اهميتكم في قضيتكم وضلوعكم في
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نشر ظالمننا وويالتنا التي نعيشها في بلدنا ،ومواقفكم الشريفة التي نأمل آن تزيح عنا
المعانك والقهر والقسوة التي اقترنت والمواطن البحريني ،سنة وشيعة ،باألخص العشرين

سنة لماضية ،فجزاكم الله الف خير.

إخولني األعزاء:

ان جهادكم

ع بنا شوطا كبيراً في اإلتجاه المطلوب ودول قضيتتا وجسم همومنا،

ونحن في هذه السنين الخمس الشك إنكم تعلمون وتعرفون معانائتا وهذه إخوني األفاضل
مرحلة ال بد منها ،وقد قطعناها وأنتم فيها من شرايين الحياة وعصب األمة وكما ال بد من
مرحلة أولى فإنه ال بد من مرحلة ثانية ،يجرد قبلها الحساب ويعاد التقييم لمرحلي لما تم
إنجازه في المرحلة السابقة التي استمرت أكثر من خمس سنوات والخروج من التقييم

بتصور للمرحلة القادمة ،أتقول :هذا مع وجود الكثير من اإلنطباعات لدى الشعب أنقل لكم

بعضها:
 -1مرور خمس سنوات يتردد فيها اإللتهاب والحملس كافية لحفظ لقضية حتى تحقيق
مطالبها.

 -2إن السنوات الخمس تلك بما فيها من تضحيت ال يمكن لن تذهب وتتسى وتصلر وهذه
بثرى لزفها لكم .إن قضيتتا لنصهرت بأمور جعلتها محافظة على لتجاهها حتى تصيب غرضها

وتحقق هدفها.
 -3اإلتطباعان السالفان تحق هما مبني على مقدلر ليمنا بالمرحلية في العمل واإلنجاز

لعملي لذلك.
 -4إعادة التقيدم كما لسلفت يبقي على السيطرة الشعبية ويحسسدها بلقدرة على المواصلة.

 -5بقاء الضغوط السياسية كما هي في الخارج من قبلكم طبقاً لتقييمكم الموضوعي.
أيها االخوة لكرام:
إنني عرضت على بعض اإلخوة المطالبة بالشيخ إذا مرت عليه السنة الثالثة ولم

يفرج عنه غير أن السلطة بلغها ذلك .وأنا اخبركم لن السلطة لم تستطع أن تشتري أحداً

.٠٠على األقل بحسب معرفتي.

نحن نشعر بالحاجة الملسة جداً لسملحة الشيخ الجمري ألقول بحاجة ماسة وملحة،
ألن غيابه ترك فراغاً خطيرا ،من الناحية اإلجتماعية ،وعلى الواقع الشعبي ولسيدسي ،فما
هي رؤيتكم المناسبة للمطالبة به؟
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هذا ولنقل لكم أيضا بعض اإلنطباعات والرؤى حول نلك:

 -1المطالبة بخروج سملحته من المعتقل مع اإلحتفاظ بأمور :
أ حرية التتقل بنشاطه الديني واإلجتماعي.
ب -حرية ممارسته النشاط المعتاد ..طبعاً بتحفظ على بعض األمور طبقا للظروف
الموضوعية والسياسية.
 -2اإلقراج عن أكبر قدر ممكن من الصسجونين تتساوى زمناً مع خروج الشيخ لثبات

حسن النوايا.
 -3عودة جميع المفصولين إلى مدارسهم.
 -4عودة جميع المفصولين عن اعمالهم إلى أعمالهم.
 -5تجميد مؤقت لبعض لمطالب السياسية ((البرلمان))

 -6على أن يعرض ذلك على الشيخ فيوافق عليه.
وفي الختام ولنا مستعد بصراحة ألي لستفسار عبر هذه المجازفة التي اجازفها ،وأنا

أشعر من حولي بالمضايقات الشديدة ،وساوافيكم بكل ما تحبون معرفته.

الرجاء منكم أيها اإلخوة موافاتي بتصورتكم ،وكم ممكن لن تعتبروه سقفا اعلى وما
هو السقف األدنى ،ولكم مني ومن مجتمعكم وافر التحية واإلحترام.

وفقكم الله

أخوكم :عبدالمحسن مال عطية الجمري
1998/10/17
كان رد حركة أحرار البحرين مقتضباً وعبر عن رفض الحركة الكامل لمثل هذه
المشاريع المشكوك في صدقيتها وخاصة أنها جاءت بموافقة السلطة .وهذا هو النص
بالكامل لرسلة ألحرار:

الشيخ عبدالمحسن مالعطية الجمري المحترم:

السالم عليكم ورحمة اله وبركاته
شكراً على رسالتك المؤرخة في  17اكتوبر  ،1998وكذلك الرسالة المؤرخة في

 20أكتوبر والتي أوردت فيهما وجهات نظر ومعلومات ،وهو أمر في غلية التقدير
واإلحترلم ،ونغتنم الغرصة لننقل لكم بعض وجهات النظر األخرى.
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إن الحركة المطليية كانت وال زالت تبعة من عمق الشعب وإرادته المتكاملة بين
جميع الفئات .والساحة السياسية بحاجة لفتح المزيد من قنوات الحوار لإلستماع لمخدلف

وجهات النظر ،فكنا وال زلنا نطالب بالحوار حول األهداف والمطالب.
وهناك الكثير من التساوالت المطروحة داخل البالد حول طبيعة التحركات األخيرة.
المطالبة المطروحة (المرصودة من قبل الشعب) ليست جامدة و لكنها أيضاً ليست

للمزايدة .وما يستشكله أفراد المجتمع داخل البحرين هو :الوسيلة الخاضعة في مجملها

لرحمة جهة مرتبطة بالسلطة وال تملك مصداقية ،كما هو الحال في بعض األشخاص،

واإلشكال هو أن هذه الجهة قد تدفع بعض الشخصيات لرفع القضايا ثم تتبرأ منها وربما
تتكل بها ليضاً .وهذا تفسير الموقف الذي يتبناه كثير من أبناء البحرين في الداخل تجاه
التحركات األخيرة.

اسأل الله ان يأخذ بأيدينا جميعاًلما فيه الصالح.

حركة أحرار البحرين اإلسالمية
/21أكتوبر 1998/
أما فيما يتعلق بتنفيذ الخطوة الثانية فقد تم اختيار الشيخ حسن المالكي والدكتور علي
العريبي لزيارة الشيخ عيسى قاسم في ايران والسيد عبداش الغريفي في سوريا واقناعهما
ومن حولهما بمشرو ع التسوية أو المبادرة .كما تم اختيار الدكتور علي العريبي بالسفر إلى

لندن إلقناع المعارضة هناك بالعودة ولمشاركة في العملية اإلصالحية.

المصدر العلمائي في قم يقول أن الو فد وصل إلى قم وقبل كال من الشيخ عيسى قاسم

والشيخ عبدالنبي (أبو تقى) وعرضا عليهما المفاوضة مع النظام من أجل تسوية األوضاع.
وقد أخطرهم الوفد أنهما مبتعثان من قبل الوجيه حجي احمد منصور العالي .كان رد

الشيخ عيسى قاسم ان التفاوض يجب ان يكون مع مسؤول رسمي في الدولة وليس مع

الوسطاء ،فهناك احتمال كبير ان تتتكر الدولة وتقول أنها لم ترسل أحدا.
أما الشرط الثاني الذي طرحه الشيخ عيسى قاسم فهو ضرورة كتبة هذا اإلفاق ،فيما
كان الشرط الثالث هو عدم التدخل في األمور الدينية والمذهبية ألن هذه األمور مستقلة

ويجب عدم خلطها بالسيلسة .ويعلق أحد العلماء الموجودين في قم آنذاك أن الشرط الخاص

بعدم خلط األمور الدينية والمذهبية بالسيلسسة جاء كرد غير مبلثر على المرسوم بقانون رقم
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رجع الوفد إلى البحرين بعد أن فثل في تلدية مهامه لكن ما أثار الدهشة واإلستغراب

هو قيام الداخلية باعتقال عضوي الوفد وهما في المطار واستجرابهما عن الجهة التي

أرسلتهما إلى يران .وعندما أخبرا أن المرسل هو حجي منصور العالي تم سؤال العالي
الذي كد أن وزير الداخلية هو من وافق على هذه الزيارة .لكن وزير الداخلية لكر عالقته

بهذا الموضوع .أما تعليق الشيخ حسن المالكي والدكتور علي العريبي على قصة اإلعتقال

فقد انحصر في توجيه اإلتهام للشيخ سليمان علي ألنه هو من اتصل برئيس الوزراء الشيخ
خليفة وقال له كيف تفاوضون اناس حزبيين (يقصد الشيخ عيسى قاسم والشيخ عبدالنبي)
وأنتم اآلن في دور انتصلر؟" .يقول الشيخ عبدللنبي أنه التقى بالشيخ حسن الملكي
والدكتور على العرييي بعد مرور عام على زيارتهما لقم وسالهما عن حقيقة اعتقالهما
فأكدا له حصول نلك.

وفي هذا الصدد يقول الشيخ محسن عطية' :أن هذه اإلتصاالت باءت بلفشل بسبب:
أوأل رفض حركة األحرار لهذا لمشروع .ثانيا ألن الجماعة في قم وسوريا كاوا جميعا بمن

فيهم سيد عبدال لغريقي يخافون أن يطرحوا رلياً مغيراً لرأي حركة أحرار البحرين".
وفي سؤاله عن مصير اللجنة بعد فشل المبادرة قال الشيخ محسن مال عطية "أنه قام
شخصياً بحل لجنة المبادرة حال علمه بنية األعضاء في لسبدال رموز القيلدات الدينية

الموجودة داخل السجن بآخرين ممن تقبل الحكومة بالتحاور معهم ،لكنه يعتقد أن اللجنة
لستمرت على ما يبدو في عقد اجتماعاتها بعد خروجه منها وبدون علمه".

نأتي اآلن إلى موضوع الزيارة داخل السجن وهي من المواضيع الحساسة التي
أثارت البلبلة في الشارع السيلسي .وفي هذا الخصوص قال الشيخ محسن مال عطية أنه
وقبل الدخول في التغاصيل سيتطرق أوال الى الخلفية التي قادت لزيارة السجن أو باألحرى
األسباب التي مهست لها ،حيث قال :لنن الوضع العباسي كان سيئا لدرجة أننا بتتا
محتاجين حاجة ملسة إلى الهدنة مع السلطة من اجل وقف النزيف من خالل و قف بعض
اإلجراءات الحكومية التي نتجت بسبب الوضع السياسي الذي فرض علينا -نحن عازمون

على إنجاز هذه الهدنة لكن هذه اإلجراءات تؤدي إلى تعثر الكثير جدا من الهدف وتؤدي
إلى ضياع الفرصة .

ويضيف الشيخ محسن عطية القول" :ان الناس عقدوا آمالهم على شخصيات
واعتبروهم رموزاً ال يمكن تجاوزهم من أمثل الشيخ عبداألمير الجمري ورفاقه .أضف

إلى نلك ،أن لتمرار وجودهم في السجن هو ركود للقضية وهذه الحقيقة للركناها جميعاً".
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لقد علمت  -والكالم للشيخ مال عطية — أن الضغوط على الشيخ عبداألمير لجمري
في السجن كانت كبيرة جداً وقد تيقنت عدم قدرة الشيخ على التحمل وأن هذا سيؤدي الى

كلرثة .وقد التقيت بالشيخ عبداألمير الجمري في السجن على أثر اعتقالي وبخالي السجن

لمدة  24ساعة فقط وذلك بهدف عرض مشروع المصالحة عليه الذي يتلخص في اآلتي:

 — 1إطالق سراح الشيخ عبداألمير الجمري ورفاقه.

 - 2إط الق سراح جميع المعتقلين.
 — 3إرجاع المفصولين إلى أعمالهم.

 — 4عودة المهجرين.
وهذه المصالحة الوطنية تتم في مقبل التجميد المؤقت لمطلب البرلمان ألن البرلمان

سوف يلي حسب وعد الحكومة".

ويستطرد الشيخ محسن مال عطية فيقول أنه تم لختياره من قبل اللجنة لمكونة منه
ثخصيا ومن السلدة الدكتور علي العريبي والشيخ حسن الملكي لمقابلة لشيخ لمجمري داخل
مجنه وان هذه اللجنة حسب قوله مدعومة من بعض الوجهاء واألعيان .ومعنى هذه للرولية
لن هناك ترتيب مسبق مع وزرة الداخلية لى إخله السجن األمر الذي يتعارض تماماً

والرولية السابقة القائلة بلن وزارة الداخلية هي من اتخذ القرار بإخاله السجن.
يقول الشيخ محسن مال عطية" :أن الشيخ عبداألمير الجمري وافق على المشروع

الذي عرضته عليه لكن سرعان ما تغير رأيه بعد زيارة علئلته له في السجن حيث أطلعته
العائلة على فحوى اإلتصال الذي جرى بينها وبين حركة أحرار البحرين".

بعد ذلك دخل الشيخ مال عطية في موضوع زيارة لخرى هي الثلية والتي لم أكن
لى علم بحصولها لوال أنه بادر شخصياً فكار إليها وبمحض إرادته.
يقول الشيخ مال عطية" :تحت وطاة الظروف النفسية التي علثها الشيخ عبداألمير

الجمري داخل السجن اضطر الشيخ أن يكتب بخط يده خمس أو ست رسائل ويبعث بها
إلى األمير ورئيس الوزراء ووزير الداخلية يطلب فيها إطالق سراحه .كما كتب رسالة
إلى إينه منصور ينلشده فيها باإلقالع عن العمل"" .في صباح التاسع من شهر محرم سنة
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إلى القلعة ونلك بغرض اطالعي على هذه الرسائل .وهناك قلت لعادل فليفل أنه ليس من
مصلحتكم حرق أوراق الشيخ عبدا ألمير الجمري أو حرق أوراقى .ورذ طى فليفل بالقول

إنهم ال يريدون حرق أوراق أحد وال حتى اإلساءة لسمعته".
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ويسترسل الشيخ مال عطية في سرد القصة فيقول" :عندما قابلت علدل فليفل طلب
منى أن أقابل الشيخ عبداألمير وبقية المعتلقين في السجن من أجل عرض مشروع
لمصلحة عليهم لكني رفضت هذا الطلب رفضاً بتا .عندئذ قال لي لنه في هذه الحالة

يامرني للقيلم بهذه المهمة".
يقول الشيخ محسن مال عطية أنه بعد قرابة الشهرين اتصل به عادل فليفل ليخبره بلنه
سيكون مقيماً لديهم .وعندما سأل فيما إذا كان هذا اعتقال أجابه علدل فليفل بأنه سيكون في
اإلعتقال ومع الشيخ عبداألمير الجمري في زنزانة واحدة ولمدة  24ساعة وإنهم سيقومون

بلتتصت على ما يدور بينهم من كالم".
ويروي الشيخ مال عطية هذه القصة فيقول :بدا السجن بالفعل في الصباح وانتهى
ظير اليوم التعي .وأثناء التقائي بالشيخ قلت له إنك توافقني على المشروع لكنك سرعان

ما تغير رايك بعد نلك .هناك سوء فهم لتحركتي وقد لتوا بي اآلن بالطريقة هذه وهي

إدخالي الزنزانة .وقبل ذلك كلوا قد أطلعوني على جميع الرسائل التي كتبتها للقيادة
والمسؤولين وفيها طلب الخروج من السجن" .ورد عليه الشيخ الجمري بالقول :لكنني
ساستمر في العمل بعد خروجي من السجن".

ويقول مال عطية أنه حذره بلن هنا من يتنصت عليهم فال داعي للحديث عن العمل
بعد الخروج من السجن لكن الشيخ الجمري رد عليه بانه ال يهتم بهم".
يقول مال عطية أنه بدا يشرح الوضع للثيخ عبداالمير الجمري فتحدث له عن عدم

ذهاب أبناء الطائفة الشيعية بلى المدارس ولن البعثات ألبناء لشيعة قد توقفت وأن هناك 30
( بالة دكتوراه موقوفة ولنه لم يعد هناك مقاعد درسية للشيعة في جامعة البحرين وغيرها.
باإلضافة إلى نلك أقفلت األعمال في وجه الشيعة وهمشوا في عدد من الشركات

وبلخصوص شركة بتلكو حيث قامت الشركة بإعفاء رؤساء األقسلم والدوائر من وظائفهم.

ويقول مال عطية ان الشيخ وافق على المشروع من جديد وأنه سال بعد ذلك فيما لو
أنه سيسمح له بالصالة في الجامع (جامع الصادق القريب من منزله) وأنه اجابه بن
الحكومة وافقت على هذا الشرط.

وهنا استدرك الشيخ مال عطية فعلق على شخصية الشيخ عبداألمير الجمري بالقول:

"إنه من لخطا الكبير ربط القضية برمز معين خاصة إذا كانت التجربة السياسية لهذا
الرمز فقيرة .والحقيقة أن الشيخ عبداألمير الجمري اعطي دوراً أكبر منه".
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وألني لم أعلق على هذا الموضوع فقد واصل مال عطية حديثه معلقا على الوضع

السيلسي" :أنا مؤمن بتهديدات الحكومة ولذا فإنه (أي الشيخ الجمري) إذا لم يخرج من
السجن فإنه ستحل بنا جميعا كلثة".
وهنا سالت الشيخ مال عطية عن مدى مصداقية السلطة فيما يتعلق بضمان المشروع
بما في ذلك السماح للشيخ الجمري بالصالة في الجامع وهي التي لها سوابق في النكوث
بالوعود والعهود ،فقال" :لدي وعود من كل من وزير الداخلية والشيخ عبداهـ بن خالد

وزير العدل بضمان المشروع وعدم منعه من الصالة في مسجده .أما الصالة في المساجد

األخرى فهو ممنوع منها".

يقول الشيخ محسن مال عطية" :لنه لم تمر ثالثة ليام على خروجه من المبجن حتى
نزلت منشورات أحرار البحرين تتكلم عن إيداعه السجن مع الشيخ عبداألمير الجمري
وأنهم يرفضون المشروع الذي عرضته عليه" .وهنا يتساءل مال عطية وباستغراب شديد
كيف وصلت هذه المعلومات إلى حركة أحرار البحرين ويهذه السرعة.

سألته عندئذ عما جرى بعد تسريب خبر اللقاء والزيارة في السجن؟
ورذ بالقول" :إن نشر الخبر قد أدى إلى حرق المشروع ألثه يبدو أن لحرار البحرين

أوصلوا للشيخ رفضهم للمشروع عن طريق أفراد عائلته فما كلن من الشيخ الجمري إال
أن رفضه هو اآلخر".

وكيف عرفت أن الشيخ الجمري رفض الشروع ؟
فاجاب "اتصل بي عادل فليفل ليخبرني بأن الشيخ غير ر أيه في المشروع".

يقول مال عطية أن لشيخ الجمري قام بعد ذلك بإخبار لشيخ علي الجدحفصي أن
محسن مال عطية يعمل مع الدولة".

ويقول الشيخ مال عطية" :وألني أعلم بضعف الشيخ أردت أن يكون التحرك من
داخل البحرين األمر الذي يتعارض مع وجهة نظر حركة أحرار البحرين التي تريد أن
يكون التحرك من الخارج وبالتحديد من لندن .ويعلق الشيخ مال عطية على راي أحرار
البحرين بالقول" :يا حكومة تعالي إلى لندن وتفاوضي معنا" .وحتى يعطي مثال على
ضعف الشيخ الجمري ،قال مال عطية" :في يوم خروج الشيخ من السجن وعرضه في
لتلفزيون وهو يقراً كتاب اإلعتذار زارني األخ عبدالله مطيويع في البيت وقال لي لقد
صدقت في كل ما قلته عن الشيخ عبداألمير الجمري".
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زيارة الشيخ محمد مهدي شمس الدين لليحرين
في بدلية ثهر ديسمبر  1998ترددت األنباء عن نية القيادة السياسية في طرح مبادرة
جديدة من أجل وضع نهلية حميدة لإلنتفاضة الشعبية .وحسب ما تسرب من أخبار فإن هذه
لمبادرة تتلخص في جعل مجلس الشورى نصفه بالتعيين ولنصف اآلخر باإلنتخاب مع

إرضاء الطائفة الشيعية وكسب ودها بمنحها بعض اإلمتيازات .ومن لجل إنجاح هذه
المبادرة قررت الحكومة توسيط رئيس المجلس الشيعي األعلى الشيخ محمد مهدي شمس

الدين كطرف لساسي فيها من أجل إقناع القيادات الدينية بالبحرين بجدوى هذا المشروع.
وهذا بالطبع يتطلب زيارة الشيخ شمس الدين لهذه القيادات وهم داخل السجن.
يقول الشيخ محسن مال عطية أن وزارة العدل والشؤون اإلسالمية هي صاحبة فكرة

دعوة سملحة اإلمام شمس الدين لزيارة البحرين وإنيه حلما استلم الدعوة بادر سملحته
االدصدال به موجها له الدعوة لزيارته في بيروت وعطى ضيافته.

يقول محسن مال عطية أنه ما أن لبى دعوة سملحة اإلمام شمس الدين حتى فوجى
باتصال العقيد عادل فليفل به ليشعره بلنه على علم الزيارة التي ينوي القيام بها إلى
بيروت ،وعندئذ ماله عن تلك المواضيع التي سيطرحها في هذا اللقاء.
ولجابه الشيخ محسن مال عطية بأنه سيطرح عطيه مجمل القضليا من أجل تسهيل

موضوع زيارته .وهنا عبر العقيد عادل فليفل عن موافقة وزلرة الداخلية على الزيارة وتم
تسليم الشيخ مال عطية جواز سفر ه.

 1وصل الشيخ محسن مال عطية لى بيروت
في الرابع عثر من شهر ديسمبر
حيث مكث في ضيافة سماحة اإلمام شمس لدين مدة أسبوع واحد.
يقول الشيخ محسن مال عطية لن سماحة اإلمام شمس الدين أخبره في اإلجتماع األول
بلنه تلقى رسلة من حركة احرار البحرين تحذره من القيلم بهذه الزيارة وبه في حلة

عزمه على القيام بها فإن عليه أن يتبنى القضايا والمطالب التي يطرحونها .يقول محسن
عطية أن سماحة االمام شمس الدين كان منزعجا من فحوى هذه الرسالة التي هي أشبه
بالتعليمات ،وقد قال له سماحته لنه يكره تلقي التعليمات .يقول لشيخ مال عطية أنه عقد

أربع جلسات مع سماحة اإلمام وقام خاللها بشرح الوضع بالكامل .كما تطرق إلى برنامج
لزيارة واألهداف التي من ورائها وأقنعه باال تكون الزيارة كلها رسمية بل رسمية وشعبية
في آن واحد ،وأن يشمل برنامجه اإللتقاء باعضاء لجنة العريضة لشعبية وغيرهم من

لعناصر لوطنية والوجهاء .وقد أعذ لشيخ محسن مال عطية قائمة بالرموز الدينية التي
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سيلتقي بها وهم السيد جواد الوداعي والسيد علوي الغريفي والشيخ لحمد العصغور والشيخ
سليمان لمدني ،ومن الوجهاء واألعيان لحمد منصور العالي وحجي حسن للعالى .ويقول

لنه عذد له أيضا أسماء لجنة العريضة .وقد شئد سماحة اإلمام على أن تكون زيارته
للشيخ عبداألمير الجمري في بيته ،أي أنه سيطلب من الحكومة إخالء سبيله وهذا احد
لمطلب التي سيتقدم بها للحكومة ألنه ليس ذاهبا لطلب معونات ملية .وحسب تعبيره٠ :أنا

لست ذاهبا من أجل الحصول على نقود ،وإنما ال ذاهب من أجل اإلصالحات .إن لقل
هدية أقبل بها من حكومة البحرين هي إطالق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رلسهم

الشيخ الجمري أسوة بما قوبلت به في القاهرة حيث تم إطالق سراح المساجين إكراما

لزيلرتي ،إن ما أطلبه هو خروج الشيخ وبقية المعتقلين من السجن".
وفي هذا السياق قال اإلمام شمس الدين للشيخ مال عطية :أنا لدي مشروع مصالحة

بين الشعوب وحكوماتها ،وال لدي صداقة مع عصمت عبدالمجيد (األمين العام السابق

للجامعة العربية) ولشيخ زايد واألمير عبداله بن عبدالعزيز بن سعود .وسوف أستخدم هذه
العالقات للتأثير على حكومة البحرين من أجل تنفيذ اإلصالحات.

زيارة لجنة العريضة للعالمة محمد مهدي شمس الدين
في ضوء هذه التطورات عقدت لجنة العريضة اجتماعا في منزل علي ربيعة ،وبعد
تدارس الموقف وافق األعضاء من حيث الميدا على ابتعاث أحد أعضائها إلى لبنان
لمقابلة الشيخ مهدي شمس الدين من أجل إيصال رأي اللجنة في شكل اإلصالحك
المقبلة على أن يسبق ذلك تبادل وجهات النظر مع اإلخوة في سوريا ولندن.
استقر راي لجنة العريضة على اختيار العضو السيد ابراهيم كمل الدين ليكون

ممثال لها في هذا اللقاء وكانت مهمته تتلخص في إقناع الشيخ شمس الدين بإلغاء الزيارة
بعد أن انكشف الهدف الرسمي منها .وفى حالة إصراره عليها فإن على السيد كمال

الدين إقناعه بتبني المطالب التي رفعتها اللجنة في العريضتين التاريخيتين النخبوية
والشعبية والتي في مقدمتها تفعيل دستور البالد وعودة الحياة النيابية.

في التلسع عشر من شهر يناير  1999غادر السيد ليراهيم كمل الدين إلى سوريا

ومنها إلى لبنان حيث رافقه المهندس عبدالنبي العكري.
في مقابلتهما مع سماحة اإلمام محمد مهدي شمس الدين حاوال إقناعه بعدم التوجه

إلى البحرين في الوقت الحاضر ألن الحكومة تعيش في أزمة سياسية وحقوقية خانقة
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جراء مغسلة اإلدانات والقرارات التي صدرت ضدها على مدى األربع سنوات الماضية.
وأن الحكومة تهدف من وراء توسيطه إلى كسر الحصار المفروض عليها دولياً من لجل
القضاء على التأييد الدولي المتعاظم لمطالب شعب البحرين ألتي تضمنتها العريضة
الشعبية ومن قبلها العريضة النخبوية .وأكد الوفد ان اإلنتصارات التي حققها شعب
البحرين في الخلرج جاءت نتيجة تضحياته الجسيمة المتمثلة في ارتفاع عدد الشهداء
واكتظاظ السجون ومراكز الشرطة بآالف المعتقلين والصسجونين ،وأن الحكومة لم تلجا

لمثل هذه المبادرة إال من أجل وضع حد لإلنتفاضة الشعبية التي تعاظم دورها وأعطت
ثمار ها-

يقول السيد ابراهيم كمال الدين" :فوجئنا بعدم تجاوب سماحة اإلمام مع أطروحاتتا
و أنه بدت عليه عالمات التشنج ولم يكتف برفض طلبنا بإلغاء الزيارة بل قال أنه ال
يتحرك بأوامر من أحدء ،وهنا علق على اتصال حركة أحرار البحرين فقال" :باألمس

القريب لتصل بي منصور الجمري من لندن وطلب مني عدم التوجه إلى البحرين
بطريقة توحي وكأنني أعمل كموظف لديه ،وأنتم اليوم تأتون لتواصلون هذا الطلب.
وييدو لن خالق الشيخ شمس لدين مع حزب الدعوة قد انعكس على حديثه فقال:

"بخصوص حركة لحرار البحرين أنا أعرفهم إنهم حزب الدعوة".
وهنا رد عليه السيد ابراهيم كمل الدين بالقول :اعفواً يا شيخنا الجليل ،نحن لم نقم
بهذه الزيارة من أجل إصدار األوامر إليك ،ولكن ألننا نجلك وتقدرك فإننا ال نريد
لق خص مثلك أن يستغل شخصه في هذه الواسطة السيئة النية .إننا نعرف أن الشيخ

عبداألمير الجمري من حزب الدعوة لكن القضية ليست قضية حركة احرار البحرين أو

قضية الشيخ عبداألمير الجمري لكنها قضية شعب البحرين .وهناك عريضة شعبية وقع

عليها قرابة الخمسة والعشرين ألف مواطن وهي تحمل مطالب شعب البحرين وفي
مقدمتهاتفعيل الدستور المجمد منذ  1975وعودة الحياة النيابية..
وهنا استرسل الوفد في شرح قصة العريضة النخبوية ومن بعدها العريضة الشعبية

والقوى الوطنية التي أشرفت عليها وما تال ذلك من أحداث.
وهنا بدت على وجه الشيخ عالمات اإلستغراب إذ كان يعتقد خطا أن العريضة هي
شيعية وإنها من صنع القيادات الدينية فقط فلما علم بتكويناتها السنية والشيعية وأن كافة
القوى الوطنية من قوميين عرب ويساريين ودينين هم من تبناها تغيرت لهجته وبادر
يسأل عن عدد أعضائها من الشيعة والسنة.
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لم يكتف الوفد بإعطاء األرقام والنسب يل عددوا له لسماء الشيعة وأسماء السنة

ليكتشف أن عدد السنة هو ثمانية وعدد الشيعة أربعة فقط.
وعن طريق هذا الشرح والتفصيل اتضح لسملحة االمام شمس الدين أن القضية

ليست بالطائفية كما حاول اليعض غرس هذا المفهوم في ذهنه ،بل هي مسألة وطنية

و تخص شعب البحرين بكافة طوائفه وأجناسه.
وبعد تفكير عميق قال سملحة اإلمام إنه سوف لن يقبن أن يكون وسيطاً للحكومة

وأنه قد توصل إلى قناعة بأن لجنة العريضة هي األقدر على القيام بهذه لمهمة .وفي

نهاية حديثه قال أنه يتعاطف

و جهة نظر نا وأنه سيقوم بطرح مطالب شعب لبحرين

وعلى رأسها قضية المصالحة الو طنية.

وصول العالمة محمد مهدي شمس الدين إلى البحرين
في مارس  1999انتقل إلى بارئه الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة واعتلى سدة
الحكم إنه الشيخ حمد وكان هذا الحلدث سبباً كافيا في تأخير موعد زيارة العالمة الشيخ

محمد مهدي شمس الدين.
وفي السادس عشر من شهر أكتوبر  1999وصل نس لدين إلى البحرين وحل
ضيفا على الحكومة وعومل معاملة كبار الضيوف حيث تم إسكانه في قصر القضيبية

بعنامة.
وفي صباح اليوم التالي للزيارة وهو يوم األحد كان أمير البالد الشيخ حمد في

لستقباله وذلك للسالم على سموه بمناسبة بدء زيارته للبالد .وقد لشلد األمير ببرنامج

إقامة
تختمر
المعلرضة أن
ونبهلشيغ ولم
ساحة
سيحوم بها
لدرات النكر:
علشس
الزيارةعيخ
ألمير ٠كد
ريوه I
توقع وسين من
؛ذسميه ن
W
نلقةا;.ا) ١
ألدرك
الدين بزيلرة ولي العهد ورئيس الوزراء بالنيابة الشيخسلمان للسالم عليه.

في صباح يوم الثالثاء الموافق التاسع عشر كان الشيخ شمس الدين في زيارة لمجلس
الشورى المعين حيث حضر الجلسة اإلعتيادية للمجلس .وفي أعقاب هذه الجلسة أي في
اليوم التالي فوجئت المعارضة بما لم تتوقعه أن يصدر من الشيخ شمس الدين اإلطراء
والمديح لتجربة المجلس المعين لذي ترفضه المعارضة جملة وتفصيالً ألنه جاء على

أنقاض المجلس الوطني المنتخب وشكل محور الصراع بين المجتمع والملطة .ففي

المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح األريعاء وصف تجربة مجلس الشورى في البحرين
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بالرقية والمؤثرة .وإنها تمثل مستوى رفيع من العمل البرلماني وإنه يجب أن تنال العناية

من كافة البحرينيين وخلصة المجتمع لمدني للتقدم بها وتطويرها.

قبل لنعقاد المؤتمر الصحفي بيوم واحد وتحديداً في مساء يوم الثالثاء كن الشيخ
شمس الدين في مسجد جدحفص ،وكنا نتوقع أن يطرق موضوع الخالف السياسي
والدستوري بين لمجتمع والسلطة في البحرين ولكن محاضرته تمحورت حول الخالفات

والتحديك الكبيرة التي تواجهها األمة اإلسالمية ودعا المسلمين إلى توحيد كلمتهم.
في بدلية لمؤتمر لصحفي الذي انعقد في صباح يوم األربعاء لموافق العشرين من

أكتوبر في قصر الشيخ حمد بالقضيبية وبعد أن اشلد سماحته بمجلس الشورى تطرق إلى ما
يجري من احداث في البحرين .وبدالً من أن يطرح نغسه كوسيط بين لمعارضة والحكومة
كما تعهد بنلك مسبقا ،حمل لمعارضة مسؤولية ما يحدث بلقول إن اإلستقرار هو حاجة
لعدية من حاجات المجتمع الذي يريد أن ينمي العنصر البشري ويريد ا  ،يحقق التتمية
لكاملة في اإلقتصاد أو التعليم أو الثقافة وغيرها وأن لساس هذا كله هو اإلستقرار ولن

لعبث بامن للمجتمع ال يشكل بطولة كما لنه ال يشكل عالمة من عالمات الضعف أو الخلل

في األمن.
وفي هجوم مبلثر على رجال آلدين المشلركين في لعمل السياسي في للبحرين قال لن
الشلن السيني يجب أن يتواله اهله وهم رجل لدين وليس الحزبيين مستتكراً جعل المؤسسة

الحزبية مؤسسة إفتاء .وقال إن عالم الدين مهمته في األساس تبليغ وتعليم الشريعة كما لنه
رجل توحيد وال يجدر به لن يكون ضمن تيار السيلسة إنما يجب لن يكىن فوق ذلك ألنه
يمثل اإلسالم وعندما يجزئ الناس يكون قد تخلى عن أعظم مهامه وأن الوحدة الوطنية هي

من مقدسات لعقيدة ولسس اإلسالم وثوابته الكبرى وإحداها هي لوحدة.
أما عن اللقاء للمفتوح الذي جرى ترتييه مساء يوم األربعاء في مركز البحرين الدولي

للمعارض من قبل نلدي الخريجين وتحت رعلية الشيخ عبداله بن خالد وزير العدل
والشؤون اإلسالمية فقد جاءت محاضرة الشيخ شمس لدين تحت عنوان"اإلسالم والمواطنة".

كلن اإلتطباع لدينا أن الشيخ شمس الدين هو الذي اختار هذا العنوان ،بهدف الدخول
في صلب موضوع إهدار حق المواطنة الصتساوية في البحرين ،ولكننا اكتشغنا أن من

اختار هذا العنوان هو نادي الخريجين .وقد عبر سملحته عن سعادته بهذا العنوان واعتبره
جيداً ومناسباً ألنه يتطرق لقضايا هامة من قضايا امتنا العربية واإلسالمية .وبعد ان فرغ
سماحته من الحديث عن عالقة اإلنسان بقومه ومجتمعه الخاص واألمة والدولة ونظام
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الحكم الذي يديره مشيراً إلى أهمية البحث في مغهوم المواطنة في اإلسالم من حيث الغكر

اإلسالمي والمضمون الحضاري والحكم الشرعي والكيفية الحقوقية لهذا المفهوم فاجا
سماحته الحضور بإطالق الدعوة للقبول بمشروع المصالحة الذي ستقدمه الحكومة قائال أن

في هذا المشروع ما يضع نهية حميدة لحالة العنف .وقد أثار هذا الطرح دهشة ولستغراب

المعارضة السياسية في البحرين.
أما في اللقاء المفتوح الذي تم ترتيبه في نادي العروية في مساء يوم الخميس فقد
لتعرض سماحته الواقع السلبي وااليجاي في العالم العربي ودعا إلى تعاون النخب في
مجتمعاتتا صفا بصف مع الحكومات في دولنا العربية وهو في هذا يشير إشارة واضحة

لمجتمع البحرين.

وباإلضافة إلى عقد الندوات وإلقاء المحاضرات شللك الشيخ شمس الدين وزير العدل

والشؤون اإلسالمية في افتتاح معرض الكتاب اإلسالمي العاشر الذي تنظمه جمعية
اإلصالح بمقرها الرئيسي بالمحرق .كما قام يزيارة غرفة التجارة وبيت القرآن ومتحف
البحرين الوطني .أما عن لقاءاته الشخصية فقد تحددت مقابالته في اإللتقاء بالوجهاء
واألعيان الذين اختارتهم وارتضت بهم السلطة.

يقول الشيخ محسن عطية أنه لم يكن يعلم بموعد وصول سماحة الشيخ شمس الدين
إلى البحرين إال عن طريق العقيد علدل فليغل الذي اتصل به ليحذره من القيام بزيارته
حسب قوله.
وفي محاولة لإللتقاء بالضيف الكبير يقول الشيخ محسن مال عطية لنه قصد بولية

القصر مرتين وتم منعه في المرة األولى من قبل الحرس الذين أخبروه بوجوب الحصول

على ترخيص من قبل وزارة العدل بصفتها الجهة المضيفة .أما في المرة الثاتية فتم
إخطاره بن الضيف مشغول.
لكن الشيخ محسن مال عطية يقول أنه تمكن من اإللتقاء بسماحة الشيخ شمس الدين

مرتين وكالهما خارج القصر .األولى كانت في منزل سيد علوي الغريغي وفيها لم يتمكن
من إخفاء زعطه مما دفع سماحة اإلمام شمس الدين للقول" :أدري أنك زعالن ألني لم
لتمكن من مقابلتك" .وحتى يأخذ بخاطره دعاه للركوب معه في سيارة الضيافة.

اما اللقاء الثاني فكان في منزل الشيخ أحمد العصفور وفي آخر ليلة له في لبحرين.
في هذا اللقاء عبر سماحة اإلمام شمس الدين عن استيائه وزعله ألنه لم يكن حراً في

تحديد لقاءاته وأن جدول الزيارة المعد سلفاً من قبل الحكومة كان السبب في منع الشيخ
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محسن مال عطية من دخول القصر .كان الشيخ مال عطية الله في زيارة لسماحة اإلمام
لكن حراس القصر منعوه من الدخول فاضطر للمغلدرة ،لكن سماحة اإلمام اتصل به
هاتفيا يطلب منه الرجوع إلى القصر وحال وصوله بوابة القصر كان في انتظاره مدير

مكتبه السيد نزيه .ومع ذلك قام مسؤول األمن العام بأخذ موافقة وزارة الداخلية على هذه
الزيارة ولما جاءت الموافقة سأل رجل األمن لشيخ محسن عطية عن المدة التي
ستستغرقها هذه المقابلة .إال أن الشيخ محسن لم يتحمل سماع مثل هذا السؤال فقال :أنا
جئت لزيارة هذا الرجل فكيف ئغالوني عن المدة؟ إن هذا السؤال هو نوع من اإلستفزاز .

وعندما أصر الحرس على معرفة المدة قال لهم أكتبوا ساعتين أو ثالث ،لكن الحرس
نصحوه بعدم المكوث طويالً ألن الشيخ سيسافر في الصباح الباكر.

في مؤلي للشيخ محسن مال عطية عن رليه في مجمل الزيارة وأهدافها أجاب :إنها
زيارة رسمية مكة في المائة وإن سماحة اإلمام لم يقابل إال من ارتضتهم السلطة أمثال سيد
جواد لوداعي وعبداللطيف السكران وسيد عبدالله الغريفي والشيخ أحمد العصفور

السؤال المهم والمحير في آن واحد هو لماذا قبل الشيخ شمس الدين بجدول الزيارة
لذي رسمته الحكومة علماً لن هذا الجدول يتعارض كلية وأهداف الزيارة التي أعلن عنها

للمعارضة؟ ولمذا تنازل عن طرح مشروع المصالحة بين لجنة العريضة والحكومة كما
لم يكلف نفسه عناء اإلتصال باعضاء لجنة العريضة من أجل سماع وجهة نظرهم في
األحداث خالفاً للوعد الذي قطعه على نفسه وهو في لبنان؟ ويبقى السؤال األهم وهو لملذا

لغى فكرة اإللتقاء بالشيخ عبداألمير الجمري رغم تعهده وإصراره على نلك؟
وبخصوص زيارة لشيخ عبداألمير الجمري يقول إينه صادق أنه حضر اللقاء الذي

تم في جامع الفاتح وهناك قام لحد رجال األمن بتقديمه لسماحة اإلمام محمد مهدي شمس
للدين الذي اكتفى برد التحية عليه دون السؤال عن والده في الوقت الذي بادر وزير العدل

الشيخ عبداش بن خالد بالسؤال عن صحة والده وتبليغه السالم.
أما المقبلة الثانية فقد تمت في جامع سترة الكبير وهناك تكرر نفس المشهد تقريباً
حيث قام السيد عبدالذ العصفور بتقديصه له على اعتبار لنه إين الشيخ الجمري لكن سماحة

اإلمام شمس الدين لم يعر الموضوع أي اهتمام ولم يساله عن الوضع الصحي لوالده،

األمر الذي حز في نفسه كثيرا ولم يكن بمقدوره تفسير مثل هذا التجاهل.
ال نخفي الحقيقة في أن أعضاء لجنة العريضة كانوا يتوقعون من الشيخ شمس الدين

أن يحمل لواء المصالحة كما تعهد بذلك لألستاذ إيراهيم كمال الدين في لبنان ولذا فجهم لم
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يتمالكوا أنفسهم في التعبير عن خيبة األمل التي أصيبوا بها جراء فشل الزيارة وتحولها
إلى زيارة رسمية .حقا أن هذه الزيارة ينطبق عليها المثل البحريني الدارج" :سخنا الماء

وطار الديك".

قصة مبادرة الشيخ زايد
هناك احتمال كبير في أن أحد العوامل التي دفعت حكومة البحرين للتسريع في تقديم
المتهمين بالضلوع في المؤامرة اإلنقالبية للمحلكمة وعلى رأسهم قلدة أحرار البحرين في

لندن هي محاولة الشيخ زليد التوسط بين الحكومة والمعارضة لوضع حد للصراع
السيلسي المحتدم .ذلك أن الحكومة لم يكن من ضمن استراتيجيتها اإلعتراف بوجود
معارضة سيلسية فكيف تقوم بالتحاور معها .ولذا كان الهدف من اإلسراع في إصدار

األحكام في حق اإلثقالبيين هو قطع الطريق على جماعة لندن من المشاركة في مشروع
المصالحة الذي تحرك عليه الشيخ زايد.

مع تفاقم األحداث وأخذها منحاً خطيراً سال الشيخ زايد الشيخ حمد ولي عهد البحرين
الذي كلن يتردد بشكل دائم على اإلمارات عن األسباب التي أدت إلى مثل هذه األحداث

المؤسغة .فكان رد الشيخ حمد ان الطائفة الشيعية هي وراء األحداث وإنها تفتعل األزمات
من أجل اإلطاحة بالنظام .والمعروف عن الشيخ زايد فطنته وذكاءه ولذا قاده حب

اإلستطالع الى سماع الرأي اآلخر في مثل هذه القضية التي تؤثر بطريقة أو أخرى على
الوضع في الخليج برمته .وقد اختار الشيخ زايد رجالً من اهل التقة أال وسو الوجيه
ورجل األعمال الكبير السيد مهدي التاجر وهو بحريني األصل لكنه كسب الجنسية منذ
انتدابه إلى حكومة دبي في الستينيات .بدا الشيخ زايد الحديث بالقول إن هناك من يقول أن

البحارنة (أي الشيعة) في البحرين ليست لهم مطالب وإنما هم يريدون إقاط العائلة

الحاكمة واإلستيالء على الحكم .وكان رد السيد مهدي التاجر أن الحركة وطنية وليست
ثيعية ولن هناك عريضة شعبية تضم السنة و الشيعة و فيها مطالب وطنية تتعلق بعودة
المجلس الوطني المنحل .ولم يكتف الشيخ زايد بكالم السيد مهدي التاجر بل تعمد توجيه
السؤال لبعض التجار البحرينيين من أهل السنة عن هوية هذه الحركة واهدافها وجاءه
الجواب متسقا مع جواب السيد مهدي التاجر وزادوا على ذلك يتفيان خطورة الوضع

طالبين منه التدخل واإلسراع في معالجة الوضع .في الزيارة التالية لولي عهد البحرين
الشيخ حمد فتح الشيخ زايد موضوع األحداث في البحرين من جديد وطلب من الشيخ حمد
ان ينقل لوالده األمير مدى اهتمامه وحرصه على إيجاد نهاية حميدة لهذه األحداث األليمة.
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كان رد الشيخ حمد سلبياً للغاية حيث قال إن هذا الموضوع ليس في يد األمير وإنما هو

في يد للعم الشيخ خليفة رئيس الوزراء .وهنا رد الشيخ زايد على الشيخ حمد بالقول إن
الثيخ عيسى هو لمير البالد وليس الشيخ خليفة.

ال شك لن اهتمام الشيخ زيد بقضية شعب البحرين وحرصه على إيجاد تسوية سلمية
قد هيك الظرف المناسب لدخول حركة األحرار كطرف في هذا التحرك ،ولذا فقد
سارعت حركة األحرار للتعبير عن ترحييها بهذه الوساطة خاصة وأن الشيخ زايد يحظى

باحترام وتقدير كل األطرلف في المنطقة .لم يكن اإلتصال بين الشيخ زايد وحركة
األحرار مبشراً بل كلن الشيخ حمدان بن زايد الذي كلن وقتها يشغل منصب وزير دولة
للشؤون الخارجية هو الذي استمع لوجهة نظر األحرار في ما يدور من أحداث ولم تتردد
الحركة في تزويده بكافة المعلومات المتعلقة بالحركة ولسماء القمين على العريضة

واألهدلف التي انطلقت من أجلها .ويمكن القول أن هذه المعلومات ساعدت كثيرا طى
اكتمال الصورة لدى الشيخ زايد حول ما يدور في الساحة البحرينية .لكن وقبل أن يتحرك
الشيخ زايد في إكمال مشوار الوماطة سارع رئيس الوزراء الشيخ خليفة لقطع الطريق
على مشروع الوساطة وذلك ياإلسراع في تقديم قادة المعارضة الموجودين في لندن

للمحاكمة وإصدار األحكام ضدهم واإلعالن عن سحب جوازات سغرهم.
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الفصل الثالث:

لجنة العريضة
في مرحلة ما بعد المبادرة األولى

ألحفاظ على وحدة العمل الوص
أمام هذا الوضع السيلسي المتأزم والناتج باألساس عن عملية التصعيد األمني الذيطال
اعتقال عضوي لجنة لعريضة من الرموز الدينية الشيعية ورفقهم ،وجد أعضاء لجنة
لعريضة من الوطنيين أنفسهم أملم الخيار الصعب بضرورة تجاوز السياسة اإلنعزلية
ولممارسات السياسية الخاطئة التي تبناها الشيخ الجمري واألستلذ عبدالوهاب بعد خروجهما

من السجن .فقد أجمع أعضاء لجنة العريضة على ان المصلحة الوطنية في ظل هذا الظرف
لعيي لمعقد ولخطير تقتضي طي صفحة لخالفك وتجاوز لسباب التجزئة وا إلنقام

لتي ترتبت عطى ممارسة العمل تحت يافطة "لجنة المبلر ة" .ومن منطلق الحفاظ على وحدة
فسل الوطني ارتات لجنة لعريضة ضرورة البدء أوال بملى الشواغر التي أحدثها اعتقال

مملي التيار الديني الشيعي في اللجنه ونلك ألن وجود من يمثل هذا التيار في اللجنة من
ثكه ان يحمي بقية األعضاء من توجيه اإلتهام لهم باحتكار العمل السياسي .ومن أجل
تحقيق هذا لعدف اإلستراتيجي بالر أعضاء لجنة لعريضة من التقدميين والوطنيين
باإلتصال ببعض الرموز الدينية في الداخل طالبين منهم تسمية مرشحيهم ،لكن وبفعل تدهور

لوضع األمني وتصاعد أعمال العنف وحملة اإلعتقاالت الواسعة لم يكن باستطاعة التيل
لديني تسصية لبديل خلصة وان هذا البديل هو اآلخر معرض لنفس المصير فيما لو تصذر
قيادة العمل المطلبي .وقد حاولت حركة األحرار تسمية من ينوب عن المعتقلين إال ان كل

من تم ترميحه رفض اإلنخراط في لجنة العريضة خوفا من المداهمة واإلعتقال.
وامام صعوبة تعيين البدائل اتخذ األعضاء قراراً بوضع لسماء الرموز الدينية رهن
اإلعتقال على كل رسالة لو عريضة تصدر في المستقبل إلى حين تعيين من يمثل التيار.

وهذا القرار في حد ذاته جاء ليؤكد على الوحدة الوطنية ويبرز التالحم الوطني في الشلرع

السياسي بعد الشرخ الكبير الذي احدثته لجنة المبادرة ،كما لفت في الوقت نفسه

ظار

العالم إلى مصير هؤالء القادة المسالمين الذين انتهى مصير هم في السجن.

؛ ظل هذه للظروف السيلسية واألمنية الصعبة علت لجنة العريضة لمزاولة نشلطها
في الداخل والخارج كقائدة للعمل السيلسي ولمطلبي .ولحقيقة ان المعارضة في الخارج
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وخلصة في للعاصمة البريطانية قد لعبت دورا كبيرا في تحقيق هدف لجنة العريضة في مد
الجسور مع القوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية طى مستوى دول الغرب.
فى أول عمل لها بعد اعتقال الرموز والقيلدات الشيعية أصدرت لجنة العريضة فى
لثلث من شهر فبرأير  1996بيانا سياسيا شديد اللهجة عبرت فيه عن لستتكارها لعملية

اعتقال أعضاء لجنة العريضة ومحاولة الحكومة وصمهم بالعمالة للدول األجنبية .وقد
تطرق البيان  ،الخلفية التار يخية لمنشا الخالف بين لسلطة والشعب وقئم شرحاً تفصيلياً

للوضع القائم .وبعد أن أدان البيان العنف بجميع لثكاله دعت اللجنة للحل السلمي لألزمة

كبديل للحل األمني من لجل وضع نهاية حميدة للصراع السيلسي والدستوري.
ونظر ألهمية هذا البيان فإننا ننشر تصه بالكامل:

تصاعدت األحدلث فى بالدنا فى اآلونة األخيرة إثر وصول األزمة السياسية إلى طريق
مسدود كنتيجة حتمية للضغوط األجنبية التي مارستها وتمارسها بعض الدول على حكومة البحرين
كلما الح بارق امل فى تفاهم معقول بينها وبين المعارضة المطالبة باإلصالح السيلي ..وهو
اإلصالح الذي ال يتجاوز العودة إلى دستور 1973م وإعادة المواد المعلقة منه إلى العمل وإعادة
السلطة التقريعية (المجلس الوطني) باإلئتخاب وفقا لما ينص عليه دستور البالد.
لقد ثبت لدينا قيلم ضغوط أجنبية شديدة على حكومة بالدنا أدت بها إلى التضحية بالحريات
العامة ومنع أي صوت يطالب بعودة الحياة الديموقراطية من اإلرتفاع متتاسية بذلك كل ما قدمه
شعب البحرين من تضحيات تدل على الوفاء واإلخالص للشرعية الدستورية لمتمثلة فى نظام
لحكم القائم.

واستناداً إلى هذه الشرعية الدستورية بالذات تحركت فئات واسعة من الشعب لتخاطب القيادة
لسيلمية العليا فى البالد من خالل عريضتين ،األولى قدمت فى  15نوفمبر 1992م والثتية ال
زالت تتتظر التقديم حيث قطعت األحداث الطريق على الوفد الذى تقرر أن يقدمها ،وهي لحداث

لحقت أفدح األضرار بالوطن وبمشروع اإلصالح لديموقرطي والذى ال يتجاىز عودة لعمل
بدستور عام 973ام .ولم يفسح المجال لفتح أي قناة من قنولت الحوار بين القيادة السيلسية العليا
وللمطالبين بعودة الدستور واإلتتخابات التشريعية.

لقد عانت بالدنا وشعبنا وألكثر من عام بسبب انسداد قنولت الحوار ولتتشار موجات العنف
غير المبرر والمرفوض بل والمدان من اي جهة جاء مصدره ،كما شغلت ضده لطراف

ساهمت فى تعقيد األزمة وتصعيدها بلستكثارها على شعب البحرين القليل العدد لن يكون لديه
برلملن منتخب وأن يكون مستواه الحضاري الراقي يؤهله للتصرف بحرية ميلسية وكمجتمع
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مدني حديث مصمم على التمسك بالشرعية الدستورية التى ينضوي تحت لولئها ،ومصمم على
العمل بما جاء فى دستور بالده.
إال أن كل ما عانته بالنا وعانينا منه ألكثر من عام لم يكن متوقعاً بأن تخترع له نهلية

ملساوية مثيرة للرثاء لكثر مما هي مثيرة للسخط حيث تدخل فيها كم هثل من اإلعالم العربي
لذى تجنب الحديث لى اإلشرة إلى الدستور لمعلق منذ اكثر من عثرين عاماً وإلى البرلمان الذى
ال زال محرما انعقاده لى الدعوة النتخبك اليه .وبدالً من نلك أسهب اإلعالم العربي المضلل فى
الحديث عن "لمؤامرةة ودور خطباء المساجد فى التحريض على العنف .وأمام إسهاب اإلعالم
العربي فى قلب الحقائق عن وعي واتهام علماء دين أفاضل تركزت خطبهم على حث المستمعين
لهم على التزام الهدوء وجادة القانون وإقناع النلر بان لطريق إلى البرلملن وعودة سيادة الدستور
ال تتم إال بالطرق لشرعية ...لمام كل نلك الهجوم اإلعالمي المتعمد ال بد ن نتساءل
مستصرخين الضمئر الحية ،لمصلحة من زيفت المطلب المشروعة والسلمية لشعبنا فى اإلعالم
العربي ،ولمصلحة من تسابقت الحكومات العربية تساند إجراءات لقمع ومصادرة الحريات وتمتتع
عن توجيه النصح بالكف عن سياسة معقبة الشعب إذا ما طالب بحقوقه؟؟ بل هناك من هاجم إخوة
لنا فى الكويت الشقيق عندما بادروا مشكورين بإرسال خطاب لسمو أمير دولة البحرين يناشدوه
فيه الغة ا ع غلى مطالب شعبنا العادلة فملذا يعني ذلك؟
غن لجنة العريضة الشعبية تستكر بشدة تلفيق التهم جزافاً ضد علماء الدين األفاضل
وزمالئنا فى لجتة آلعريضة لمعتقلين اعتقاال إداريلن كما تستتكر بثدة محاولة اإليحاء بوجود
لرتباط بين بعض رموز المعارضة المعتقلين وبعض لدول األجتبية ،وتلك المحاوالت هدفها
صرف نظر الرأي العلم العلمي عن حقيقة األزمة السيلية وعن وجود معارضة وطنية شاملة
فى لبحرين لقطع لطريق على مطالبها العشروعة .وهي األزمة التى لجلت الحكومة غلى محاولة
حلها بالتعاون مع من عرفوا فيما بعد باسم أصحاب المبلرة وذلك عندما اتفقت مع بعضهم على
السفر غلى خارج البحرن إلجراء المشاورلت وتهدئة المعارضة فى خارج البالد .مما يؤكد وجود
لزمة سياسية لكثر منها أزمة لمنية لر مجرد اعمال عنف فقط.
ولجنة العريضة لشعبية غذ تدين العتف >٠والتجاوزك األمنية لتستصرخ الضمائر الحية فى
العالم أجمع لتوقف مسلسل اإلرهاب التصعيدي والذي هدفه األساسي منع المطالبة بعودة العمل
بلدسترر البحريني ومنع عودة المجلس الوطني وتطالب جميع الشرفاء فى العالم بالسعي إلقناع
القيادلت لسيدية فى البالد لفتح لبولب الحوار المغلقة وإطالق سراح لمعتقلين السياسيين وتجنيب
البالد لية كولرث محتملة.
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وإلى مزيد من الوحدة الوطنية التى تمرس بها شعبنا المجرب .وإلى رفض كامل للعنف من
اي مصدر جاء وتحت أي مبرر .وإلى إلغاء كافة إجراءات منع المواطتين البحرينيسن من العودة
إلى وطنهم البحرين ..وإطالق سراح كافة المعتقلين.
ونامل لن تعود الحياة الطبيعية اآلمنة إلى ربوع بالدنا وفى صفوف شعبنا بعد تلك المحنة
العصيبة التى مر بها ليواصل هذا الشعب المجيد عطاءه الحضاري المتميز.
حرد فى  3فبراير  1996م.

لجنة العريضة الشعبية  -البحرين
وقد كان لهذا البيان صداه الواسع على الصعيد المحلي واإلقليمي والخارجي .أما على
الصعيد الداخلي فقد اطمان المواطنون على وحدة الصف الوطني وشعروا بأن العمل
المطلبي سيستمر بالرغم من اعتقال القيادات الدينية .وقد اعتبرت أحرار اليحرين هذا
البيان التفصيلي بمثابة كشف وتعرية لمحاوالت التضليل الحكومية التي سعت إلقناع العالم
بان مشكلة البحرين أمنية بالدرجة األولى وليست سيدسية.
نعود مرة ثانية لموضوع خلو لجنة العريضة من تمثيل الدينيين فأقول إن اعتقال هذه
القيادات قد أدى إلى فقدان التنسيق الميدكني وضعف األداء السيلسي على مستوى الداخل.

وفي محاولة لسد هذه الثغرة المهمة بادرت لجنة العريضة باإلتصال مباشرة بالقيلدات
الميدانية لإلننفاضة من أجل خلق التنسيق البديل والقضاء على ما يعاثيه الشارع من
تصدع .وقد تفهمت عناصر اإلنتفاضة أهمية هذا اللقاء وبعد عقد ثالث اجتماعات إثتان
منها في المحرق والثالث في قرية مني بالسنلبس تم اإلتفاق على وضع برنامج متكامل
للقيام بحملة دعائية وإعالنية للجنة العريضة الشعبية بهدف التأكيد على وحدة الصف
الوطني وضرورة العمل من خالل لجنة العريضة.

وقد تكفلت عنصر القيادة الميدانية بالقيام بهذه المهمة ولم يمض أسبوعان على هذا

اإلتفاق حتى غمرت الشعارات الوطنية والالفتات شوارع السنابس وكرزكلن والدراز
وغيرها من القرى .وكان الالفت للنظر بروز صورة المناضل أحمد الشمالن وكان وقتها
مصباً بالجلطة الدماغية إلى جانب صورة الشيخ عبداألمير الجمري وصورة الشيخ علي

سلمان باإلضافة إلى نشر جميع اسماء أعضاء لجنة العريضة .وقد نجحت هذه الحملة في
تحقيق هدفين في غاية األهمية )1 :إعادة اإلعتبار للجنة العريضة كرمز للوحدة الوطنية
وكقاتدة للعمل المطلبي )2 .إفشال مخطط السلطة التي نجحت وبقدر كبير في تحويل العمل

للمطلبي إلى عمل طائفي من خالل لجنة لمبلدرة.
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ومن الوجوه التي لمع إسمها في هذه الحملة الوطنية وكان لها دور بارز في دعم
ومساندة هذا التحرك لسيد حسن جاراش لقيم على جامع الصادق بالدراز .فهذا الشخص
الذي بلغ به العمر عتياً لم يتردد في فتح المسجد من لجل وضع الشعارلت والالفتات

وتعليق صور اعضاء لجنة العريضة الشعبية .لكن النجاح الذي حققته الحملة الوطنية لم
يعمر طويالً اذ خرج من بين سكان قرية الدراز من يعترض على هذا العمل ذي
المنطلقلت الوطنية ويطالب بتوقيفه .وكاد الخالف بين المؤيدين للحملة الوطنية
والمعارضين لها لن يتحول إلى مواجهة بين جماعة الشيخ عيسى قاسم وبين القائمين على
الحملة الوطنية لوال تدخل بعض الشخصيات ومنها أحد أبناء الشيخ عبداألمير الجمري
الذي أخطر المشرفين على الحملة الوطنية باعتراض والده  -وهو في السجن آنذاك -

على وضع هذه الشعارات والصور داخل الصسجد و أنه يطلب خلع الشعارات وتتزيل
صور أعضاء لجنة العريضة بما في نلك صورته للشخصية .وال ندري مدى صحة هذه

لرواية التي جاءت من السجن لكن الجميع امتثل بها.
بعد قرابة الثالثة أشهر على انطالق هذه الحملة الوطنية الناجحة توقفت فجأة ودون
سابق إخطار .وبعد العديد من اإلتفاالت واإلستفسارات تبين للجنة العريضة أن التوقيف
جاء بناء على تعليمات من شيوخ الدين الموجودين في لندن وقم ألنهم اكتشغوا أن العمل

الوطني لمشترك ال يخدم على للمدى البعيد مصلحتهم كقيلدات ورموز للطائفة وإنهم
يودون اإلحتتفاظ بتيار هم الطائفي بعيداً عن تأثير القوى الوطنية األخرى.

أللقاء بالنساء المعتقالت
يعود تاريخ اعتقال النساء في البحرين إلى عام  1972عندما أقدمت السلطة على
اعتقال كل من الدكتو رة سبيكة النجار وصلحة عيسان وتوجيه اإلتهام لهما باإلنتماء للجبهة

الشعبية .وألن المراة في مجتمع البحرين وفي كافة لمجتمعات العربية واإلسالمية تمثل
العرض والشرف ،فإن اعتقال النساء يعتبر من األمور الصستتكرة والمدلنة وهي تثير
حفيظة جميع أطياف المجتمع الدينية منها والسياسية .وقد شهدت انتفاضة |'أسعببياذا
تجاوز السلطة في البحرين الخطوط الحمراء بإقدامها على اعتقال األطفال والنساء
وتعريضهم لكافة أنو اع التعذيب النفس ي والجسدي ،مما أطلق صيحات منظمات حقوق
اإلنسان ولستتكارها لمثل هذه األفعال الشنيعة ومطالبتها النظام بوقف هذه اإلنتهاكات .وقد
شكلت التقايد لدينية والعالقات الزوجية واألسرية عائقاً في طريق رصد وتوثيق انتهاك
العرض واإلعتداء على الشرف ولم تتجرا على كسر حاجز التقاليد والعادات إال قلة قليلة

ال تتجاوز عدد

سابع اليد الواحدة .وال غرلبة في ذلك فإن لغالبية من النساء اللواتي
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تعرضن لإلغتصاب اضطررن إلى التستر والتكتم على عمليات اإلغتصاب) واإلعتداءات
لجنسية خوفاً من الفضيحة ومن أن يؤدي ذلك إلى الطالق وتهديم أركان العائلة .ومن
األمور المستجدة فى هذا الملف الخطير أن عمليات اإلعتداء الجنسي لم تستثن بعض

الفتيلت غير المتزوجات وتم لنتهاك عرضهن عن طريق فتحة الشرج.
في سياق برنامج التعاون بين الوطنيين ونشطاء اإلنتفاضة كالن ألعضاء لجنة

العريضة لقاء خاصا مع فتاتين من اللواتي تم إطالق سرلحهن من السجن وذلك بهدف
سماع أقوالهن حول ما تعرضن له من تعذيب والعمل على توثيق هاتين الشهلتهن من
إيصالهما للخارج .والحقيقة أن هذا اللقاء ذو الطبيعة الخاصة يعكس درجة الثقة
ومستوى التنسيق والتالحم الذي حققه الطرفان خالل هذه الفترة القصيرة من العمل
المشترك .جرى اللقاء في أحد بيوت منطقة العنابس وبحضور إثنين من أقربائهن

باإلضافة إلى واحد من نشطاء اإلنتفاضة .أما من جانب لجنة العريضة فقد حضر كل من
الشيخ عيسى الجودر واألستاذ إيراهيم كمال الدين وعلي ربيعة .وألن منطقة السنابس

كانت من ضمن القرى المحاصرة وتجوب طرقاتها سيارات الشرطة واإلستخبارات فقد
تخذ نشطاء اإلنتفاضة كقة التدابير لتأمين سالمة أعضاء لجنة العريضة حيث تم نقلنا في
باص صغير من أحد المطاعم بمنطقة كرباباد إلى منطقة معينة من السنابس وهناك اقتادنا
لحد النشطاء إلى المنزل الذي لم نتمكن من تحديد عنوانه .لم يكن بمقدورنا التعرف على
الفتاتين للتين تعمدتا تغطية وجهيهما بالحجاب حتى ال يتم التعرف عليهن إال أنهما وبدافع

الحرقة بلدرتا بسرد كامل قصتهما مع مباحث أمن الدولة .والحقيقة أني وجدت صعوبة
جمة في تصديق ما تروي الفتاتان من أشكال التعذيب النفسي الذي وصل إلى حد اإلعتداء
على أعراض النساء .وما سمعته في تلك الليلة عن وحشية المحققين والمعذبين وعن
لستخدا مهم لأللفاظ السوقية والبذيئة ليدمي القلب وتقشعر له األبدان .تقول احد الفتاتين أن

ثالثة من رجال المباحث اصطحبوها إلى إحدى المقابر وهناك تم تهديدها بممارسة الجنس
معها لن هي لم تدل اعترافاتها .وعندما أصرت حسب قولها على إنكارها للتهمة الموجهة
لها تم إرجاعها إلى الزنزانة وهي في حالة نفمية يرثى لها .ال يوجد أدنى شك في أن هذه
المعاناة ستظل محفورة في ذاكرتها تذكرها بمدى الوحشية والحقد الذي وصل إليه زبانية
النظام وأزالمه .لكن السؤال الذي يبعث على الحيرة ويبحث عن جواب هو لماذا تم اختيار
المقبرة كساحة للتحقيق والتهديد الجنسي بدالً من سجون القلعة والعدلية ولماذا هذه الفتاة
المعتقالت هي التي وقع عليها اإلختيار لممارسة التهديد باإلغتصاب في
من دون ب
لهواء الطلق؟ لربما حصلنا على الجواب في المستقبل عن طريق لجنة ضحايا الدعذيب
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والشهداء إذا ما نجحت جهود !للجنة والمجتمع المدني في إقناع السلطة بقبول مشروع
العدالة اإلنتقالية وتم على أثر ذلك تقديم المعذبين للعدالة.

حال انتهاء هذه المهمة غادرنا المنطقة بنف الطريقة الحذرة التي جئنا بها [ال أننا
الحطنا ازديلد كثافة الدوريات التي تعكس حجم المعاناة التي يعانيها المواطنون اآلمنون
والعزل في ضوء هذا الحصلر األمني الذي ال يرحم.

قصة المناضلة رملة جواد
رملة جواد هي إحدى الفتيات اللولتي تعرضن لصنوف التعنيب النفسي والجسدي بما
في نلك التهديد باإلغتصاب .وتكسب هذه القصة اهميتها كونها تروى على لسان صلحبتها
التي قبلت على مضض بسردها كاسرة بنلك حاجز الخوف ومقدمة لنا احدى الشهادأت
الدامغة حيال ما تعرضت له المرأة البحرينية من انتهاكات .والحقيقة أن قصتها مدعاة للفخر
واإلعتزلز بلمر ة البحريفية نلك ان اإلعتقال والتعنيب ومن بعده لتهديد ولوعيد الذي اطلقه
رجال إلستخبارات والمباحث لم يثتها عن مواصلة فضح لساليب التعذيب واإلنتهاكات
لشنيعة في استبك وفى محطة "للبي بي سي" متحدية بذلك النظام لبوليسي وقمعي.

تسرد رملة قصتها فتقول" :في يونيو 1998م تم استدعائي من قبل مخابرات أمن
لدولة ،حيث كان الوقت صباحا .وقد خاطب مسؤول األمن والدي عبر الهاتف بلقول :إنها

سويعات وتعود لينتك لمنزلها ،فقط لدينا بعض التساؤالت ال أكثر وسترجع معك للبيت.
وفعال أخننى لبي إلى وزارة الداخلية بإدارة السجون وهناك ادخلوني طى شرطيتين عاديتين
كنتاترتديان الزي الرسمي للشرطة النسائية وكنتافي مكتب بجانب مكتب مدير السجون.
وقد طلبت الشرطيتان مني نزع مالبسي بدون سبب فثعرت بخوف شديد ،وحينما رفضت
نك ولصررتطلي موقفي بتم نزعمالبسي أنقضت لشرطيتن على مبقرة بالضرب

وبمنتهى العنف واخلعتا مالبسي بالقوة .فماكان مني إال ان ركضت فى اتجاه إحدى النوافذ
النتزع الستارة ولف بها نغسي ولنا لصرخ صراخاً ستيرياً من شدةلرعب الذي فتابني

والحياء ولخجل الذي سيطر على مشاعري .وكان رد الشرطيتين على الحلة لهستيرية
التى تملكتتي قولهما بلنهما ستضطران إلدخال الرجال علي ن نا لم لستجب لهما.
وانا في هذه الحالة الهستيرية لمحت مشرط رسائل على الطاولة فما كان مني إال ان

التقطه بسرعة البرق وهددتهم بقتل نفسي إنهم م يعيدوا إلي مالبسي لكي أليسها .وقد
كنت جادة بالفعل فى تتفيذ التهديد ولذا فقد تملكهما الخوف وسارعتا برمي مالبسي علي
وطلبتا مني اإلستعدلد بالدخول على الضابط المسؤول.
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كن إسم اط

الممؤول المقدم حافظ المناعي الذي كان على استعدلد تلم الستقبلي

ومباشرة التحقيق معي .فى البداية بداً بطرح األسئلة التالية :أين تذهبين ومع من تجتمعين؟
إينا نعرف كل شيء عنك وأنه ال مجال ألن تخفي ما نريده منك ،ال مجال لنلك لدا؟ أال
تعرفين ما هي تهمتك؟ وهنا بدا يناديني بلستخدام الكلمات البذيئة التي يخجل اإلتسان

المتحضر من استخدامها وإني ألخجل من نكرها ألن الحياء يمنعني من ذلك.

بعدها قال لي" :إنك تحلمين بأن تخرجي من هذا للمكان .هل تعلمين على من
ستحولين؟ على مخايرات أمن الدولة .من األفضل أن تعترفي ،فهذا أرحم لك ألن هناك
في لمن الدولة ال توجد لية رحمة وستمنين العودة إلينا.
كنت أمتمع لكالم الضابط وأنا ال زلت تحت تلير الصدمة النفسية التي تعرضت لها
بسبب حالة لعري .لقد كنت وقتها صغيرة وسني لم يتعذ  21هاماً .في هذا السن كنت أرى

لدنيا دوما وردية وجميلة ،وكعت روحي مقبلة على الحياة وكنت محبة لفعل الخير .ولذا فإن

تحركتي لم تكن تتعدى إيصال المساعدات بين بعض األطراف وعولئل السجناء ومولساة
عوقل الصسجونين .هذا ال ينفي مشاركتي في بعض األثشطة السياسية البسيطة كعمل
لمحلضرات وإعداد الجلسات التثقيفية الضيقة على مستوى األصدقاء وبعض لمعارف .أي
له تركز ضمن جماعة من النساء الالتي لديهن اإلهتمام بلشان المحلي.

كان ردي على الضابط هو إنني لم أرتكب أي فعل يستدعي إحضاري إلى هذا
لمكان .تم نقلي إلى مبنى مخابرات أمن الدولة في باص صغير ،وبمجرد دخولي هذا
القسم سمعت أصوات الضرب والشتائم وصرخات المعذبين و أنينهم.

في مخابرات أمن الدولة تم التحقيق معي بواسطة أشخاص عدة منهم من تعرفت على

إمه ورتبته داخل السجن .ومنهم من تعرفت عليه بعد الخروج من السجن .ومن بين
هرالء محمد عويد الذي تعرفت عليه خارج السجن ،وبعد أن وصغه لي لبي وبعض
المقربين وهو حسبما عرفت يحمل الجنسية األردنية ويعمل لدى المخابرات ككاتب إفادات.
لما اآلخرون فهم عدنان الظاعن الذي يشبه شكله للوحش الكلسر وعدنان هزيم باإلضافة
لى مجموعة من الشباب البسي القبعات الذين لم تتعد اعمارهم التلسعة عشرة وتوحي
رجو ههم وتصرفاتهم بأنهم شباب طئش تم تجنيدهم من أجل التجسس على المواطنين
لسهولة اختالطهم بالناس على اعتبار أنهم شباب طائشون.

افتح التحقيق معي العقيد عادل فليفل وبحضور كل من محمد عويد الذي كان قاسياً

معي ألبعد الحدود ،وعدنان الظاعن الذي طالت ضرباته وجهي وجميع أنحاء جسمي .و إني
ال زلت حتى اليوم أتنكر الصفعات التي وجهها على أنني بيده الشبيهة بالطوب والطريقة
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التي يشد فيها حجلبي قبل تسديد ضرباته المبرحة على جسمي وكادت تودي بحياتي .لكن ما
يزيد إيالما وتجريحا على الضرب هو الكالم البذيء والجارح الذي يخدش الحياء ويمسح
كرامة اإلنسن .وال أخفي سراً أنني وتحت وطاة التعنيب النفسي والجسدي راودتني فكرة

اإلنقضلض على هذا للمعذب السلدي وقتله ،وقد استمر مسلسل اإلعتقال حوالي الشهر وعدة
لسابيع كنت خاللها في السجن اإلنفرلدي بالزنزانة رقم ( )1بقسم المحكومين .وقد تم
اإلحتفاظ بي في هذا القسم بعيداً عن السجناء اآلخرين حتى ال تتسرب لخباري عبر السجناء
األجانب أو البحرينيين المحكومين في القضايا الجنائية كالسرقة والمخدرات وغيرها.

بعد التحقيق معي في مخابرات امن الدولة وإدارة السجون في وزارة الداخلية وإدارة
أمن المنامة وننقالتي في المحاكم اكتشفت بأن تهمتي هي سب وقذف موظف عام في

الدولة .وقد تم اكتشاف  ،٠هذا السب أو القذف في إحدى الرسائل التي كنت قد بعثت بها عن
طريق أحد السجناء السياسيين إلى جماعة كلنت محكوميتهم قد انتهت آنذاك وكانوا
ينتظرون اإلفراج عنهم بعد سنوات المعاناة .وفي هذه الرسالة إحدى العبارات التي فسرتها
الداخلية على أنها قذف في حق الوزير.

بعد شهر وأسبوع من الحبس اإلنفرادي تم نقلي بامر من الوزير إلى الحبس الجمعي
الذي يشمل أصحاب سبا الجنائية .وبعد فترة لسبوعين تقريبا تم اإلقراح عني بكفالة

وقيمتها  500د.ب .وسحب مني جواز السفر وتم منعي من مواصلة الدراسة في الخارج
وكنلك منعي من العمل في اجهزة الدولة .والغريب في هذا الحكم هو سحب جواز سفر
والدي بحجة أنه لم يعرف كيف يربيني وتم إرجاع جواز سفره بعد ليام ،أما أنا فلم أستلم
جواز سفري .وقد ظل هذا الحكم سارياً حتى تاريخ تجميد قانون أمن الدولة في فبراير

سنة  2001أي بعد التصويت على الميثاق بايام فقط.

وتواصل رملة جواد حديثها فتتكلم عن اإلعتقال الثاني الذي تم في قصر األمير
الجديد فتقول :أنه تم على إثر مشروع كتابة عريضة شعبي ة من قبل عوائل السجناء
السيدسيين تطلب األمير الجديد ببلالق سراح السجناء وقد تكفل بكتبتها المحامي عبدالله
هام .اتفق المشرفون على أن يكون تاريخ تسليم العريضة ،هو يوم تتويج األمير ،األمر

الذي اعترض عليه الكثيرون من عوائل المعتقلين ،إال أننا امسطعنا إقناعهم والحصول
على تأييد عدد كبير منهم للقيام بهذه المهمة.
تم التنسيق مع أحد مكاتب الباصات السياحية لنقل األهالي من شارع البديع وسترة
و لمنامة وغيرها ،إال لنني وقبل تتفيذ الخطة فوجئت باستدعائي من قبل جهاز المخابرات.
ففي ذلك اليوم اتصلوا بوالدتي وطلبوا منها حضوري بصحبة والدي في مركز شرطة
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الحورة على أن تكون معي صديقتي كريمة وهي زوجة السجين حسين التتان المحكوم
بالسجن  7سنوك في قضايا أمن الدولة.
حضرنا بصحبة أبى إلى مركز شرطة الحورة وهناك اكتشفنا أن اإلستدعاء ليس
مقصوراً علينا بل شمل شخصيات أخرى ال اعلم مدى صلتها بموضوع عريضتا .بشر

التحقيق معنا حول أسباب الذهاب لألمير ،الضابط احمد زيد الذي سرعان ما هددني
بالسجن والتعنيب والحاق األذى بي ألثي حسب قوله لم أشبع من تجربة سجن سنة

1998م .كما هدد بإلحاق األذى بصديقتي كريمة السيد حسن .عندئذ طلبوا منا التوقيع على
التعهد بعدم مساس أمن الدولة أو اإلشتراك في عمليات تخريب ممتلكات الدولة وقد قمنا

بالتوقيع على التعهد أنا و 4نساء أخريات.
قبل ل نهم بالخروج خاطب الضابط المسؤول أبي بالقول" :عليك أن تحافظ على
كتكوتتك وإال ستسحق متئما سحق غير ها ولكن بطريقة "ال من شاف وال من دري" .يبدو
لك ال تعرف تربي إبنتك ولذا فهي تحتاج لتربية .أو زوجةا يمكن تنسى السيلة بعدين.

بنت في هذا السن كيف تعرف تتظم وتتكتك وتقوم بهذه األعمال المسيئة لألمن.

بعد خروجنا من التحقيق بادرنا وبكامل السرية في رسم خط ة جديدة للذهاب لألمير من
لجل ،تسليمه العريضة ،لكننا صدمنا بمعرفة جهاز األمن بهذه الخطة وعلى أر ذلك وقبل
التحرك بليلة واحدة تم اعتقالنا في سوق مدينة عيسى بضاحية مجمع مدينة عيسى التجاري.
وقد اقتادونا من وسط الشارع أنا وزميلتي التي كلنت معي ومع أطفالها اإلثتين
الصغار فى السيارة إلى مركز أمن مدينة عيسى حيث بدأوا معنا مراسم التحقيق الذي
ايشر معي شخصيا لساعات طويلة تخلله الضرب المبرح واإلهانة .خرجت من التحقيق
ولنا في إعياء تام من شدة الضرب وتم أخذي مبلثرة إلى المستشفى.

كانت التهم الموجهة لنا هي .1 :محاولة إجبار األمير بالقيام بمهام ليست من مهامه.

 .2اإلجتماع بقصد المس بامن الدولة .3 .التنظيم والتخطيط لزيارة األمير في يوم
تريجه على العرش!.
وباإلضافة إلى هذه التهم كانت هناك تهمة إضافية لي ،أال وهي تأسيس خلية اتصال
مع الخارج ونشر معلومات تسيئ لسمعة البالد والتحريض ضد النظام وكل هذه اإلضافة
بسبب العزم على تسليم األمير الجديد عريضة تتلشده بإطالق سراح السجناء".

هذه وباختصار شديد قصة رملة جواد مع جهازي األمن واإلستخبارات في حقبة أمن
الدولة .تلك القصة التي توقفت أو انتهت مع انتكاسة المشروع اإلصالحي .ففي هذه
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لمرحلة تعرضت رملة لصدمة سيلسية قوية حيث لم تقو على احتمل رؤية الساحة

السياسية وهي تتحول إلى سوق لبيع القضايا الوطنية في المزاد العلني .لقد شاهدت رملة

لسرعة التي تم فيها تغيير المواقق وتبديل القناعات واالنتقال من معسكر المعارضة إلى
معسكر السلطة .كما شاهدت زحمة التهافت والتكالب على دخول العمل السياسي ونجاح
اإلنتهازيين والوصوليين والباحثين عن الشهرة والمجد والمصلح الشخصية في احتالل
الكثير من المواقع القيادية في العمل الوطني .في هذه األجواء المرضية التي ديست فيها

للمبادئ والقيم واألخالق آثرت رملة جواد اإلبتعاد عن العمل السياسي واإلكتغاء بالتفرج
على رفاق األمس وقد دخلوا في سباق الجري وراء السراب.

محاوالت تسليم العريضة لألمير
في الرلبع عشر من شهر نوفمبر  96حاول أربعة من أعضاء لجنة العريضة وهم
السادة على ربيعة والمحامي أحمد الشمالن والمهندس سعيد العسبول وإيراهيم السيد كمال
الدين اإلتصال بمكتب األمير من أجل طلب الحصول على تحديد موعد لتسليم العريضة
الشعبية ،وكان الهدف من وراء اإللتقاء باألمير فتح باب الحوار مع القيادة السياسية من

أجل التوصل إلى حل سيلي لألزمة التي عصفت بالبالد منذ عام . 1 994
لكن ما إن علمت وزارة الداخلية بمحاوالت اإلتصال حتى اتصلت باعضاء للوفد
وهددتهم باإلعتقال إن هم اقتربوا من القصر .وهذا التهديد والرفض يعطي الداللة القاطعة
على لن الحكومة ليست في وارد القبول بالحوار كلية للتوصل إلى حل سلمي لألزمة.

وقد تضمن كتاب الطلب اإلشارة إلى استالم األمير العريضة النخبوية فى /11/15
 1992وإلىتشرف الوفد يلقائهفي.1993 /1/15
وقالت اللجنة أنها سبق وأن وافقت طى تاخير تقديم الطلب في الثالث من يناير

 1995وذلك بناء على رغبة سعادة وزير العدل والشؤون اإلسالمية على اثر لقته ببعض
أعضاء اللجنة .كما وفقت اللجنة في السادس من مارس  1995على تاخير تقديم الطلب

ونلك بناء على طلب مكتب رئيس الوزراء ،حرصا منها على التقيد بالقنوات الصحيحة.
وفي ختام الرسالة عبرت اللجنة عن أملها في تحديد الموعد في أمرع وقت ممكن لما
سيتركه استالم العريضة ومنعثة ما بها من مطالب من أثر طى تهدئة الوضع وعلى
مشاعر المواطنين .وقد وقع على هذه الرسالة جميع اعضاء لجنة العريضة باستشاء
األعضاء لموجودين في السجن.
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في االسبوع االخير من شهر يوليو  97أعلنت لجنة العريضة عن عزمها طرق باب
األمير من لجل القيام بمهمة تسليم العريضة الشعبية .وما أن ورد خبر التسليم إلى السلطة
حتى قامت وزارة الداخلية باستدعاء لمكلفين بلمهمة وهما عضوي لجنة العريضة األستلذ
لمحامي لحمد لشمالن واألستاذ إبراهيم كمال الدين إلى مركز شرطة الحورة وذلك

بتلريخ  .1997/7/28وألن الشيخ عبدالعزيز عطية الله لم يتمكن من اإلتصال مباشرة
باألستلذ ابراهيم كمال الدين فقد اتصل باألستاذ سلمان كمل الدين سانأل عن الطريقة التي

يمكن لن يتصل فيها بأخيه وهنا سأل األستاذ سلمان فيما إذا كلن هذا الطلب من أجل
اإلعقال لكن الشيخ عبدالعزيز عطية الله طمانه بالقول بلنه لمجرد التحقيق و فه بإمكانه

الحضور إلى جانب أخيه .وهناك في المركز كان في استقبالهم محافظ العلصمة الشيخ
عبدالعزيز عطية الله الذي طلب من عضوي لجنة العريضة بحضور األستاذ سلمان كمال

الدين تاجيل تقديم خطاب تحديد الموعد لإللتقاء بسمو األمير .وقد أعقب هذا التحقيق
صدور أمر المنع من السفر لألستذ المحامي لحمد لشمالن الذي كان يعد العدة للسفر مع

علئلته مما سبب له الصدمة النفسية التي أدت إلى اصابته بالجلطة للدماغية كما سنأتي على
ذكرذلك بلتفصيل.

وهذه هي لمرة لرلبعة التي تطلب فيه القيادة السياسية التأجيل ،لكن جهود لجنة
العريضة أمام هذه المسؤولية التاريخية لم تتوقف وقامت بمحاولتها الرابعة في شهر

ديسمبرصنعام .1997

وقد تضمن الخطاب في بدايته اإلشارة إلى مقابلة صاحب لسمو أمير البالد مع وفد
للعريضة النخبوية في 15يناير  .1993ومن ثم تطرق إلى العريضة الشعبية ومحاوالت
التسليم التي لم تتكلل بالنجاح.
ولم تتس اللجنة أن تربط أهمية وضرورة تحديد لموعد لإللتقاء بسمو األمير مع
األحداث التى تفجرت أواخر عام  1994والتي ال تزال تلقى بظاللها سلباً طى ربوع

الوطن .كما لفتت الرسالة تظر سموه إلى أن مناقشة لمطالب الشعبية التي تضم تتها
لعريضة هي الطريق الصحيحة إلخراج البالد مما تتعرض له من قالقل ومحن .وقد
حملت الرسالة تواقيع جميع اعضاء لجنة العريضة الشعبية.
في صباح يوم السبت الموافق  1997/12/27قامت لجنة العريضة بمحاولتها
للخامسة حيث توجه وفد لجنة العريضة الشعبية المكون من األستاذ محمد جابر صباح

والسيد عبداق راشد مطيويع إلى ديوان صاحب السمو أمير دولة البحرين وذلك بغرض
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تسليم الخطاب المتضمن طلب الحصول على موعد لتسليم العريضة الشعبية .وبدال من

لستالم الرسالة طلب الديوان األميري أرقلم الهواتف الخاصة بأفراد الوفد ووعد باإلتصال

حال تحديد موعد اإلستالم .لكن الديوان تلخر في الرد مما دفع الوفد إلجراء عدة اتهاالت
هاتفية معه من لجل الحصول على الموعد إال ان جميع المحاوالت باءت بالفشل.

وأمام انسداد األبواب في وجه لجنة لعريضة الشعبية نتيجة الرفض المتكرر الستالم
الرسلة فضال عن رفض استقبال الوفد اتخذت اللجنة قرارا بالخروج على القنوات المعتادة

وذلك بإرسال آلطلب بلبريد المسجل.

وكالعادة استهلت اللجنة رسالتها بالتأكيد على النهج السلمي والحوار كوسيلة لحل

المثكالت لمسياسية واإلقتصالية واإلجتماعية ،ومن ثم أشارت الى أهمية طلب اللقاء
بسموه من أجل تسليم العريضة الثعبية و مناقشة ما بها من مطالب.
وبعد أن أشادت باللقاء التاريخي الذي جرى في  1993/1/15عندما التقى األمير
بوفد العريضة النخبوية تطرقت اللجنة إلى فشل المحاوالت السابقة التي جرت في

 1995/1/3و 1995/3/6و 1997/7/28 1996/11/14و  1997/12/27وعبرت عن
أسغها لعدم تجاوب القيلدة مع هذا الطلب.
بعد ذلك كررت للجنة مطالبتها بتفعيل المواد الدستور ية المعلقة منذ عام 1975
وإجراء انتخابات للمجلس الوطني وفقاً ألحكام دستور لبالد و إطالق سراح جميع المعتقلين
لسياسيين وعلى رأسهم الشيخ عبداألمير الجمري واألستاذ عبدالوهاب حسين والسماح

للمبعدين السياسيين بالرجوع إى وطنهم وحل لزمة العاطلين عن لعمل.
وبينت لجنة العريضة لسمو األمير أن هذه المطالب المعتدلة متى ما تم تحقيقها
ستؤدي إلى خلق المناخ السياسي الذي يعيد للبحرين األمن واإلستقرار المبني على احترام

حقوق اإلنسان وإنها على هذا األسلس تكرر طلبها باإللتقاء بسمو األمير.
وقد كلفت لجنة العريضة كال من السيد عيسى الجودر واألستاذ علي ربيعة بمهمة
إر سل هذه الرسالة إلى سمو األمير .وحسب ما تم اإلتفاق عليه قام عضوا لجنة العريضة

بتنفيذ قرار اللجنة بإرسال الخطاب عن طريق البريد لمسجل وذلك في السابع عشر من
أكتوبر  .1998بعد يومين من تاريخ اإلرسال فوجى الشيخ عيسى الجودر باتصال إدارة
البريد تخطره بالحضور إلى مكتبها السترجاع الرسالة وذلك يسبب رفض الديوان
األميري استالمها .وقد تجاوب الشيخ عيسى مع طلب اإلدارة بعد موافقة أعضاء لجنة

لعريضة .لكن هذه الواقعة لم تتته عند استرجاع الرسالة بل فوجى عضوا لجنة العريضة
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بلمر استدعائهما للحضور إلى مركز شرطة الحورة وذلك في الساعة التاسعة والنصف

منصبيحة الثاني والعشرين من اكتوبر .1998
في الموعد لمحدد وصل عضوا لجنة العريضة إلى مركز الشرطة وبمجرد دخولهما

تم وضع كل منهما في غرفة منفردة ولم يبدا التحقيق اإلنفرادي معهما إال بعد مضي ما
يزيد على الساعة والنصف .وقد تشكل فريق التحقيق من كل من المدعى العام عيسى
بخوة والعميد أحمد عبدالرحمن والعقيد عبدالسالم األنصاري ،وتعددت التهم الموجه لكل
منهما ،وطى رل هد التق ,الخالل باألمن .وفي نهية لتحقق تشت قراءة المود
الخاصة بلعقوبة وكلت أقمالها السجن المؤبد وقد خيرا بين التقديم للمحاكمة والسجن أو
لتوقيع على لتعهد الخاص باإلنسحاب من لجنة العريضة والتخلي عن العمل المطلبي.

لكن عضوا لملجنة رفضا جميع التهم كما رفضا التوقيع على التعهدات واصرا على أن ما

يقومون به عمل مشروع وليس فيه خروج على القلون.

الرسالة األخيرة إلى األمير
من خالل اعتقال القيادلت الدينية والسرد التاريخي للمحلىالت المتكررة للتي بذلت ها
لجنة العريضة الشعبية أمكن التوصل إلى استتتاج مفلده أن السلطة الحاكمة ليست في وارد

لتاللم العريضة الشعبية ألن في هذا اإلستالم اعتراف ضمني بوجود حركة دستورية
طبية تضم كلتا الطائفتين السنة والشيعة ،وهذا بالطبع ما يتعارض وقناعات السلطة

لمؤسسة على عدم اإلعتراف بوجود متل هذه لحركات الشعبية العلنية المنظمة بالرغم من
لن هذه الوثيقة التاريخية حملت تواقيع قرابة الخمسة والعشرين ألف مواطن.
وتبقى لمحقيقة قائمة وهي أنه في مقابل تعنت السلطة وإصرارها على عدم اإلعتراف
بهذا الكيان المطلبي الشرعي ،كان هناك تعهد والتز ام أعضاء لجنة العريضة الشعبية بعدم
لتخلي عن مسؤولياتهم التاريخية وإصرارهم على مواصلة النضل من أجل تحقيق
لمطالب التي حملتها العريضة.

بعد فشل محاولة التسليم عن طريق البريد المسجل وما تعرض له عضوا اللجنة من
ئهديد ووعيد استعرض أعضاء لجنة العريضة الشعبية الخيارات األخرى ولستقر الرأي

طى إرسال الخطاب عن طريق لفاكس.

وقد عبر األستاذ محمد جابر صباح عن استعداده للقيام بهذه المهمة .وفي اليوم التالي
قام لمهندس سعيد العسبول بجلب جهاز الفاكس إلى منزل األستلذ محمد جابر الذي بئر
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بإرسل الرسالة على رقم الديون األميري بعد أن تأكد من صحة الرقم عن طريق شركة

اإلتصال "بتلكو" ،وكان ذلك في لثامن من شهر فبراير من عام .1999

ومن لمؤكد أن الرسالة قد وصلت إلى الديوان ولنه قد تم اإلطالع على محتواها.
لكن الديوان تعمد تجاهل موضوع الدعوة وتصرف وكلنه لم يستلم أي خطاب.

وقد بدأت الرسالة بتذكير األمير بأن الشيخ عبداألمير الجمري واألستاذ عبدإلوهاب
حسين قد أكمال في  1999/1/21عامهما الثالث فى سجن القلعة وأنه بموجب قانون أمن

الدولة كان من المفترض أن تقوم وزارة الداخلية بإطالق سراحهما بعد إكمال المدة

الققونية التي نص عليها هذا لقانون .وفي هذا الخصوص ناشدوا سموه بإصدار أمره
السامي لوزارة الداخلية بتطييق القافون وإطالق سراح جميع من قضوا هذه الفترة وأن
تكون عملية إطالق مراحهم منامبة الستقباله أعضاء لجنة العريضة وفتح باب الحوار من

أجل مناقشة ما تضمنته العريضة الشعبية من مطالب على اعتبار أن ذلك يعد خطوة
حلسمة فى طريق الحل السلمي لمشاكلنا السيلسية واإل^تصادية واإلجتماعية.
وشارت الرسالة إلى أن جميع اعضاء للجنة بمن فيهم الشيخ الجمرى واإلستاذ

عبدالوهاب يدينون العنف والعنف آلمضاد ولنهم يرون بأن العودة إلى الدستور والتقيد

بأحكامه هو الطريق الصحيح لخلق األمن واإلستقرار المبنى على حكم القانون.
ولم تتس لجنة العريضة لفت نظر سموه إلى أن تعطيل المواد الدستورية وتعليق
لحياة لبرلمانية منذ علم  1975قد شكل دعوة عير مباشرة لهذه األحداث وأن المعلجة

الناجعة تكمن فى إصالح هذه األوضاع عن طريق اإلحتكام إلى دستور دولتتا الفتية
واإللتزام بما يه من حقوق وواجبات.
وبعد لن عددت الرسلة المطالب التى تضمنتها عريضتا عام  1992و1994
والمتمثلة فى تفعيل المولد الدستورية المجمدة وعودة الحياة النيابية و إطالق سراح المعتقلين

السياسيين والسماح للمبعدين بالرجوع إلى وطنهم وايجاد وظائف للعاطلين عن العمل،
نادت األمير بتلبية هذه المطالب ألثها ترى أن تحقيقها سيؤدى إلى مصالحة وطنية تعيد
للبحرين أمنها ولستقرارها وتملسك جيهتها الداخلية.

بعد مضي ما يقارب الشهر على إرسال هذه الرمالة انتقل األمير الشيخ عيسى ين

سلمان الخليفة إلى جوار ربه وذلك في  6مارس  .99وكان على أعضاء لجنة العريضة
اإلتتظار والتريث لمعرفة آفاق وأبعلد السيلسة الجديدة للحكم.
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الفصل الرابع:

القمع الشمولي

ألهيمنة على مؤسسات المجتمع المدني
بعد حل المجلس الوطني في  26اغسطس  1975سارعت الحكومة وعن طريق
مؤسسة الشباب والريضة لدمج األندية وفرض الوصاية عليها في ما يشبه التأميم الكامل
لها .وما كلت الحكومة لتعطي هذا الموضوع هذا اإلهتمام وتقدم على اتخاذ هذه الخطوة
لوال أن تأكد لها على أرض الواقع الدور الكبير الذي لعبته األندية في الحمالت اإلنتخابية
عام  1972و 1973وكيف أن الكثير منها تبنى بعض المرشحين المحسوبين على لحركة

الوطنية وفتح أبواب األندية للندوات وعمل على ترويج البرامج اإلنتخابية الخاصة بهم.
في كتاب "لقبيلة والدولة في البحرين" وهو الكتلب الذي ال زال بعد مضي ما يزيد

على خمسة وعشرين عاما من صدوره ممنوعا في البحرين ،ركز المؤلف الدكتور لسحق
الخوري على أهمية الدور السياسي واإلجتماعي لألندية والمآتم والحسينيات في البحرين
كمنبر ولدوات اتصال مباشر بالمواطنين مستشهداً في ذلك بتجربة انتخابات المجلس

الوطني في عام  1972و .1973وقد عزز الدكتور وجهة نظره هذه بنشر اإلحصائية
الخلصة بعدد هذه المؤسسات ومواقعها ومدى تأثيرها في توجيه العامة وصنع الرأي العام.

المجلس األعلى اإلسالمي
مع طرح العريضة النخبوية عام  1 99 1برز الدور الذي تلعبه اماكن العبادة من مآتم
ومساجد في مخاطبة الجماهير ومنلشدتهم للتوقيع على هذه العريضة التي تزخر بالمطلب

الوطنية .وقد تعاظم هذا الدور بعد اندالع اإلنتفاضة في عام  1994حيث باشرت المآتم
والحسينيات وظيفة تحشيد الناس وتعبئتهم ألداء دور المقاومة المدنية بعدف الرد على
عدوان السلطة المتمل في المداهمات والحصار الذي طال معظم القرى ،ومن أجل وقف
اعتداءات السلطة وانتهاكاتها الشنيعة التي بلغت التعذيب حتى الموت والقتل خارج القانون.
وقد شملت هذه المعركة الشرسة المآتم ودور العبادة حيث تعرض بعضها للتكسير
واإلستباحة فيما تم إغالق بعضها متل مأتم أنصار العدالة .هذا فضالً عن سياسة التهديد

والوعيد التي تعرض لها رؤساء المآتم والعلماء وخطباء المنابر بوجوب اإلبتعاد عن
القضايا السياسية وللمطلبية.
وعندما اكتشفت الحكومة أن سياسة اإلعتداء على دور العبادة واستباحتها وتهديد
القائمين عليها قد جاءت بمردود عكسي طيها حيث ألبت عليها الراي العام في الخارج،

لجأت السلطة إلى استخدام القانون من أجل وضع حد لهذا الدور السياسي.
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في السادس والعشرين من شهر إيريل  1996صدر مرسوم بقانون رقم ( )19بإنشاء
المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية وذلك بعد تمريره على مجلس الشورى الذي أقره في

نفس الجلسة المنعقدة يوم األحد الموافق  7إبريل  .96ومن فحوى هذا القانون يتبين أن
الهدف من ورائه هو تقييد حرية دور العبادة الخاصة بالشيعة ووضعها تحت إدارة
وتصرف وزار ة الشؤون اإلجتماعية تماماً كما تفعل بالنسبة ألماكن العبادة الخلصة بالسنة.

وتتضح هذه األهداف من خالل المادة األولى التي تتص على إلحاق لمجلس األعلى

بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية ،والملدة الثانية التي تعطي الوزارة حق التدخل في
لنظر في سيرة ومؤهالت األثمة والخطباء و الوعاظ والمرشدين الدينيين وخطباء المساجد

بما يعني حق الوزارة في التعيين واستبدال الخطباء الذين ال ترغب فيهم.
كان رد الفعل تجاه هذا القانون قويا جداً سواء في الداخل أو الخارج .وفي مدينة قم
بلجمهورية اإلسالمية أعلن الشيخ عيسى قلم والشيخ عبدلنبي الدرلزي وبقية العلماء

رفضهم لهذا القعون واعتبروه تدخال سافرا في حرية العقيدة والمذهب.
لكن البيان الذي أصدره الشيخ عيسى قاسم في الثاني عشر من اكتوبر  1997كان
من أقوى البيكات لتي صدرت بحق هذا المجلس وفيه اعتبر الشيخ عيسى المجلس األعلى
اإلسالمي لداة لتأميم الممارسات الدينية .و قال الشيخ عيسى قاسم في هذا البيان لن مذهب
آل محمد (ص) لم يشهد في تاريخه الطويل والمتجذر في البحرين تهديدا جديا كما يشهده

اليوم .وقال إن صالحيات المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية تصلدر كل صالحيات
المذهب ،وهي أشد ألوان اإلضطهاد الديني والفكري الصارخ وإن ما آلمه بصورة لشد أن

تشكيلة المجلس المذكور جاء إعالنها بعد أن امتألت ساحة البحرين بفتاوى فقهاء المذهب
لمحرمة للمجلس ،المحذرة من خطورته ،المستتكرة لتدخالته .وفي هذا البيان حذر الشيخ
عيسى قاسم من دخول أئصجلس مستنداً على الفتاو ى التي أوجبت على أتباع مذهب آل

محمد (ص) اإلمنتاع عن الدخول في المجلس ونشكيالته واعماله أو اإلنصياع إلى
قرارته .لكن تحذيره ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير حيث قال أن العدالة أسقطت عن كل
متعاون معه وعمن يستجيب لخططه المتدخلة في شؤون المذهب مما يساعد على تنفيذ
رغباته حتى لسقطت عدالة إمام الجماعة والخطيب وكل من يقبل أن يقوم بدور كبير أو

صغير تحت مظلته .وإن كان هذا الدور من األعمال القريبة في نفسه كالدرس والتدريس
والخطابة وإمامة الجصعة والجماعة.
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وقد اختتم الشيخ عيسى بيانه بالتذكير بلن هذه الفتاوى التي تمنع الدخول تمثل امتحانا
لكل المؤمنين في تقواهم والتزامهم وأمانة دينهم .وأن علماء الطائفة هم أولى الناس بان
يخاطبوا الحكومة بلسن الحكمة بالتخلي عن هذا المشروع او يتخلوا هم عنه ال مضادة
سيلسية ولكن التزاما بعهد الدين وحرصا على مودة محمد وآل محمد (ص) وإشفاقا من
امتيائهم وسخطهم".

لكن هذا اإلعتراض المسنود بالفتاوى لم يقف حائالً دون حصول الحكومة على

موافقة ثالثة من أبناء الطائفة الشيعية حلى عضوية المجلس وهم الشيخ سليصان المدني
وأحمد منصور العالي ومحمد منصور الستري .لما األعضاء من الطائفة السنية فهم لشيخ
محمد السعد ومحمد مال هرمس الهاجري والشيخ يوسف الصديقي والشيخ عدنان القطان.

مع بدء اإلنفتاح السيلسي وسريان المشروع اإلصالحي اعتقدت أن توقف اإلنتفاضة

سيضع حدا لهواجس السلطة ومخاوفها تجاه الدور الذي تلعبه دور العبادة لدى الطائفة

الشيعية فتبلشر بإلغاء هذا المجلس الذي يتدخل في حرية الممارسة الدينية .لكن هذا
اإلعتقاد لم يكن في محله ابداً.
فقد أعيد تعيين أعضاء لمجلس الجديد ليمل لشيعة كل من الشيخ احمد خلف العصغور

والشيخ حميد المبارك وسيد مصطفى للقصاب ،فيما مل السنة كل من الشيخ يوسف
الصديقي والشيخ عدنان القطان والشيخ ابراهيم عبداللطيف السعد والشيخ سلمان عيسى

الخليفة .ويالحظ من خالل التركيبة األولى والثانية للمجلم أن الغلبة في حجم العضوية هي

للسنة بالرغم من أن الشيعة يمثلون ما يزيد طى الستين في المائة من عدد المواطنين.

في الثالث وللعشرين من يوليو  2005فوجئنا بصدور قنون رقم  20لسنة 2005
بشان المجلس األعلى اإلسالمي مما يعطي الداللة التامة على مدى تصميم السلطة على
تقنين واحتواء نشاط العلماء والخطباء من خالل هذا القانون.

ويعتبر هذا القانون مكمالً لقانون  1996وهو ينص في مادته األولى طى لن يكون
للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية الشخصية اإلعتبارية واإلستقالل المالي وإنه يتبع إداريا
وزير الشرون اإلسالمية ،ويتشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وأربعة عشر علماً

من العلماء في الشريعة اإلسالمية ممن يملون الطائفتين وإنه يصدر بتعيينهم وتحديد
مكافآتهم أمر ملكي .أي لن كل طائفة تحصل على سبعة أعضاء.
وعلى اثر صدور هذا القانون المكمل ثار الجدل من جديد بين علماء لشيعة حول هذا
لقانون الذي يستهدف القضاء على لستقالليتهم ويقيد حركتهم ويخضعهم ألوامر السلطة
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لتتفيتية شأنهم في ذلك شأن علماء السنة الذين ال يعدو كونهم موظفين لدى وزارة الشؤون

إلسالمية .وقد كان هناك شبه إجماع بين علماء الشيعة على رفض هذا المجلس واعتبار
الدخول فيه بمثاية القبول بالشروط والنصوص الواردة في المواد السالفة الذكر ولتقيد بها.

لكن األمر الذي يبعث على الحيرة هو أن اإلعتراض هذه المرة لم يكن في المستوى الذي

كان عليه أيام اإلنتفاضة الشعبية ،وعندما كان الشيخ عيسى قاسم في مدينة قم بإيران.
وهنا ال بد أن نسأل عن تلك األسباب التي أدت إلى تبدل المواقف واختفاء الطرف

المشدد ضد الدخول والمسنود بالفتاوى من الساحة ،وموافقة المعترضين السابقين على
دخول هذا المجلس فيما اكتفى البعض اآلخر بإعالن التحفظ.

في بدأية صدور هذا القاتون المكمل اتخذ الشيخ عيسى قاسم وسيد عبدالله للغريفي
الموقف الرلفض للدخول والمشاركة في هذا المجلس ،لكن سرعان ما تبئل هذا لموقق.

وعند سؤال هذين الشيخين الجليلين عن األسباب التي دفعت إلى هذا التغيير جاء الرد

كاآلثي" :كان لدينا تحفظ شرعي وتحفظ سياسي على القانون ،ولكن بعد التعديالت لتي
لخلت على القانون زفعنا التحفظ الشرعي ولم يبق اآلن إال التحفظ السياسي .وقد سرت
الشئعك التي تقول بان الشيخ عيسى وجماعته قد اشترطوا سراً طى وزارة العدل أن تكون
مشلكتهم مشروطة بتمثيلهم بأربعة أعضاء في مجلس اإلدأرة لكن وزارة العدل رفضت هذا
الشرط وفيها ردت عليهم بأن المشاركة ليست مقصورة عليهم وأن هناك الشيرازيين الذين
ميملون بثخصين وتيار الشيخ سليمان الذي سيمثل بشخصين إثثين أيفعاً ,ولنا بالطبع لست
من اللين صقوا هذه الشائعة وال أعتقد أن السبب وراء تراجع جماعة الشيخ عيسى قاسم

عن المشاركة هو عدم قبول وزارة العدل بمقترح المجلس العلمائي.
في الثاني عشر من شهر ديسمبر عام  2005اتصل وزير العدل الدكتور محمد
المستري بسيد كامل الهاشمي عارضاً عليه عضوية المجلس لكن سيد كلمل أيدى اعتذاره

للوزير .وفي اليوم التالي قام بزيارة للسيد عبدالثه الغريفي ليقص عليه قصة العرض
والرفض .وفي هذا المقام يقول مال محسن عطية أنه هو اآلخر قد عرضت عليه العضوية
لكنه رفض العرض .ويمكن القول إجماأل أن مهمة الدكتور الستري في اختيل أعضاء

لمجلس الجديد باتت سهلة وميسرة في ظل ظروف التكالب على اقتتاص الغرص والتهاقت
على المصالح الشخصية.

لكن ييقى موضوع اختيار الشيخ محمد طاهر إلبن الشيخ سليمان المدني لعضوية
لمجلس هو لمثير لل ويل واللغط بين العلماء بصن فيهم القابلون بالدخول .يقول أحد العلماء
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الدينيين أن عمر الشيخ محمد طاهر ال يتعدى الخامسة و العشرين ،وهو ال يتمتع بالكفاءة
آلعلمية التي تؤهله لشغل هذا المنصب ،فهل تم اختياره ألثه إبن اخت الوزير؟ والطريف

في الموضوع أن بعض العلماء استغلوا هذا التعيين وبادروا بتوجيه اللوم للمجلس العل مائي
بسبب رفضه الدخول محملين إياه مسؤولية وصول الشيخ محمد طاهر إلى المجلس.

أما الشيخ عبدالعظيم المهتدي البحراني و هو احد أعضاء المجلس الجديد فقد أصدر
بياناً يرد فيه على أصحاب الفتوى لتي حرمت الدخول في المجلس وهو يقصد في هذا
على وجه الخصوص الشيخ حسين النجاتي الذي أعلن معارضته بشكل صريح بخالف
بقية الطماء.

في الرلبيع عثر من شهر ديسمبر  2005صدر األمر الملكي رقم ( )29لسنة 2005
بتعيين أعضاء المجلس الجديد برئلة الشيخ عبدالش بن خالد آل خليفة وتعيين محمد عطى
الستري نائبا للرئيس (شيعي) .وقد تم تجديد عضوية كل من للشيخ إيراهيم عبداللطيف لسعد
(سني) والشيخ أحمد خلف العصغور (شيعي) والشيخ حميد لمبارك (شيعي) .أما األعضاء
الجدد فهم الشيخ حميد حسن المادح (شيعي) وللشيخ خالد خليفة السعد (سني) و الشيخ راشد
لهاجري (سني) و السيد ضياء يحيى الموسوي (شيعي) والشيخ عبدالعظيم المهندي البحراني

(شيعي) والشيخ عبداللطيف المحمود (سني) والشيخ عدنان القطان (سني) والشيخ فريد
المفتاح (سني) والشيخ محمد طاهر المدني (شيعي) ولشيخ موسى حسن العريبي (شيعي)
والشيخ نظام يعقوبي (سني) .ومدة لعضوية أربع سنوات قابلة للتجديد.

والالفت للنظر في هذه التشكيلة هو دخول سيد ضياء الموسوي في عضوية هذا
المجلس وهو الذي هاجم فكرة المجلس في عام  1996وكان من أكثر المعارضين تطرفاً

أثناء إقامته في مدينة قم .وقد سبق وأن تم اعتقاله في شهر سبتمبر عام 1993بسبب إلقائه
كلمة في مسجد مؤمن بالمنامة يطالب فيها بتفعيل دستور  1973وعودة الحياة النيابية.
حال نشر إسمه بين اإلعضاء المعينين تحول سيد ضياء إلى هف للمعارضة وأصبح
حديث لمجتمع .فقد تم نشر خطبه واشعاره في المواقع اإللكترونية وذلك بهدف التذكير
بمواقفه المتطرفة ضد النظام السياسي في البحرين .وفي سياق هذه الحملة يروي أحد
المواطنين قصة زيارة أحد رموز المعارضة الموجودة في قم إلى موريا أيلم احداث

التسعينيات .وهناك انتهز هذا الرمز فرصة وجوده فقام بإلقاء كلمة بين البحرينيين هاجم
فيها النظام السياسي في البحرين ،وأدان انتهاكات حقوق اإلنسان .وبعد أن فرغ هذا
المعارض من إلقاء الخطبة تسابق الحضور على مصافحته وتقديم الشكر له على هذه
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الخطبة الحماسية لكنه فاجا الجميع برفضه السالم على القاضي مال منصور حمادة الذي
كلن متواجداً بين الحضور بحجة أن يده ال تمتد للسالم على كل من صافحت يداه يد رئيس
لوزراء.

وفي سؤالي ألحد الشيوخ عن ظاهرة سرعة تقلب األفكار والقناعلت لدى العلماء

الدينيين وتزاحم البعض منهم على المكاسب الدنيوية رد علي أن هذه ليست بالظاهرة
الجديدة وأنها موجودة في كل عصر وزمان ،وإنه وبهذه المناسبة يهدي الي أربعة أبيات
من الشعر التي نظمها قبل ما يزيد على خصسين عاماً واحد من لثهر خطباء المنبر

لحصيني الذين أنجبتهم البحرين و هو الشيخ مال عطية الجمري وفيها يبين الدورين
لممختلفين والمتعارضين في استخدام العمامة:

قد لبس العمامة تاجاً يزين هامة

إن وضعت على تقي دامت لها الكرامة
وان أتت أحبولة ما عادلت قالمة

فالتقضي منها وطرا والموعد القيامة.

مع تحديد موعد انعقاد المجلس نشرت جريدة األيام في الرابع والعشرين من ديسمبر
 2005حديثاً مفاده أن المجلس سوف يتبنى مغاهيم الوسطية واإلعتدال ويعمل على تحديث
الخطاب الديني بما ينسجم ولغة العصر .وهنا ال بد ن نسأل فيما إذا كانت المادة الثانية من

قنون  1996ولتي تعطي الوزارة حق التدخل في النظر في سيرة ومؤهالت األثمة
والخطباء والوعاظ والمرشدين الدينيين وخطباء المساجد هي األداة التي سيتم لستخدامها
لتحديث الخطاب الديني وتحقيق المفاهيم الخاصة بالوسطية واإلعتدال؟

إعتقال واضطهاد العناصر الوطنية والعلمانية
حرصت الحكومة ومنذ اندالع األحدلث السياسية على تقديم الحركة المطلبية للعالم
على أنها حركة طائفية شيعية ذات ارتباط بإيران .ومن اجل إقناع العالم بهذه المسرحية أو

لفبركة السياسية حرصت الحكومة على عدم المساس بالعناصر العلمانية أو القيادات
الدينية السنية والعمل على تأجيل عملية اإلتتقام منهم إلى ما بعد تصفية حساباتها مع

الرموز الدينية الشيعية .لكن الحكومة وأمام تزايد نشاط العلمانيين وتفقم الدور لذي لعبوه
امام العالم في إضفاء الطابع الوطي على الحركة الدستورية وجدت الحكومة نفسها
مضطرة إلى اللجوء لألعمال التأديبية والعقابية في حق النشطاء من العلمانيين من أجل
ردعهم ومنعهم من مواصلة الحديث عن التحالف ا مع التيار الديني .ومن بين الذين
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تعرضوا لإلعتقل من الوطنيين عضو لجنة العريضة النخبوية والشعبية األستاذ لحمد

منصور والسيد عبد الجليل العرادي والسيد طلرق لعابد.

في فصل سبق كنا قد تحدنثا عن العريضة النسائية باعتبارها احد الصحطات النضالية

المهمة في تاريخ الحركة الدستورية ورأينا كيف أقدمت الحكومة على اضطهاد العناصر

النسائية لتي لثرفت على تحرير العريضة فتعرضت لإلقلة من العمل مجموعة من
الرموز لوطنية النسائية أمثل الدكتورة منيرة فخرو وحصة الخميري وعزيزة البسام بينما
هددت األخريات باإلقالة إن هن لم يسحبن تواقيعهن .وهذه الهجمة الشرسة على العناصر
النسائية ترجع أسببها بطبيعة الحال إى أن هذه العريضة ساهمت وبشكل كبير في صياغة

المواقف

المتعاطفة مع قضية شعب البحرين في المحاظ الدولية ولدى منظمات حقوق

اإلنسان .تلك المواقف التي أكدت على للوحدة للوطنية وقدمت المطالب التي رفعتها لجنة
العريضة الشعبية على أنها مطالب تخص شعب لبحرين قاطبة وليست هي للسنة أو
للثيعة فقط .في الوقت نفسه وجهت العريضة نقداً الذعاً لممارسات السلطة وطالبت بوقف

انتهكات حقوق اإلتسان ووقف مداهمات لمنازل وتحطيم الممتلكات وأكدت على الحوار
كبديل للحل ألمني.

وفي هذا السياق ال بد ن نستعرض بعض النملذج النضاية من الوطنيين لنؤكد على
التالحم لوطني الذي تميزت به الحركة المطلبية الدستورية ومدى استعداد الجميع للتضحية
في سبيل رفعة شان هذا الوطن وعزته وكرامته.

 )1المهذدس سعيد العسبول:
هو أحد أعضاه لجنة العريضة النخبوية والشعبية وهو أول من تعرض لعقاب السلطة

من الوطنيين ودفع الثمن غاليا في خسرلن وظيفته بسبب مواقفه المبدئية والشجاعة .كان

المهندس سعيد لعسبول يعمل في وزارة الكهرباء كرئيس لدائرة الصيانة العامة ورئيس
بلوكالة لدائرة مكافحة األخطار ومديراً إلدارة الخدمات بالنيابة ،وكان يراس ما يربو على
ثالثمائة موظف .في السايع من شهر نوفمبر من عام  1994تمت إقالته من العمل ونلك
بسبب رفضه سحب توقيعه من العريضة الشعبية.

وبسبب هذا الفصل التعسفي رفع للمهندس سعيد العسبول شكوى في المحاكم وبالرغم
من صدور حكم المحكمة لمدنية الكبرى في صالحه إال أن لحكومة قامت بتمييز الحكم
أم ام محكمة التمييز وكانت هذه المحكمة خاضعة بشكل كامل لقرارات السلطة التنغيذية
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وقت قانون أمن الدولة فقامت بإصدار حكم جار بإلغاء حكم المحكمة المدنية الكبرى.
ويعتبر هذا القرار واحدا من وصمات العار التي حغل بها تاريخ القضاء البحريني.

في ثلني أيام عيد الفطر المبارك الذي صادف الحادي والعشرين من شهر فبراير من

عام  1996كان المهندس سعيد العسبول في زيارة لمنزل الشيخ عبداألمير الجمري لتقديم

لتهاني لزوجة الشيخ وألفراد لسرته بمناسبة العيد .وفور خروجه من منزل الشيخ التقى
المهندس سعيد العسبول ببعض شباب اإلنتفاضة الذين قدموه لصحفي من البي بي سي
هو سيمون أنجرم بصفته احد اعضاء لجنة العريضة الشعبية .وكان سايمون أنجرم في
زيارة لمقبرة بني جمرة .انتهز المهندس سعيد العسبول هذه الفرصة وعرض على الميد
لىجرم فكرة اإللتقاء باعضاء لجنة العريضة ولم يتردد األخير في قبول الدعوة.
المهندس سعيد العسبول على علم بسيارة لمخابرات التي كانت تتبعه وضيغه من
بني جمرة حتى وصولها إلى منزل علي ربيعة بالمحرق .وبمجرد وصول الضيف بلثر
اعضاء لجنة العريضة بشرح تطورات األوضاع السياسية واألمنية التي تعفي منها البالد
منذ اندالع شرارة األحداث في عام  .1994وأطلعوا الضيف على كافة األساليب الوحشية

لتي انتهجتها السلطة في محاربة الحركة المطلبية وقمع المواطنين المطالبين بحقوقهم

الدستررية والمشاركة السياسية .وقد اتاح هذا اللقاء الفرصة للمواطنين العاديين من غير
اعضاء لجنة العريضة الذين كانوا متواجدين في المجلس للتعبير عن آرائهم ومشاعرهم

إزاء ما تقوم به السلطة من اضطهاد وتتكيل.
وفي نهاية اللقاء عبر الصحفي سايمون أنجرم عن ارتياحه لهذه المقابلة التي زودته

بالكثير من المعلومات حول طبيعة الصراع السيلسي والدسترري السلمي للذي تقوده
الحركة الدستورية المطلبية السلمية الذي حولته السلطة إلى صراع دموي من أجل التتصل

من هذه لمطالب لعادلة.
بعد مضي ثالثة لسابيع على هذه المقابلة وبالتحديد في الرابع عشر من شهر ليريل

عام  1996تم اعتقال المهندس سعيد العسبول وإيداعه السجن ولم يتمكن من معرفة

األسباب الحقيقية لإلعتقال إال أثناء التحقيق.

بلى ما قبل التحقيق كان المهندس سعيد العسبول يعتقد لن اعتقاله إنما تم على أثر
إحدى النشاطات التالية:

 )1المقابلة التي لجراها مع وكالة "فرانس برس" (255م  )Franceوالتي سلط فيها

الضوء على اإلعتقاالت والمداهمات وأدان فيها عملية إنزال الجيش.
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 )2مقبلة لسيد سيمون أنجرم وترتيب اللقاء له مع أعضاء لجنة العريضة

والمواطنين.

 )3مشاركته في النشاطات التي قام بها النشطاء الميدانيين والتي سهلت عمل فريق

"البي بي سي في لقائهم مع الذين تعرضوا لإلنتهاكات الفظيعة من النساء والرجال
واألطفال .لكن مجريات التحقيق دلخل القلعة أثبتت أن السبب الرئيسي لإلعتقال هو اللقاء
مع مندوب "البي بي سي" سايمون أنجرم.

في العاشر من شهر مليو  1996بئت محطة البي بي سي" الفيلم الوثائقي عن
البحرين الذي قامت باإلشراف على إعداده الصدحفية في المحطة لويد روبرتس.

زيارة سعيد العسيول للعاصمة البريطانية
في منتصف شهر اغطس من عام  1997قام عضو لجنة العريضة لشعبية المهندس

سعيد العسبول بزيارة إلى لندن .وبمناسبة تواجده هناك تم عقد لجتماع موسع في منزل
لدكتور سعيد الشهابي ممل حركة أحرار البحرين بلندن ،حضره المهندس عبدالرحمن
النعيمي والمهندس عبدالنبي العكري كممنلين عن لجبهة الشعبية ،والدكتور منصور الجمري

والدكتور مجيد العلوي والدكتور سعيد الشهابي كممين عن أحرار البحرين.

في البدية تم تدارس لوضع السياسي واألمني في البحرين وأعقب ذلك تقييم أداء
الحركة الدستورية ونشاطها في الداخل والخارج وما حققته من مكاسب وما تعرضت له
من سلبيات وخسائر منذ انطالق العريضة الشعبية في عام . 1 994
كان الدكتور مجيد العلوي أكثر الحاضرين نقداً ألداء لجنة العريضة الشعبية إى
درجة أنه اتهمها بالقصور وضعف األداء وطالب المهندس سعيد العسبول بمضاعغة عملها
وزيادة فاعلية مشاركتها في الساحة والعمل على تصعيد المواجهة مع النظام.

يقول المهندس سعيد العسبول أنه لم يتحمل هذا الهجوم غير المبرر وغير

الموضوعي على أعضاء لجنة العريضة و أنهرد على الدكتور مجيد بالقول" :يا أخ مجيد
أنت جالس في لندن ويبدو أنك لست على دراية بضراوة وشراسة المعركة التي يخوضها
لناء البحرين وما يتعرض له اعضاء لجنة العريضة من مالحقات يومية وتهديد مستمر".

كان الموضوع الثاني ال طروح للنقاش هو اختيار البديل الذي سيحل محل الرموز
الدينية الذين أودعوا السجن بعد فشل المبادرة .وبعد تبادل وجهات النظر اقترحت حركة
أحرار البحرين إسم السيد مجيد سيد علي وهو صاحب مكتب المدينة للهندسة (حاليا هو
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رئيس المجلس البلدي في المنطقة الشمالية) ليعمل كمنسق وحلقة اتصل مع لجنة العريضة

رتم إعطاء المعندس سعيد العسبول كلمة السر بذلك.
وحال رجوع المهندس سعيد العسبول إلى البحرين جرت اتصاالت عديدة مع السيد
مجيد سيد علي من أجل تسمية األشخاص الجدد في لجنة العريضة ولكن كل المحوالت

باءت بالفشل الذريع .وال غرابة في ذلك فكل المرشحين كانوا على قناعة تامة بأن
الحكومة سوف لن تتحمل وجود قيادة جديدة للطائفة الشيعية في لجنة العريضة وأن

لدخول في لجنة العريضة في هذا الظرف الصعب معناه الدخول في سجون التعذيب.

 )2المحامي والكاتب األستاذ أحمد المشالن
ا -محاكمة المحامي احمد الشمالن والصحفي حافظ الشيخ
يعتبر المحامي لحمد الشمالن من لرموز الوطنية التي شاركت في العمل الوطني منذ

لسينيك وتسببت مشاركتة الفعالة بدخوله السجون والمعتقالت .كانت أول زيارة له للسجن
في علم  1965ونلك على أثر انتفاضة مارس .وفي سجن جزيرة جدة تعرض مل غيره
من المعتقلين لسوء المعاملة وشتى صنوف التعذيب النفسي مما أدى إلى إصابته بنوبة قلبية
وهو دلخل الزنزانة .أما الزيارة األخيرة فهي التي حدثت في  7فبراير من علم  1995حيث

تم اعقله و إيداعه السجن لمدة ثالثة أشهر تعرض فيها للمعاملة السيئة ولمهينة .بعد اإلقراج

عنه تم سحب جواز سفره بالرغم من أن محكمة أمن الدولة برأته مما نسب إليه من تهم
ركل نلك بسبب مساهماته الفعالة في دحض اإلدعاءات الرامية لنشويه الحركة المطلبية

وإلصاق تهمة الطائفية بها بغرض حصر لمواجهة مع لبناء الطائفة الشيعية.
في التلسع عشر من ديسمبر  95تم استدعاء كل من عضو لجنة العريضة الشعيية
لمحامي أحمد الشمالن والكاتب الصحفي حافظ الشيخ إلى مركز العدلية من قبل جهاز

لمباحث وتم التحقيق معهما بشكل مطول حول مشاركتهما في البرنامج الحواري الذي بثته
لذاعة قطر حول مجلس التعاون بتاريخ  7ديسمبر  .1995وقد تبين أن سبب اإلستدعاء
هر تطرق المتحدثين أثنا ،نقدهما لتجربة مجلس التعاون إلى نقد األوضاع في البحرين
ورفض الحكومة العودة للعمل بدستور البالد .وقد اعتبرت الحكومة هذا التقد تحديا سافرا

لها وهي لتي تصر على سياسة التعتيم وعدم كشف ما يجري داخل البالد للعالم الخارجي.
وقد سبب استدعاء المحلمي أحمد الشمالن والكتب الصحفي حلفظ الشيخ استياء للشارع

لسيلي في البحرين وخاصة المحامين والصحفيين .وتعبيرا عن التالحم الوطني مع هاين
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الشخصيتين الوطنيتين تطوع العديد من المحامين للدفاع عنهما ،ومن بين هؤالء المحامي

عبدالل هاشم والمحامي حسن رضي والمحامي حسن بديوي والمحامي عبدالوهاب أمين.

وفي العشرين من ديسمبر تم تقديمهما إلى المحكمة حيث فرضت محكمة أمن الدولة
على كل من المحامي أحمد الشصالن والصحافي حافظ الشيخ غرامة قدرها  500دينار
( 1500دوالر أمريكي) بعد اتهامهما بالتحريض على كراهية ن ظام الحكم في البحرين.

ي -إعتقال المحامي أحمد الشمالن
لم تمض ستة أسلبيع عطى إطالق سراح المحامي أحمد الشمالن حتى أقدمت وزارة

الداخلية على اعتقاله وذلك في صبيحة السابع من فبرلير  .1996وقد جاء هذا اإلعتقل
ليزيد من تقويض الدعائم التي ارتكزت عليها ادعاءلت السلطة في وصم الحركة اد ب-
بالطائفية .فهو باإلضافة إلى كونه أحد للمشرفين على تحرير كلتا العريضتين النخبوية

والشعبية فبه يعتبر أحد رموز التيل الوطني الديمقرلطي المعروفين بمواقفهم الوطنية

الواضحة ،وإنه باإلضافة إلى بروزه كناشط حقوقي يدافع عن حقوق اإلنسان وإه لستلم
لعديد من ملفات المعتقلين وللمتهمين في قضايا أمن الدولة بما في ذلك قضية عضوي لجنة

العريضة ،الشيخ عبداالمير الجمري واألستاذ عبدالوهاب حسين والمهندس سعيد العسبول
فإنه ما فتى يتنلىل القضية المطلبية في كتلبته الجريئة ويحاول دوما دحض لدعاءات

الحكومة الب لطلةحول طبيعةتكوين لحركة الدستورية.

وحول اعتقال المحامي أحمد الشصالن جاء تصريح المصدر األمني المسؤول ليقول "لن
قوات األمن ألقت القبض على المحلمي لحمد الشمالن بناء على ما كشفت عنه التحريات

و أكدته التحقيقات واعترافاكت عدد من لمتهمين بشأن تورطه في التحريض على جرائم
الحرق ولتخريب التي وقعت في البالد مؤخراً .وقال المسؤول أن القبض على المنكور جاء
في إطار من الشرعية وبموجب اإلجراءات األمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية لمجبهة
لتحريض أو
ووقف األعمال التخريبية وتعقب وضبط الضلعين فيها سواء بالتخطيط
التتغيذ حملية لسالمة وممتلكات ومصلح المواطنين والمقيمين وتأكيداً لدعائم األمن
واإلستقرار في البالد .وأوضح لمسؤول أن المحامي أحمد الشمالن لعب دوراً نشطاً في

األحداث األخيرة وعمل بإصرار ويشكل متزايد على إثارة وتحبيذ أعمل العنف والحرق
والتخريب والتحريض على مواصلتها وتصعيدها باإلضافة إلى تورطه على هذا الصعيد في

اتصاالت وارتباطات مشبوهة ب ل طراف ومنظمات متطرفة وإلرهبية خارجية معروفة".
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والحقيقة أن إقدام الحكومة على اعتقال واضطهاد عناصر من التيار الوطني العلماني

جاء ليؤكد مصداقية المعارضة في خطابها للعالم حول طبيعة حركة المعلرضة البحرينية
التي شمل كل قطاعات الشعب بمختلف انتماءاتها الدينية والسياسية وليكشف في لوقت نفسه
فل مخطط الحكومة في إقناع الرأي العام في الخارج بادعاءاتها بأن الطائفة الشيعية هي
وراء هذا التحرك وأن هذه الطائفة تعمل ضمن المخطط الذي ترسمه دولة إيران.
وبهذا الخصوص أصدرت منظمة العفو الدولية في الثامن من فبراير  1996من لشدة

علجلة لحكومة البحرين من أجل إطالق سراح المحامي أحمد الشمالن ولحمد منصور طي
لحمد الذي يعمل مديراً بإحدى الشركات الخاصة .وجاء في البيان ان المنظمة تخشى من

تعرض الرجلين للتعذيب منذ أن اعتقال واحتجزا في زنزانات إففرادية .وقالت لن لديها

معلومات تفيد بلن أحمد منصور محتجز في القلعة بينما ال تعرف مكلن احتجاز لحمد
لشمالن .وعبرت عن قلقها من اعتقلهما بسبب نشاطاتهما السلمية .وقالت :الر .مكتب
لمحامي الشمالن ومنزله قد فتشلتفتيشاً دقيقا .وعبرت عن قلقها التهلمه بالتخريب
ولمثاركة في الحرائق والتدمير .وقلت أن هناك اعتقلداً بن اعتقال لشمالن جاء بسبب

دوره في العرائض الشعبية وتصريحاته التي تعارض الحكومة .وعرضت لمنظمة خلفية
لض ي .وطلبت من الجميع كتبة رسائل
لألحداك الجارية واإلعتقاالت التي تمت لشهر
بتجبية إلى أمير البحرين ورئيس وزرائهاووزير الداخلية.

كما أصدرت لمنظمة العربية لحقوق اإلنسان في مساء اليوم نفسه ييناً جاء فيه :تلقت

لمنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا بقلق بلغ لنباء الحولدث لمؤسفة التي وقعت في
لبحرن مؤخراً ،والتي شملت إضافة إلى تفاقم اعمل العنف ،حملة اعتقاالت جديدة لعدد من

رجل الدين والفكر والسيلسة من مختلف اإلتجاهات المطالبة باإلصالح السيلسي السلمي
وعودة لدستور والحياة البزلمانية .وقد شملت الحملة اعتقال لشيخ عبداالمير الجمري للمرة
الثانية وكنلك اعتقال المحامي المعروف لحمد الشمالن" .ولضاف البيلن :لقد سبق للمنظمة
ن دعت في وقت سابق إلى وقف أعمال العنف واللجوء إلى الحوار وبعلالق سراح

لمعتقلين السيليين" .وقالت المنظمة في نهلية بيانها" :في للوقت الذي تجدد فيه للمنظمة

موقفها من استخدلم العنف من أي طرف كلن فهي تناشد السلطات البحرينية إطالق سراح
سجناء الرأي اآلخر والسعي لبحث المشكل السيلسية عبر الحولر وبما ينسجم ومصلحة
البالدومستقبلهك.

وقد سارعت لجنة العريضة إلى إصدار بيان سيلسي رئت فيه على اإلتهاملت اليأطلة

لئي وجهتها الحكومة إلى المحامي لحمد الشمالن ونلك من لجل تتوير الرأي لعلم في
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الداخل والخارج بما يجري من مناورات سياسية وتلفيق للتهم .وهذا هو نص البيلن الذي
صدر في الخلمس من شهر مارس:

اعتقال المدافع عن حقوق اإلنسان البحريني،
األستاذ المحامى والكاتب أحمد الشمالن
بتاريخ  7فبراير 1996م وفى الساعة الخامسة صباحا اعتقلت سلطات األمن

البحرينية األستاذ المحامى والكاتب الصحفي أحمد عيسى الشمالن ،وهو أحد أعضاء
لجنة العريضة الشعبية المشرفة على العريضة الشعبية الموقعة من  25ألف مواطناً

بحرينيا ،ولتى تطالب بإعادة العمل بدستور 1973م وعودة الحياة النيابية ،وإطالق
الحريات العامة ومنح المرأة البحرينية الحق في اإلتتخاب والترشيح ،والسماح بعودة

كافة المبعدين السياسيين .وعرف عنه بانه مدافع نشط على حقوق اإلنسان ومن الساعين
لحل المشكالت اإلجتماعية السياسية التى يعانى منها الوطن بالوسائل السلمية والقانونية.

لذلك فإنه من المستغرب أن تسند إليه تهم مثل التحريض على أعمال العنف والحرق
والتخريب واإلتصل باطراف ومنظمات إرهابية خارجية ،فالمدافع عن حقوق اإلنسان

والنابذ للعنغ ال يمكن ان يتحول إلى داعية للعنف والحرق والتخريب ،وأن كل ما كتبه
وكل ما أدلى به من تصريحات وما وقع عليه من عرائض مطالبة بإعادة العمل

بالدستور والحياة النيابية هي شاهدة على نهجه الوطني الديمقراطي وسلوكه السلمي
وطييعة نظرته لعملية اإلصالح المنشودة.
وإننا كوطنيين وديموقراطيين نؤكد رفضنا للعنف أيا كان مصدره وندعو إلى
إطالق سراح األستاذ أحمد الشمالن وكافة المعتقلين السياسيين والسماح بعودة المبعدين

ليمارسوا حق الحياة على أرض وطنهم وفتح سبل وقنوات الحوار الديمقراطي وتبدل
الراي األمر الذى سوف يجنب هذا الوطن العزيز شرور اإلنقسام والفرقة واحتقان

األحقاد ويعزز الوحدة الوطنية ويوفر حياة كريمة آمنة ألبناء هذا الشعب.
وقد وقع على هذا البيان  107من الشخصيات الوطنية من بينهم أعضاء لجنة
العريضة الشعبية والعشرات من المحامين والصحفيين والمعندسين والنساء والعمال

وغيرهم .وتم توزيع البيان في الداخل والخارج وعلى وكاالت األنباء ومنظمات حقوق
اإلنسان .وكلن ردا بليغا على سيلسات الحكومة الرامية إلى تزوير الحقائق وتحويل القضية
الدستورية إلى صسالة أمنية.
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لما لجنة المحامين من أجل حقوق اإلنسان األمريكية Lawyers committee 10
 Human Rightsبيانا حول اعتقال لمحامي الشمالن عبرت فيه عن سخط ها الكبير العتقله

لمجرد التعبير عن آرائه باسلوب سلمي .وقالت إن اعتقاله مخلف للملدة  9لبند  4من لميثاق
لدولي للحقوق المدنية والسياسية ومخلف ايضاً لمبداً  23من مبادئ األسلسية لدور المحامين.

وقدعبرت عن قلقهامن استمرار اعتقال الشمالن وطابت أعضاءهابلكتلية إى السلطات

لبحرينية لإلحتجاج على تلك.
وتجدر اإلشارة إلى لن عملية اإلعتقال تمت بعد يوم واحد من إقدلم وذلرة لداخلية على

لغاء ندوة حول "للديمقراطية والشورى" كلن مزمعا عقدها بنلدي لعروبة وبمشلكة كل من
أحمد الشمالن والدكتور عبداللطيف المحمود والدكتور علي للعريبي.
اما صحيفة "الطليعة" الكويتية فقد كلنت متعلطفة مع مطالب شعب البحرين منذ لندالع

األحدلث ولم تتوقف عن نشر ما يدور في الساحة البحرينية .وقد عبرت عن لستيائها إلقدلم
لسلطة على اعتقل األستاذ أحمد لشمالن على اعتبار أنه احد رموز الحركة لمطلبية لسلمية،
وواحد من الكتاب والصدحفيين البحرينيين المرموقين على مستوى الساحة الخليجية .وبسبب

هذه لموقف المبدئية حيال قضايا شعب البحرين قام سفير لبحرين في لكويت بتقديم لحتجاج
على الصحيفة لدى وزارة اإلعالم الكويتية يستتكر فيها ما وصفه بالحملة ضد حكومته.

ج  -محاكمة المحامي احمد الشمالن
في صباح يوم اإلثتين اتضنل المحامي أمين سر جمعية المحامين راشد الجار برئيس
لجمعية المحامي محمد السيد طالباً منه الذهاب إلى وزير العدل لطرح موضوع اعتقال
لمحامي احمد اشمالن ،لكن المحامي السيد طلب منه التريث وعدم اإلستعجل رابطاً نلك

باحتمال إطالق سرلحه في القريب العاجل.

في مساء هذا اليوم ذهب المحامي محمد السيد إلى منزل المحامي أحمد الشمالن
وبدال من ان يواسي زوجة الشمالن في محنتها بالر بتوجيه اللوم والعتاب على لشمالن
بعبب تدخله في السياسة وخلص للقول بأن الجمعية ال تتدحل في القضبا السيلسة .وقد

آلمها وبكاها موقف المحامي محمد السيد خاصة وأنه يحمل صفة رئيس الجمعية
الحقوقية.

يقول المحامي راشد الجار أنه قام بزيارة زوجة أحمد الشمالن بعد ثالثة ليام من

اعتقاله ووجدها في حالة يرثى لها وأنها وبمجرد الحديث عن اعتقال زوجها
لمحامي الجل على تفاصيل زيارة المحامي محمد السيد وما تغوه به من حديث ،ولم
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تتمالك نفسها فاجهشت في البكاء .في اليوم التالي لزيارة الجار سرى الخبر بين المحامين
عن فحوى زيارة رئيس لجمعية محمد السيد لزوجة الشمالن مما خلق لتياءا عاما لدى
المحامين.

في صبيحة يوم الثالثاء الموافق  13فبراير كانت هناك زيارة لوزير العدل من قبل
هيئة اإلدلرة لجمعية المحامين وفي هذا الصدد يقول المحامي راشد الجار أنه وبمجرد
دخولهم مكتب الوزير ثارت ثائرته وبادر بالقول" :نحن (أي العائلة الخليفية) مثل لمقنفذ وقد

تكسرت الرماح على الرماح" ،بما يعني القوة وشدة الباس .واسترسل الوزير في الحديث
فقال لن المجامي احمد لشمالن يضع أصابعه في الغيران .واتضح من لهجة الوزير انه
يوجه تحنيراً مبطنا لهم بعدم الدفاع عنه.
في مساء نفس اليوم وهو ليلة األربعاء تم عقد اجتماع لجمعية المحامين وبادر
المحامي الجل بطلب تشكيل هيئة دفاع ،وبعد نقلش حلد طلب رئيس الجمعية المحامي
محمد لسيد طباعة لمحضر حاأل من لجل تثبيت مقترح المحامي راشد الجار خوفاً من ان
يتراجع عن موقفه .يقول المحامى راشد الجار أن لول اتصال اجراه بخصوص تشكيل

الهيئة هو مع المحامية السيدة جليلة السيد التي لم تتردد في القبول ،وأن المحامي اآلخر هو

السيد يوسف خلف الذي عبر عن لستعداده للمشاركة .ويصف المحامي الجلر موقف جليلة
السيد ويوسف خلف بالموقف الشجاع مقارنة بالموقف المتخاذل الذي اتخذه بعض المحامين

وبعضهم من المحسوبين على التيار التقدمي الذين تواروا عن األنظار.

في صباح يوم السبت لموافق  17فبراير ذهب المحامي راشد الجار إلى وزير العدل
ليخطره بتشكيل هيئة الدفاع وكان يتوقع أن يثور الوزير في وجهه ،لكنه فوجى بتقبل
لوزير لهذه الخطوة وعبر عن استعداده لتقديم المساعدة لها األمر الذي أثار حيرة المحامي
الجلر .وعندئذ طلب المحامي من الوزير السماح للهيئة بزيارة لمحامي احمد الشمالن فما
كان من الوزير إال أن أجرى اتصاال بوزير الداخلية وجاءت الموافقة عطى الطلب.
ما ان سمع المحامون برد فعل الوزير المتجاوب مع التشكيل حتى هرع الجميع
للتعبير عن استعدلدهم لإلنضمام للهيئة مما يعكس حجم اإلنتهانية التي وصل إليها قطاع

واسع من المحامين وجهايذة القانون.

في صباح يوم األحد تمت المقابلة واطملت الهيئة طى سالمة الشمالن حيث و جدت
حالته النفسية عالية جدا .وبعد يومين أو ثالثة على الزيارة تسلمت هيئة الدفاع ملف

القضية من الشيخ عبدالرحمن بن جابر الخليفة.
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في الجلسة األولى في مركز خفر السواحل حيث توجه محامو الدفاع إلى المحكمة
وما إن دخلوا خيمة اإلستقبل للتأكد من وجود أسمائهم حتى فاجاهم الضابط عبدال السادة

بوجود المحامي محمد السيد ولنه اخطرهم بان الجار سوف لن يحضر الجلسة وليه هو
الذي سيحضر بدال منه .في قاعة المحاكمة طلب رئيس المحكمة القاضي محمد حمدي

تالرة لسماء هيئة الدفاع ،وهنا نكر الجار لسماء كل من المحامية جليلة السيد ولمحامى
يوسف خلف والمحامي عبداش هلشم الذي انضم للهيئة الحقا .وتصادف وجود لمحامي
حسن رضي والمحامي محمد سلمان في المحكمة فطلبا اإلنضمام للهيئة ،وتمنت الموافقة

عليهما في الوقت الذي رفض الجار إدراج اسم المحامي محمد السيد من ضمن الهيئة.
بعد تالوة التهم الموجهة للشمالن طلبت هيئة الدفاع إطالق سراحه وتم تأجيل الجلسة.

كانت الجلسة الثانية مقررة للشهود وكان الشاهد األول والوحيد هو الكتب حافظ

لشيخ لذي عبر عن لستعداده لتقديم الشهادة حتى وإن كلفه ذلك اعتقاله ووضعه في
لسجن .لكن المغاجاة التي لم تتوقعها هيئة الدفاع هي إطالق سراح لمحامي أحمد الشمالن
بكفلة سكنه.

وعن السرعة التي تم فيها إطالق سراح للمحامي الشمالن سلت المحامي راشد الجار
عما هي األسباب والدوافع وراء هذا اإلجراء السريع وهل هو قرار سياسي؟ فقل نعم إنه
قرلر سيلي .وقد ترجمت ذلك في سرعة إدراك السلطة لخطورة خلط الملف الشيعي
باسني والديني بالوطني بما يؤثر سلباً على ادعاء النظام بأن القضية هي قضية طكفية

تخص الشيعة وأن وراءهم ايران وحزب الل.

إصابة المحامي احمد الشمالن بالجلطة الدماغية
في شهر ديسمبر من علم  1995أصيب لمحامي أحمد لشمالن بجلطة في القلب وعلى
لزها بقي في العنلية المركزة لمدة أسبوع وتم إجراء عملية قسطرة له في لمستشفى
لعسكري.

على أثر محاولة إرسال رسالة العريضة إلى الديوان األميري قام الجهاز للخاص

بوزارة الداخلية في الثامن والعشرين من شهر يوليو  1996بلتدعاء كل من لمحامي لحمد
لشسالن واألستلذ اير؛ هيم كمال الدين لمركز شرطة الحورة .وهناك كان في استقبالهما الشيخ
عبدالعزيز عطية الله الخليفة الذي بادر هما بالقول" :إنني ال لكلمكم بصفتي ضابطاً بجهاز

األمن وإنما بصفتي محافظ العاصمة فال تعتبروا هذا تحقيقاً ألني لست مسؤوالً أطياً .بكم
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لناس محترمون وينبغي أن تكونوا كنلك ،فارفعوا ليديكم عن هؤالء المخربين .البلد غارقة

الطائفية وأنتم ضد الطائفية والمطلوب منا جميعاً احتواء هذه المشكلة ودعوا السلطات
تتعامل معهم بلسلوبها الخاص" .فاجاب السيد ابراهيم كمال الدين :تحن ضد الطائفية وال

يمكن ؤع نضع أيدينا في يد الطائفيين لكن المطالب ليست طائفية ونحن نطالب بالحوار مع
لجنة العردضة ألن هذا أفضل للوب لنقل البلد من اإلحتقان السيلسي .العالم أصبح قرية
صغيرة وما يحدث في البحرين ال يخفى على أحد .فاجاب الشيخ عبدالعزيز ءطيةا'لله:

"صحيح العالم أصبح قرية لكن إذا قعدنا في غرفة مغلقة فلعلم ال يعرف ما يدور من حديث
في الداخل إذا أنتم لم تقوموا بتوصيل ما يحدث .ولذا فإن عليكم أنتم واجب نقل السمعة

الطيية إلى العالم  .وهنا رد المحامي لحمد الشمالن" :إننا لم نقم بأي عمل يخالف القانون
والدستور الذي هو الحكم بيننا وبينكم .أما المطالب الوطنية فال تراجع عنها .فقال السيد
عبدالعزيز عطيةالله (محقظ المنامة) :ان الحكومة لن تتغازل مهما كلف األمر وعليكم أن

تتتبهوا ألنفسكم .ثم وجه الخطاب للمحامي احمد الشمالن :أعتقد لك تتو ي السفر؟ فاجاب
لشمالن :نعم ،هل لنا ممنوع من السفر؟ فقال الشيخ عبدالعزيز عطيةالله" :كال يمكنك السفر

متى شئت".

وما إن وصل لمحامي الشمالن إلى بيته حتى دق جرس الهاتف ،وكان "المحافظ” عطى

الجانب اآلخر يقول :إنك ممنوع من السفر!! فأجلبه الشمالن بغضب :إذا كنتم تريدون جواز
السفر فخذوه أيضا ،فاجاب" :المحافظ" كال اتركه معك ال نريده .ولكنك ممنوع من لسفر

وبأوأمر من جهات عليا.
في حوالي الساعة السابعة والنصف من مساء يوم اإلثنين كان المحامي أحمد الشمالن
في زيارة زميله السيد علي ربيعة في منزله لوضعه في الصورة حول التحقيق الذي أجراه
معه لشيخ عبدالعزيز عطيةالله وكانت عالمات الحزن والكآبة مخيمة على وجهه .ولم يخف
المحامي أحمد الشمالن استياءه وتذمره وهو يتحدث عن قرأر الحكومة منعه من السفر ،هذا

القرار الذي ترك أثره السيئ في نفسيته وحاول الزميل على ربيعه تلطيف أجواء الحولر
واإلبتعلدعن موضوع ل نع من السفرولكن دون جدوى.

في اليوم التالي تأكد لي أن المحامي أحمد الشمالن نجح في قناع زوجته للسفر إلى
فرنسا مع األبناء .وفي اليوم المقرر للسفر وهو صباح يوم األربعاء الموافق  30يوليو

 1996انشغل المحلمي في غلق حقائب السفر وكانت عالمات التعب واإلجهاد باية المعالم
على وجهه .وقد شعرت الزوجة بثقل اللسلن على الكالم ولكنها لم تستشعر أي خطر في
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نلك حتى إذا ما دخل الحمام وطال مكوثه بالداخل تساءلت إينته عن سر الحركة القوية
الصالرة من الحمام حيث كلن أبوها يحاول التغلب على التشنج الذي أصيبت به لرافه.
وألن البلب كان مقفالً من الداخل فقد اخذت الزوجة تصرخ مطابة إياه بفتح الباب حتى

تمكن من ذلك لتكنشف أن زوجها غير فالر على الحركة والكالم .وعلى الفور استتجدت

لزوجة بجارهم الذي هرع لمساعدة الزوجة وإبنها خالد لنقله إلى السيارة التي انطلقت بهم
بى قسم الطوارئ بمستشفى السلمانية .وهناك وبمجرد إجراء الفحوصات األولية اكتشف

األطباء له مصاب بالجلطة الدماغية.

وبناء على اإلتصال الذي أجراه عضو لجنة العريضة الشعبية السيد عبدالن مطيويع
مرع السيد علي ربيعة إلى المستشفى ليصله في حوالي الساعة لربعة والنصف ويجد
لشمالن ممددا في سرير قسم الطوارئ وإلى جتبه زوجته السيدة فوزية مطر وبصحبت ها
األستاذ عبدالف مطيويع .وقد كان المشهد حزينا ومؤثراً جداً بسبب فقدان الزميل النطق

ولحركة في الجانب األيمن من جسمه.
وقد أثار مرض المحامي الشمالن قلق أبناء البحرين وهز مشاعرهم فتوافدوا لزيارته

من كل حدب وصوب وخاصة من القرى وانهالوا عليه بالورود والرسئل التي تحمل معلني
الحب والوفاء وتطلب له بالشفاء العاجل .وقد اضطر هذا الكم الهئل من الزوار الذين فاق
علدهم المئات إلى تشكيل لجنة لتتظيم الزيارة والدخول إللقاء نظرة عليه.

وبعد أربعة أيام من العالج استعاد المحامي أحمد الشمالن الحركة ،وبعد مضي أسبوع

في المستشفى اضطرت الزوجة أمام الطولبير الطويلة من الزوار على نقله الى المنزل من
أجل الراحة ومواصلة تدريبه على النطق.

وفي شهر فبراير من عام  1997غلر المحامي لحمد الشمالن وجميع أفراد العائلة إلى
لندن حيث مكث مدة ثالثة و عشرين يوم ًا من لجل إجراء المزيد من الغحوصات لطبية
ولغرض اإلستجمام وهناك اطمانت العائلة الى صحة العالج الذي تلقاه في البحرين.

وفي طريق العودة إلى البحرين لصيب المحامي لحمد الشمالن و هو على متن الطائرة
بعبوط في الدورة الدموية وضيق التنفس وتم إسعافه باألوكسجين أوال ومن ثم إخضاعه

للعالج في عيلدة مطار البحرين حيث مكث فيها نصف ساعة تقريباً.
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في لربع من سبتمبر  1997سافر للمحامي إلى بيروت عن طريق دمشق ونلك من
أجل مولصلة العالج وهناك مكث مدة لسبوعين وعند رجوعه مع عائلته تم حجزه في

لمطار ولمدة ساعتين.
في الثلي والعشرين من مايو علم  1998لصيب بخلل كيماوي في الدماغ ناتج عن

الجلطة وقد سبب له هذا لخلل حلة مشابهة للصرع نقل طى أثر ها إلى المستشفى حيث بقي
فيه لمدة أسبوع ,وعلى لثر ذلك قرر له الطبيب التعاطى مع العقار المضاد للصرع طول

حياته.
لكن السيرة النضالية للمحامي أحمد الشمالن لم تتوقف فصولها بسبب المعاناة الصحية
الخطيرة وما تعرض له من جلطات دماغية ومرض .نلك أنه وبمجرد أن مضى طى
رجوعه من رحلة للعالج إلى إنجلترا بضعة لسبيع حتى علد يياشر دوره النضالي والمطلبى
في توقيع العرائض والرسائل المعنونة باسم األمير ومنظمات حقوق االنسان .كما أن مرحلة
اإلنفتاح لسيدي لم تقعده عن العمل السيدي بل ظل ملتصقاً به وإبنه تقديراً لدوره النضلي

وتضحياته لكبيرة قد تم اختياره وباإلجماع كرئيس فخري لجمعية للمنبر الديمقراطي

التقدمى.

 )3استدعاء المحامي عبدالله هاشم
في الخلس من مارس  1996تم استدعاء المحامي عبداله عبدالرحمن هاشم من قبل
وزارة الداخلية للتحقيق معه بشان التصريحات التي أدلى بها لعيئة اإلذاعة البريطانية في
األول من مارس حول الوضع في البالد .وفي معرض حديثه عئر المحامي عبدافه عن
استيائه العتقال النساء قائالً :إن اعتقال النساء في المجتمع البحريني عمل مكروه في

لحقيقة خصوصاً عندما تعتقل األم ويكون األب معتقالً أيضاً ...فأن يذهب األطفال؟» .كما

عبر عن استتكار المعارضة ألعمل العنف بالقول :لن "المعارضة الديمقراطية تستتكر
أعمل العنف جملة وتفصيالً لياً كلن مصدرها على اعتبار أن هذا المجتمع المسالم لم
يعرف في تاريخه عنفاً كلعنف المتبع اآلن اياً كن مرتكب هذا العنف" .وبالرعم من
رزانة هذه التصريحات وهدوئها فقد وجه اليه المحققون تهمة التحريض على العنف

وتشجيعه وطلبوا منه اإلمتتاع عن اإلدالء باي تصريح ألية جهة خارجية في المستقبل
وان يوقع على تعهد بذلك .وقد رفض المحامي عبداهـ هاشم لتهمة الموجهة إليه كما
رفض التوقيع على أي تعهد .وقبل لن يخلوا سبيله قلم المحققون بتهديده باإلعتقال مرة
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اخرى ان هو للى بمئل هذه التصريحات .ويأتي هذا اإلعتقال وهذا التهديد في سياق

ميلة القمع ومصلدرة الكلمة وللحرية التي اعتمدتها الحكومة للتضييق على المعارضة
ومحاصرتها سياسيا.

قصة المحاولة اإلنقالبية
في الثالث من شهر يونيو  1 996فاجات الحكومة شعب البحرين والعالم بنبا تمكنها
من إحباط "محاولة إنقالبية" وإنها قامت باعتقال و 2شخصاً ممن لهم عالقة بالمحاولة التي

كانت تعى للقيام بثورة مسلحة إلسقاط نظام الحكم و إنها ستقوم بتشر المزيد من التفاصيل
حول هذه المحاولة.

وبالرغم من اهمية هذا الحدث بالنسبة لإلعالم الخارجي إال أن المتبعين لألحداث
لتي عصفت بالبحرين منذ  1994لم يكن مثل هذا الخبر ليهز هم ويثير فيهم ذلك اإلهتمام

لسبب بسيط وهو أن الحكومة قد تعرضت لإلدلنة الدولية بعد لن منيت بخسلرة فلحة على
لعملحة اإلعالمية والحقوقية والسياسية وإنها فقدت مصداقيتها نتيجة للحمالت إعاله .ة
لكلذبة.
باإلضافة إلى نلك ،هناك عدة عوامل أخرى مهدت الختالق قصة المحاولة اإلنقالبية
رمنها بلتحديد:
 -- 1إصرار المواطنين على اإلستمرار في اإلنعدضة الشعبية رغم سقوط  25شهيداً

ورغم اعتقال ما يزيد على  4000معتقالً خالل عام  1995وبدون محاكمة.
 - 2فشل الحل األمني في القضاء على اإلنتفاضة الشعبية وفيهاء الحركة الدستورية.

 — 3فشل الحكومة في شق الصف الوطني نتيجة إصرار أعضاء لجنة العريضة من
لعلمانيين على التمسك بالوحدة الوطنية بالرغم من اختراع قصة المؤامرة.

 — 4الكسب اإلعالمي والحقوقي والسيلسي الذي حققته لجنة العريضة في المحافل
للدرلية وعلى مستوى برلمانات الغرب وصنظمات حقوق اإلنسان كحركة مطلبية سلمية.
 — 5فشل اإلعالم الحكومي ومكاتب العالقلت العامة التابعة لها في الخارج في
تسويق مشروع مجلس الشورى وفشلها أيضا في صبغ الحركة الدستورية بالصبغة

لطائفية واإلرهاب.
ونتيجة للفشل الذريع الذي منيت به الحكومة أمام الرأي العام العالمي تكونت قناعة

لدى النظام بضرورة إيجاد مخرج يمكنها من كمب تأييد وتعاطف دول العالم معها ويحسن
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من صورتها للتي شوهتها أعمال القمع واإلنتهاكات الشنيعة لحقوق اإلنسان منذ اندالع
احداث العنفة.
بعد أن انتهت الحكومة من إعداد سيناريو المحاولة اإلنقالبية وتوزيع ادوارها عمدت
الحكومة على توجيه الدعوة إلى الصحافيين األجانب وكذلك الصحافيين العرب وخاصة

من مصر لزيارة البحرين على أن يصلوا المنامة يوم اإلتتين لمموافق الثالث من يونيو

 1996وهو اليوم الذي سيتم فيه إعالن الحكومة عن هذا الحدث الخطير.

وحتى تدعم الحكومة ادعاءاتها بالمحاولة اإلنقالبية قامت بعرض شريط مصور
يتناول اعترافات المتهمين .ومن سوء حظ الحكومة أن الطريقة التي تم فيها عرض

"اإلعترافات في التلفزيون لم تكن متقنة وكانت أشبه بالمسرحية .ولذا فقد جاءت بنتائج
عكسية.

ومما أكد للمشاحدين والمراقبين أن اإلعترافات كانت معدة سلفاً ظهور المتهمين
وكانهم يقرأون اعترافتهم من لوحة أمامهم وإنهم واقعين تحت تهديد وزارة الداخلية للقيام
بعذا الدور .كما أن بعض لمتهمين كانوا غير قادرين على الكالم بسهولة مما يدل على
تعرضهم للتعذيب.

ومن خالل نشر نتكج التحقيق وخصوصاً في ما يتعلق بسفر المواطنين إى التدريب
في إيران ولبنان اتضح للمراقبين والمراسلين لن هذه القصة خيالية وهي من وحي وزارة
للداخلية.

ومما ساعد لصحافيين والمندوبين

اكتشاف زيف هذه القصة المفبركة الحملة

لمنظمة للتي قام بها بعض أعضاء لجنة العريضة الشعبي ة وممثلو المعارضة في الدلخل
ونجاحهم في إيطال مزاعم الحكومة بوجود عالقة بين الحركة المطلبية و جهات أجنبية تسعى

لتقويض األمن واإلستقرار .كما شرحوا لهذه الوفود لن الشيخ عالن لشعلة الذي تعتبره
مسؤوال عن الجانب للعسكري كن معتقالً لدى لحكومة شهراً كامالً قبل لن يتم ليعاده من
البحرين في  17ينير  .1995أما الشيخ خليل سلطن الذي تعتبره الحكومة مسؤوال عن
الجلب اإلعالمي للتتظيم المزعوم فقد كلن رهن اإلعتقال على مدى أربعة شهور ونصف
للماضية وكان ضمن مجموعة لمبالرة التي تفاوضت مع وزارة الداخلية للخروج من
األزمة .أما إقحام لسم لشيخ الجمري فلم يكن موفقاً أبداً ألن الشيخ عبداألمير الجمري كان

وقتها في السجن الذي استمر من  1ليريل حتى  25سبتمبر .1995
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وقد عبر الكثيرون من الصحافيين األجانب عن عدم قناعتهم بالرواية الحكومية .ففي

اللقاء لصحفي الذي تم مع السيد علي ربيعة قالت لصحفية كللين ايغافنز

)Kathleen

( Evansوهي من جريدة "الغارديان" البريطنية :أن وجهة نظرها نتطابق مع وجهة نظره
لقالة بلن هذه المجموعة ليس بمقدورها اقتحام مركز صغير للشرطة فكيف بمقدورها أن

تطيح بالنظام؟ وقالت إنها تعتبر القصة التي سمعتها على لسان الرسميين البحرينيين
محض خيال.
ومألها علي ربيعة فيما إذا كان انطباع الصحافيين اآلخرين يختلف عن لنطباعاتها

فقالت فيه نفس اإلنطباع ،وإن الصحافيين الذين حضروا المؤتمر الصحفي كلنوا ينظرون

بلى بعضهم البعض في دهشة وتعجب وهم يسمعون قصة التتظيم وارنباطعه بالخارج
وعزمه على تدريب  3000شخصا لإلعداد لإلنقالب ضد لحكومة.

ورداً على سؤال الصحفية كتلين عن الدوافع وراء اإلعالن عن هذا اإلنقالب أجاب
طي ربيعة بان الهدف هو تشويه صورة المعارضة في الخارج بعد المكاسب السياسية
التي حققتها بما يمهد لشن حملة تصفية للحركة المطلبية السلصية.

وتعليقا طى خبر المحاولة اإلقالبية قلت جريدة "الغارديان .اللندنية في عددها

الصادر في الخامس من ذلك الشهر" :لقد توفي  25شخصا في العامين الماض ي ين وهناك
مزاعم واسعة عن اتتهاكات حقوق اإلنسان من قبل قوات األمن .وأضافت الجريدة:

لواليات المتحدة األمريكية ،في إطار سيلستها لإلحتواء المزدوج لكل من ليران والعراق،

تهاجم إيران علنا ،ولكن بريطانيا وحلفاءها األورين طرحوا أن طهران كبش فداء
منلسب وليس هو المسبب الحقيقي للمشاكل" .ونقلت و كالة األنباء الغرنسية عن دبلوماسيين
معتمدين في المنامة ،رداً على اسئلتها قولهم :إن احتمال عالقة إيران بالتنظيم واردة لكن

بعضهم اعتبر أن السلطات عمدت إلى تضخيم المسألة بسبب اإلضطرابات التي تواجهها
والتي اوقعت  22قتيالً على األقل منذ ديسمبر  .1994و أوضح دبلوماسي عربي انه "ليس
هناك شك في أنه تم تضخيم الخبروتكبيره ،وهذاأمر طبيعي" .وعندماسئل عمااذاكلن

هذا المخطط هو السبب في اإلضطرايات قال" :ليس هذا وحده .وقالت صحيفة لإلنديندنتد
امس ان عوامل التوتر في البحرين داخلية وإن الدبلوماسيين الغربيين في المنامة يعتقدون
بلن الرولية لحكومية مبالغ فيها".
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ورأى سياسيون غربيون لن إعالن الحكومة عن اكتشاف تنظيم مزعوم يهدف إلى

قلب نظام الحكم من شكه لن يعجل في تفعيل الدستور وعودة البزلملن المنحل وذلك من
أجل إزالة أسباب التوتر والصدام.

والجدير بالذكر لن المحاولة اإلنقالبية جاءت لتصب في مصلحة الحركة الدستورية
وتزيد من مصداقيتها في العالم الغربي .نلك أن الصحلفيين الغربيين وحال رجوعهم إلى
بلدلنهم عبروا عن انطباعهم بالقول أن اإلجماع الوطني على المطالب األسلسية لم يتصدع،

وأن الشخصيات البارزة في حركة العريضة ما يزالون مصرين على تحقيق تلك المطالب
الهالئة والمتحضرة ولم يغير اإلعالن الحكومى عن اكتشاف ما لسمته التتظيم العسكري
لحزب الل من قناعاتهم ،بل زلدهم إصرارا على العريضة الشعبية التي وقعها  25للفا من
المواطنين ،و أكدوا ان الوضع لن يستتب باستمرار القمع واإلرهاب.

وقد قل احد الصحافيين على لسان أحد اعضاء لجنة العريضة الشعبية ما يلي :إنني

_'ك في الرواية الحكومية حول لتتظيم المزعوم ،وإنه حتى لو كلن في ذلك شيء من
الصحة فإنه أمر ليس له عالقة بالحركة الدستورية التي حددت اهدافها المتواضعة

بوضوح .إنني أؤكد لن المواطنين الشرفاء لن يتراجعوا شعرة ولحدة عن للمطالبة
بالدستور"  .وقال" :لو افترضنا أن هناك مؤامرة لإسقاط الحكومة من قبل مجموعة معينة
وأن الحكومة استطاعت إفشالها وإلقاء القبض على مدبريها ،فهل يعني نلك أن الحكومة

محقة في إلغاء العمل بالدستور وتكريس حالة القمع واإلرهاب فى البالد؟".
لكن خيبة األمل التي منيت بها الحكومة جراء فشلها في إقناع لمرلسلين والصحافيين
ووكاالت األنباء بقصة الكشف عن المحاولة لقلب نظام الحكم لم تثن حكومة البحرين عن

اإلستمرار في الترويج الدعاءلتهاس فعلى صعيد الدلخل أوعزت الحكومة لجميع األندية

والجمعيلت بتتظيم حمالت اإلستتكار والتتديد بالمحاولة اإلنقالبية إال أن شعب البحرين لم
يعر أي اهتمام لهذه لهجمة اإلعالمية الشرسة واكتفى بالتفرج على هذه لصسرحية.
وتعليقا على ادعاءات الحكومة بوجود محاولة إنقالبية أصدرت الجبهة الشعبية في
البحرين وجبهة التحرير الوطني البحرانية بيقاً في الرلبع من يونيو  1996أكدتا فيه استمرار

لمطاب الدستورية بدون تراجع أو مساومة أو استسالم للتشويش الحكومي .وقالت لجنة
التتسيق بين الجبهتين" :لقد أكدت الحركة الدستو ية بجميع فصائلها على لمطالب المحددة
للشعب :تفعيل لدعتور وإجراء انتخابلت لمجلس وطني كامل الصالحيات لتقريعية

الر قابية ،وإطالق سراح جميع المعتقلين والسجناء السيلسيين
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السماح

المبعدين

بلعودة ،وإعطاء المرأة البحرينية حقوقها السيلسية ،ووضع خطة إقتصادية لمعلجة مشكلة

 :المتفقمة ،وعلى سلمية وعلنية تحركها ومطلبها".
لما لجبهة اإلمالمية لتحرير البحرين فقد علقت لطى لسان لمينها العام الشيخ محمد

طي المحفوظ كما يلي" :إن ياس السلطة من القضاء على اإلنتفاضة وعدم قدرة قوات أمنها

على السيطرة على األوضاع دفعها هذه المرة إلى حبك مؤامرة جديدة متوهمة من خاللها
لفها تستطيع إخضاع شعبنا وإنهاء انتفاضته واختتم البيلن تعليقه بتحميل لعائلة الحاكمة
مسؤولية توتير األوضاع وتأزيمها متهماً اياها ب العبث بامن الوطن والمولطن وزعزعة
لسقرلر المنطقة وذلك عبر تجنيدها لمئات المرتزقة من جنسيات مختلفة وإطالق يدهم في
ممارسة أعمل التعذيب والقتل العمد ،محذراً من مغبة اإلستمرار في أسلوبها لهمجي وما

يمكن لن ينتج جراء السياسة الالمسؤولة للسلطة".
وألن الشيء بالشيء يذكر فإن مسرحية "المحلولة اإلثقالبية" تنكرنا بتلك لمؤامرة
لمزعرمة إلسقاط ن ظام الحكم التي فبركها النظام في عام  1975من أجل تبرير حل المجلس
لوطني وتعليق العمل بدستور البالد .ففي ذلك العام أعلنت الحكومة عن اكتشاف مؤامرة

يخطط لها اليساريون من أجل قلب نظام الحكم وإنهم من لجل تتفيذ هذا المخطط جاؤوا
باألسلحة من عدن وعن طريق البحر.

نعود إلى قصة اإلنقالب لنرى ردة فعل حركة أحرار البحرين على هذه المسرحية
خاصة وأن أسمي الدكتور منصور الجمري والدكتور .سعيد الشهبي قد وردت في

اعترلفات الشيخ علي أحمد كاظم المتغوي .جاء تعليق الحركة ليقول" :مشكلة الحكومة هذه
لمرة لن اإلعالن عن المؤامرة جاء وسط حركة دستورية شعبية فضحت النظام وجعلته
يدر من لكثر األنظمة في العالم استبدداً وتخلفاً وقمعاً لحقوق اإلسات ،وبلتالى فإن اش
اإلعالن سوف يكون محدودا برغم الحشد اإلعالمي الذي وفرته الحكومة لتغطية المسرحية.

رهنك قناعة لدى المراقبين بعدالة المطالب الشعبية وأن الحكومة ملزمة بنتفيذها يرغم ما
العه من لكشف عن لممحاولة اإلتقالبية المزعومة .ولر بما كانت الحكومة ستحقق إنجانا
إعالعيا مقبوال لو انحصرت اإلعترفات وما قيل عن اإلنتماء إلى حزب الله ،في دكرة
محدودة من الطلبة الدارسين بالحوز ة الدينية في مدينة قم اإليرانية ،ولكن محاولة للحكومة
توسيع حجم التتظيم المزعوم ليشمل القادة المعتقلين ومن بينهم الشيخ الجمري لفشلت الخطة
ولقت في نفوس المراقبين واإلعالميين لكثير من الشك ألنها محاولة واضحة ورخيصة
الغيلشخصيات المعارضة السلمية
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وقل الدكتور سعيد والدكتور الجمري انهما يعمالن منذ اكثر من أربعة عشر عاما في
حركة لحرار البحرين ون نشاطاتهما علنية وأنهما لم يخفيا تحمسهما للمطالب العادلة للشعب
وللمتمعلة في تفعيل الدستور وعودة الحياة النيابية والدفاع عن حقوق اإلنسان المنتهكة في
البحرين .والالفت للنظر في هذا التعليق هو تأكيدهما على طلبهما من حكومة البحرين
التحاور مع ممتلي الشعب وفي مقدمتهم أصحاب العريضة الشعبية التي وقع عليها  25ألف

مواطن لتحقيق نلك وتحذيرهما من لن الوضع سوف لن يتحسن إذا لم تستجب الحكومة

للسعى. -أ العلدلة وفي مقدمتها إعلدة العمل بدستور البالد وإطالق سراح السجناء السياسيين
والسماح بعودة المنفيين .ففي هذا التعليق رجوع للتأكيد على دور لجنة العريضة بما يعد
تصحيحاً صريحاً وواضحاً للموقف الذي تخذته حركة األحرلر في دعم لجنة المبلرة

وتجاهل لجنة العريضة.
وبالرغم من بعض بيانك التلييد التي حصلت عليها الحكومة من الواليات المتحدة
األمريكية ولعراق وسلطنة عمان وقطر فإن الدبلوملسيين الغربيين يعتقدون أن قصة
لمحاولة اإلنقالبية قد فشلت فشالً ذريعاً وان على العائلة الحاكمة بدالً من نلك أن تبدا حواراً
مع المعارضة على وجه السرعة لذا كانت تخطط للبقاء في الحكم والتعايش مع شعب

البحرين.
إلى ذلك أكد اإلعالميون الذين رجعوا من البحرين بعد تغطيتهم قصة المحاولة

اإلنقالبية أن هذا الخبر فقد تلثيره ومصداقيته بسبب محاوالت الحكومة تضخيم حجم التتظيم
المزعوم ليشمل كل لبناء الطائفة الشيعية تقريباً .وهذا بالطبع ما تدل عليه حملة اإلعتقاالت
الولسعة التي بدات منذ ما قبل اإلعالن الرسمي عن كثف التت ظيم المزعوم وما تزال

مستمرة حتى اآلن .وقد تطرق اإلعالميون إلى لقاءاتهم بالعديد من أعضاء لجنة العريضة
الشعبية وإنهم وجدوهم مصرين على المطالب وولضحين في سياساتهم ومواقفهم غير أنهم لم
يخفوا مخاوفهم وقلقهم إزاء احتمال تصعيد القمع من قبل الحكومة على أمل ان تقضي ب شكل

كامل على الحركة الدستورية وعلى تطلعات شعب البحرين في اإلصالح السياسي.
من ضمن لمراسلين الذي تمت دعوتهم إلى لبحرين لإلطالع على تفاصيل قصة
اإلنقالب لمزعوم مرلسل القسم العربي بهيئة اإلذاعة البريطانية السيد تيكوالس بيلهام .في
مساء يوم الخامس عشر من يونيو  1996قامت هيئة اإلذاعة البريطانية ببث البرنامج لذي
أعده هذا المرلسل وكلن لهذا التقرير انعكالته اإليجابية في نفوس لمواطنين لكونه اتصف

بالشمولية والحيادية وغ لى كافة للقم

لمتعلقة بالوض ع للسياسي لكنه تجاهل قضية التتظيم
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لمزعوم كموضوع أسلسي ولم يعط لية اهمية تذكر للمحاولة اإلنقاليية األمر الذي لزعج
حكومة لبحرين وخيب آمالها خاصة وفيها كاتت تأمل ويشكل كبير أن تقوم هذه المحطة
لعلمية بالترويج لهذه المسرحية.

في السادس عثر من يونيو  1996سرت الشلئعات في البحرين حول إنزعاج السفارة
األمريكية في المنامة من قيام حكومة البحرين بتحريف رسالة الرئيس كلينتو ن التي بعث بها

إلى امير البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة فيما يتعلق باألحداث .فقد أكد الناطق
لرمسي باسم السفارة أن ترجمة الرسالة التي بثتها حكومة البحرين لم تكن كاملة وان هناك
عبارة من  1 5كلمة لم يتم نشرها وإن السفارة تفضل نشر التر جمة كاملة.

ومع ن الحكومة األمريكية لم تتخل عن موقفها الداعم والمؤيد لحكومة البحرين إال أنها
لم تعلن عن رأيها في قصة المحاولة اإلنقالبية.

في ضوء اتهام إيران بالضلوع في لمؤامرة اإلنقالبية اعلنت حكومة البحرين بعد لنعقاد

جلسة مجلس الوزراء في الثالث من شهر يونيو  1996عن كشف مخطط إرهابي تموله
وتسانده ليران لقلب نظام الحكم في البحرين وبالقوة وإنها قد قررت سحب سفيرها في
طهرلن وخغض مستوى العالقات الديبلوملسية معها إلى درجة القائم باألعمال.

تحشيد المجتمع ضد المحاولة اإلنقالبية المزعومة:
في أعقاب اإلعالن عن المحاولة اإلنقالبية عمدت الحكومة إلى استتفار أجهزتها

اإلعالمية والدعاتية وعملت على تجييش مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات مهنية وأندية
وكنلك المؤسسات التجارية من أجل استتكار المحاولة اإلنقالبية المزعومة والوقوف إلى

جانب الحكومة في وجه المؤامرة اإلنقالبية .لم تكتف لحكومة بإصدأر بيانات اإلستتكار
صفحات الجرائد بل دفعت وشجعت على تشكيل الوفود للعائلية
ولشجب
ولمناطقية والقبلية من أجل التعبير عن دعم ومساندة الحكومة في محاربتها لإلرهاب.
وفي هذا الصدد يقول السيد جو ستورك من منظمة مرقبة حقوق اإلنسان (هيومن
رايتس ووش) ان الضغوط التي مارستها الحكومة على المجتمع للمدني ال يمكن ان

تحدث ال نتيجة شعور الحكومة بفقدان الشرعية والمصداقية لدىشعبها ،األمر الذي دفعها
إلجبار األندية والجمعيك على التعبير عن والتها للحكومة .واعطى السيد جو ستوك مثاال
على ذلك بما حصل بلنسبة لنالي لعروبة حين رفضت إدارته نشر بيان يحين الشغب
ويدعم الحكومة ،وقال" :إن تهديدات كبيرة وجهت لإلدارة قبل لن تقدم لحكومة على نشر
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إعالن إدلنة بلسم النادي وبدون علمه" .وقال "لن الحكومات القوية التي تتمتع بشرعية

دستورية وبرلمانية التحتاج للقيام بمل هذه األعمال".
والحقيقة أن المومسة العامة للشباب والرياضة لم تكن

الجهة التي قامت بنشر

اإلعالن باسم نادي العروبة ولو كانت هي التي قامت بهذه الفعلة الشنيعة لكان األمر أهون
بكثير على نغوس اإلدارة واعضاء النادي ،ولكن المؤسسة مارست تهديداتها وضغوطها
على النالي حتى تم إجبار مجلس اإلدارة على نشر إعالن في الصحافة يستكر فيها
مجلس الشورى فقد خصص جلسة خاصة للتنديد
مسرحية المؤامرة اإلنقالبية.

بالمحاولة اإلنقالبية وفيها تبارى األعضاء على استنكار المحاولة وإدانة حزب الله -
البحرين  -وعبروا عن دعمهم لألمير وللعائلة الحاكمة.
وهناك من بين اعضاء مجلس الشورى من لم يكتف بالدور الذي قام به في المجلس

فواصل حملته في الصحافة على المعارضة .ويعتبر العمود الذي كتبه العضو محمد صالح
الشيخ عبداش في شهر أعسطس من عام  1997نمونجاً للحمالت التي استهدفت النيل من
الحركة لمطلبية وتشويه صورتها .فبعد أن تحدث لضيفه األمريكي عن لعدالة والمساواة

التي يتمتع بها الشيعة وكيف لنهم يحتلون خممة مقاعد في مجلس الوزراء ولنهم يملون
نصف اعضاء مجلس الشورى سارع إلى إعالن براءة الشيعة من الشرذمة التي يحركها
لمقيم في قم وبقية العصبة التي تتخذ من لندن مرتعاً لها .وأضاف القول" :وأنه حن الوقت
الذي نكشفهم ونعريهم أمام العالم ليعرف لجميع أن هذه لفئة الضالة سواء الموجودة بيننا
وتعمل في للظالم لم التي تقيم في قم أو لندن ال تمتل إال نفسها وإن ما تقوم به من أعمال

مخزية هي خيية للشيم ان للرجيم ولنفسها وإن اي سكوت من جانبنا نحن الشيعة عن هذه
الغئة و أعملها يعتبر موافقة ضمنية طى نلك .وقد اختتم العضو كالمه بلدعوة إلى مؤتمر
شعبي شترك فيه الطائغة الشيعية بجميع فتها لتعلن براءتها من هذه الفئة ومن عملها

ويكون تجت شعار :كحن أنصارك يا عيسى بن سلمان” .ولم ينس العضو لن يشهد الل طى
ذلك والله خير الشاهدين.

موقف جمعية المحامين البحرينية من أحداث التسعينيات
من األمور التي أدت إلى استياء الحركة الدستورية ولثارت غضب المعارضة في

الخارج وقوع رئيس جمعية المحامين في شرك لحمالت الدعائية واإلعالمية للنظام .ففي
حملة التحشيد ضد الحركة الم طلبية دعى وزير العمل عبدالنبي الشعلة كل الجمعيات
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اإلهلية ( ما يزيد على  100جمعية ) من أجل التضامن مع حكومة البحرين ضد ما لساه
باألعمال التخريبية في البلد.

وألن جمعية المحامين كانت من ضمن المدعوين فقد طلب أمين السر راشد الجار من
رئيس الجمعية محمد السيد عدم تلبية الدعوة على اعتبار أنهم محامون ولنه يجب عليهم
عدم المقلركة في هذه الحملة خاصة وأنهم يدلفعون عن المتهمين في قضايا أمن الدولة.
لكن المحامي محمد السيد ،وحسب قول المحامي راشد الجار تجاهل قرار جمعية
المحامين وذهب الى وزارة العمل كمندوب عن جمعية المحامين األمر الذي ضطره

لإلسراع إلى وزارة العمل وتوجيه السؤال للمحامي محمد السيد عن األسباب التى دفعته
لكسر قرار الجمعية وحضوره اإلجئماع .وكان رد المحامي السيد وببساطة شديدة أن
الحضور هو "مجرد مجاملة".
ومن األمور المثيرة للدهشة هي حضور الشيخ عيسى بن محمد الخليفة بصفته ممثال

لجمعية اإلصالح ومفاجأته الحضور باقتراحه الداعي لتشكيل وفد لتقديم الوالء لألمير
ورئيس الوزراء على أن يكون المحامون من ضمن اعضاء للوفد .يقول المحامي راشد

لجار لنه اعترض على مشاركة المحامين في هذا الوفد بحجة أن المحامين هم من يدافع
عن المتهمين وبالتالى فإن مشاركتهم تضر بمصداقيتهم المهنية ولذا فإن على الحكومة ان
تقدر موقفهم في هذا لموضوع الحساس.

في حملة التحشيد ضد ما أطلق عليه "العملية اإلنقالبية" قام المحامي محمد السيد وبدون

علم وموافقة مجلس اإلدارة واألعضاء بلصدار بيان في العلشر من شهر يونيو  1996يعبر

فيه عن دعم الجمعية لسياسات الحكومة .وقد استاء المحامون من هذا التصرف الغردي الذي
اعتبروه طعنا في مصداقيتهم على اعتبار أنهم لمعؤولون بصطتهم لمهنية عن الدفاع عن
القانون والشرعية الدستورية وكان رد فعلهم قوياً جداً إلى درجة لنهم لرغموا الرئيس على

اإلمتقالة .وفي ضوء هذه اإلستقالة تشكل المجلس الجديد من كل من للمحامي عباس هالل
رئيساً والمحامي سلمان سيادي نائباً للرئيس والمحامي راشد الجار اميناً علماً وظل هذا
لمجلس يعمل حتى  28فبرلير  1998عندما أقدمت السلطة على حله.
ومن لمعلوم ان المحامي محمد السيد هو أحد العنصر ليسلرية الصحسوبة على جيهة
التحرير ااوطنى ،ولذا فقد اثارت تصرفاته وموقفه أفاء ترؤسه الجمعية استياء أعضاء
لجبهة الذين لم يتوقعوا قبوله بدخول مجلس الشورى الحقا.
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في الحادي والعشرين من شهر أغطس عام  1997صدر القرار التلريخي من
المفوضية الدولية لحقوق اإلنسن والذي عيرت فيه المنظمة عن بالغ قلقها لإلنتهاكات
الجسيمة ولمنهجية لحقوق اإلنسلن ،وحثت فيه حكومة البحرين على اإلمتثال للمعايير الدولية

الواجبة التطبيق لحقوق اإلنسلن والتصديق على العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان

وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القلسية أو الالإنسانية

المهيئة وقد لشلر القرار إلى التدهور الخطيرفي حالة حقوق اإلنسان بمافي ذلك التمييز
و أعمل القتل غير القضائية ،والداب على لستعمل التعذيب في السجون على نطاق كبير
فضالً عن إساءة معاملة النساء واألطفال المحتجزين واإلعتقال التعسفي دون محاكمة.
في ضوء صدور هذا القرار تم استدعاء المحامي عباس هالل من قبل وزير العدل
الشيخ عبدلله بن خالد الذي طلب منه إصدار بيان بامم جمعية المحامين يدين قرار
المفوضية الدولية ،لكن رئيس الجصعية اعتنر عن تنفيذ هذا الطلب على اعتبار أن الجمعية

حقوقية وأنها تدافع عن قضايا المعتقلين والمتهمين في قضايا تمس أمن الدولة وان قيامها

ببصدار مل هذا البيان هو تدخل في السياسة ا ألمر الذي يطعن في مصد قية الجمعية.
وفي هذا الصدد يقول أمين سر الجمعية المحامي راشد الجار أن القيادة السيلسية هي
التي كلفت وزير لعدل الشيخ عبداشه بن خالد لإلتصال بجمعية المحامين من آجل إصدار هذا
البيان وأن وزير العدل اتصل به في محاولة إلصدار البيان وله أخبره أن الجمعية لم تطلع
على نص القرار ولنه من الصعوبة بمكان إصدار بيان إلدانة موضوع لم تطلع عليه الجمعية
ولم تدرسه .عندئذ  -والكالم ال زال ألمين سر لجمعية  -طلب الوزير رقم فاكس الجمعية

حتى يقوم بإرسال صورة القرار اليه .وبعد ثالثة ليام كان المتصل الوزير محمد مطوع الذي
لسسفسر عن اسباب تلخر الجصعية في إصدار البيان ،وكان جواب المحامي راشد الجار أنه

كان ينتظر حصوله على نسخة من القرار من وزير العدل الذي وعد بإرساله اليه ولكنه لم
يفعل .وقد انتهت قصة البيان حسب روية لمحامي راشد الجار عند هذه المكالمة.
17

لكن لم تمض قرلبة الشهرين على صدور قرار المغوضية حتى صدر قرار آخر في
اكتوبر  1997ال يقل خطورة عن سابقه وكان مصدره البرلمان األوروبي .يقول

المحامي عباس هالل أنه تم استدعاؤه كالعادة من قبل وزير العدل وحال دخوله مكتب

الوز ير أخطره بموضوع القرار وطلب منه إصدار بيان إدانة واستكار باسم الجمعية.
وكان رد المحامي عباس هالل أن صدور مل هذا البيان السياسي يعرض استقاللية
لجمعية وسمعتها للخطر و أنه يعتذر عن تلبية هذا لطلب.
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مما ال شك فيه أن النهج المغاير الذي تبناه مجلس اإلدارة الجديد تحت رئلسة

المحامي عباس هالل والذي اتسم باتخاذ الموقف المبدئي حيال القرارين التاريخيين
المنكورين اعاله فضالً عن موقف الجمعية فيما يتعلق بقضيا محكمة أمن الدولة باالضافة
الى مواصلة الجصعية في عقد ندواتها وخاصة في شهر رمضان ،إن هذا كله قد تم تفسيره
بوساطة النظام لصهيمن على المجتمع على له خروج على طاعة القيادة السيلسية وأنه آن
األوان إلعلدة الوضع إلى نصابه كما كان في السابق.

في الثامن والعشرين من فبراير  1998أقدمت الحكومة على حل مجلس إدارة جمعية
المحامين اليحرينية وإلغاء انتخاباتها وتعيين مجلس إلارة جديد برئلسة الشيخ عيسى بن

محمد آل خليفة .ويقال أن قرار الحل قد تم اتخاذه من قبل رئيس مجلس الوزراء الذي
اجتمعمباشرة بللهيئة اإلدارية المعينة.
وقد ووجه قرار الحل بمعارضة واسعة من قبل المحامين الذين باشروا برفع الدعوى

عطى وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية التى صدر باسمها قرار الحل وسجلت الدعوى
صباح  17ملرم (2آذار) تحت رقم  .98/1550وقد وقع على رفع الدعوى  107محاميا

من أعضاء الجمعية وتوقع المحامون أن تتظر في الدعوى المحكمة المدنية الثالثة التي
يرلسها لشيخ خليفة بن راشد آل خليفة وهو رئيس إحدى دوائر محكمة أمن الدولة .وحتى
ال يطلع الراي العام في العالم على هذه التطورات استدعى وزير العدل الشيخ عبدال بن
خالد آل خليفة للمحامي حسن رضي ممثل االدعاء عن جمعية المحامين وطلب منه عدم

نشر شيء عن هذه الدعوى.
وقد استتكر اتحاد المحامين العرب قرار الحل واتخذ قرارا بتجميد عضوية جمعية

لمحامين في البحرين .كما صدر الكثير من ردود الفعل ضد قرار الحل من قبل المنظمات
لحقوقية والمحامين على الصعيدين العربي والدولي.

لجنة التنسيق التى تضم كال من جبهة التحرير الوطني البحرانية وا لجبهة الشعبية
في لبحرين فقد اصدرت بياناً في الحادي والعشرين من مارس  1998حيت فيه أوال
مبالرة لجنة العريضة ،بتأكيد مطالب شعب البحرين العادلة والمشرو عة ونضاله السلمي

ولعلني لتحقيق تلك المطالب ،وتمنت على حكومة البحرين أن تستجيب لكل النداءات
لعربية والدولية بان تدخل في حوار بناء مع لجنة العريضة ،من أجل الخروج بالبالد من
لزمته السيلسية واإلقتصادية واإلجتماعية التي تزداد تدهور ،والعمل على خلق االنفراج
لسيلي بإطالق سراح جميع المعتقلين والمحكومين السياسيين وعودة لمبعدين واحترام
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حقوق اإلنسن على لسلس إعادة العمل بمواد الدستور كفة وإعلدة المجلس الوطني
للصنتخب كامل الصالحيلت السشريعية والرقابية.

ومن ثم عبرت اللجنة عن وقوفها الغبت مع المحامين البحرينيين في دفاعهم عن
استقاللية جمعيتهم وتمثيلها لهم جميعا عن طريق انتخابهم لهيئتها اإلدارية وطالبت حكومة
البحرين بلكف عن سياسات االستبداد والعسف وكبت الحريات وسلب الحقوق األسلسية
للمواطنين وانتهاك حقوق اإلتسلن .وقد اختتم البيان تعليقه بالقول أن هذه السياسك تؤدي
الى المزيد من تدهور األوضاع في البالد وتوسيع الهوة بين الحكم والشعب وانه ثبت لن

هذه السياسات لمستمرة منذ سنوات لم تجد حال للركود اإلقتصادى ،ولم تجد فرص عمل
للعاطلين ولم تسد العجز في لموازنة ولم تقدر على إقناع النلس بالسكوت عن مطلبهم
وقبول هذا النهج الخلطئ".

وإزاء تردي األوضاع في المحاكم وأصول المحاكمات لم يتصالك المحامون
لبحرينيون من التعبير عن انزعلجهم من المحاكمات السرية التي كانت تجري في محكمة

لمن الدولة السيئة الصيت وإنهم لصبحوا غير قادرين على القيام بدورهم كمحامين ونلك

لألسباب التالية:
 -منع المحامين من اإلطالع على لوائح اإلتهام قبل وقت كاف من المحاكمات.

 -عدم السماح لهم باإلتصال بلمتهمين كما تقتضيه أصول المحاكمات والعدالة.

 -عدم إعطاء المحامين المجال للترلفع ضد اإلتهامات الموجهة ضد المتهمينواقتصار لمحاكمة على تالوة القضاة اسم المتهم والحكم الصادر بحقه وهو حكم معد سلف.
وفي مثل هذه األوضاع التي يحكم ها قانون أمن الدولة لم يكن بمقدور المحامين وهم
رجال القلنون من اتخاذ موقف صلب حيل إجراءات المحاكم واإلنتهاكات القانونية ا
مورست ضد لمتهمين ووجدوا أنفسهم مضطرين للتعامل مع قانون أمن الدولة بالرغم مما
يعتريهم من خوف وشكوك من إقدام محكمة امن الدولة على تلفيق التهم ضد األبرياء من

المواطنين ومن ثم إصدار أحكام باإلعدام ضدهم.

صدور األحكام في المؤامرة اإلنقالبية المزعومة
بعد مضي ما يزيد على سنة وخمسة لشهر من اإلعالن عن المحاولة اإلنقالبية
أصدرت محكمة أمن الدولة في يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من شهر نوفمبر
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 1997حكماً غيابياً في الدعوى رقم  /33أمن دولة 1997/المقامة من اإلدعاء العام وجاء

الحكم بحق كل من المتهمين التالية اسما هم:
 )1منصور عبداألمير منصور الجمري )2 .سعيد عبدالنبى محمد الشهابي.

 )3علي سلمان لحمد سلمان.

 )4حمزة علي جاسم كاظم (الديري).

 )5حيدر حسن علي حسن (الستري).

 )6علدل علي حسين علي الشعلة.

 )7خليل عبدعلي عدالله سلطان.

 )8محمد حبيب منصور محمد (الصفاف).

أما التهم التي بنيت على اساسها هذه األحكام فهي:

 -1جناية التحريض على اتفاق الغرض منه الجناية المنصوص عليها في للمادة 155
عقوبات (المتهمون من األول إلى السادس).

 -2جناية السعي والتخابر لدى دولة لجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام باعمال
عدائية ضد دولة البحرين( .المتهمون السادس والسابع والثامن).

 -3جناية قبول أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكلب عمل ضار

بمصلحة قومية للبالد (المتهمون السادس والسابع والثامن).

 -4جناية اإلشتراك فى جناية السعي والتخابر لدى دولة لجنبية ومع من يعملون
لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد دولة البحرين (المتهمان األول والثاني).
 -5جناية تأسيس و إدارة منظمة ترمي إلى قلب نظام الحكم بالقوة (المتهمون السالس

والسا ع والثامن).

 -6جناية اإلشتراك في منظمة ترمي إلى قلب نظام الحكم بالقوة (المتهمان األول

والثانى).

 -7جنحة إذاعة أخبار وإشاعات كانبة وبث دعايات مثيرة فى الداخل والخارج من
شانها النيل من هيبة الدولة واعتبارها واضطراب األمن العام وحيازة مطبوعات تتضمن
نلك (لمتهمون من األول إلى الخامس).

وقد قضت للمحكمة بإلدانة المتهمين الثمانية كل بما نسب إليه وقضت:
 -1بسجن كل من المتهمين األول منصور عبداألمير منصور الجمري والثلني سعيد
عبدلنبي محمد الشهبي والسادس عادل علي حسين الشعلة والسابع خليل عبدعلي عبدالله
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لطان والثامن محمد حبيب منصور محمد خمسة عشر سنة وتغريمه  5000دينار (خمسة
آالف دينار).

 -2بسجن كل من المتهمين الثالث علي سلمان أحمد سلمان وللربع حمزة علي جاسم
كاظم (الديري) والخامس حيدر حسن علي حسن (الستري) خمس سنوات.

 -3بإلزام كل من المتهمين من األول إلى السلدس بالتضامن فيما بينهم ويين ممن
حكم عليه في دعاوى اخرى تتعلق بذإت األموال العامة التى ساهموا فى إتالفها لدفع قيمة
هذه األضرار البالغة  5709247دينارا (خمسة ماليين وسبعمائة وتسعة آالق ومئتين
وسبعة وأربعون دينارا)

-4بمصادرة المضبوطات.

وقد جاءت لسباب الحكم في تسعة وسبعين صفحة تناولت البينات التي ثبتت لدى
المحكمة في حق كل من المحكوم عليهم وقالت أنهم جميعاً اعضاء في ما يسمى حزب ال
 البحرين ،وهو حزب غير مشروع يرمى إلى تغيير النظام األساسي في دولة البحرينبالقوة وأن هذا الحزب يلقى لتأييد والدعم من النظام القائم في إيران".

لكن ما يشد اإلتتباه ويثير التعجب هو محاولة إقحام دول مجلس التعاون واألمة
العربية وخلفاء المسلمين وأئمة المسلمين في حيثيات الحكم حيث تذهب اسباب الحكم لتقول
ما يلي" :رهؤالء المتهمون يجمعهم فكر مشترك يتمتل فى عدم الوالء للوطن واإلساءة إلى

شعبه وكراهيتهم النتمائه العربي وحقدهم على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي،
تطاولوا على األمة العربية وتاريخها المجيد وذكروا بالسوء خلفاء المسلمين سادة العرب
وكبراؤها و للمة الصلمين الذين وحدوا المسلمين تحت راية واحدة وخليفة واحد والتي

أمتدت فيها رقعة بالد اإلسالم من فرغانه والسند في الشرق إلى فرنسا في الغرب ونشروا
النور والحضارة والسالم في أرجاء للمعمورة" ،وتنتقل حيثيات الحكم للحديث عن عروبة

البحرين فتقول" :وتحمروا (اي المتهمون) على انتصار العرب على الغرس في البحرين
وتحرر البحرين من التبعية لفارسية بالفتح الخليفي عام  1783ه وعودتها إلى األمة
العربية ،وقد تأكدت عروبة البحرين مرة اخرى عشية اإلستقالل بإجماع الشعب في
استقصاء الحقائق الذى أجرته األمم المتحدة".

وممايثير الدهشة واإلستغراب هو تطرق الحكم للحديث عن عروبة البحرين وحشر
هذه الجزئية لتاريخية في اسباب الحكم وكل ذلك بغرض توجيه اإلتهام للمحكومين وكأنهم
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ضد عروبة البحرين علماً أن الطائفة الشيعية والمعارضة بجميع أطيافها

تكن لتختلف

في يوم من األيام على عروبة البحرين كما أنها لم تشكك في حكم العائلة الخليفية للبحرين.
ويبدو من وراء زج األمة العربية ودول مجلس التعاون واألمة اإلسالمية في هذا
الحكم لها محاولة ذكية من قبل النظام لدفع هذه الدول وشعوبها الستعداء المعارضة

السياسية .لكن هذه الدول وبدون استثناء لم تنطل عليها هذه األساليب الفضوحة ولم تكن
لتصدق ما ورد على لسان المحكمة وخلصة بعد سياسة التضليل والكذب التي مارستها

الحكومةضد الحركة المطلبية منذ اندالع األحداث في  1994مما أفقدها المصداقية.

مجلس الشورى المعين الثاني
في الحلدي والعشرين من مايو  1996صدر األمر األميري رقم ( )4لسنة 1996
بشان فض دور اإلنعقلد العادي الر ابع لمجلس الشور ى .وخالل مدة المجلس المحددة بأربع

منوات شهد أعضاء المجلس أحداث اإلنتفلضة التي اندلعت منذ عام  1994وكانوا على
عطم ودراية بطبيعة الصراع السياسي وبحجم انتهاكات حقوق اإلتسان الشنيعة التي ارتكبتها

وزارة الداخلية ومع ذلك فإنهم التزموا بالدور للمرسوم لهم وقاموا بتتفيذ مخططات

الحكومة الداعية إلى توجيه اإلتهام للمعارضة وإصدار بيانات الشجب واإلدانة.

في األسبوع الثاني من شهر سبتمبر  1996بدا رئيس الوزراء لشيخ خليفة ينتقي
اعضاء مجلس الشورى الجديد .وحسب تعليق األستاذ جاسم مرد وهو أحد النواب
المابقين ومن رجل األعمال البارزين فإن رئيس الوزراء سوف لن يجد صعوبة في
اختيار األعضاء الجدد وذلك بسبب تكالب المثقفين على مجلس لشيخ خليفة ومعظمهم

ينتظر وبفارغ الصبر دور ه في التعيين وهم من الكثرة بحيث لم تعد لهم (الوجهاء
واألعيان) مقاعد للجلوس عليها".

ان هذا الحديث العفوي لرجل األعمل يعكس ولقع حال قطاع واسع من المثقفين

وحملة أعلى الدرجكت العلمية الذين ما فتئوا يتهافتون ويتتافسون على اإلصطفاف في
طلبور رئيس مجلس الوزراء لعلهم يحظون بأمر التعيين في هذه المؤسة غير الشرعية
امالً في تحقيق المكاسب الشخصية حتى وإن كانت هذه المكاسب عل  ،حسب تضحيات
هذا لشعب ودماءه.

ومن حظ شعب البحرين والحركة الوطنية أن هذه الشريحة من المثقفين والمتعلمين
اإلنتهازيين ال تمثل إال نسبة ضئيلة من تلك الطبقة العريضة والولسعة من المثقفين
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الوطنيين الذين انخرط الكثير منهم في الحركة الدستورية فيما اكتغى البعض منهم بالتعبير
عن دعمه وتعاطفه مع الحركة المطليية.
ومن طريف القول ان ثالثة من لساتذة جامعة البحرين ومن المداومين على زيارة
رئيس الوزراء اصطحبوا معهم رفيق ًا رابعاً وما أن اكتشفوا أن األستاذ الجديد قد حاز

بآرائه وأف كار ه وبلباقة حديثه على إعجاب وتقدير الشيخ خليفة وإنه سرق األضواء منهم
حتى دب الحسد والغيرة في نغوسهم فما كان منهم إال أن تخلوا تدريجياً عن مصاحبته
وذلك طمعا في استرجاع اهتمام رئيس الوزراء بهم.
ال شك ان زيادة العرض على الطلب قد أتاح لرئيس الوزراء فرصة أكبر لإلختيار
خاصة وإن رئيس الوزراء كان حريص ًا على انتقاء اعضاء الصجلس من بين تلك

الشخصيات التي تتمتع باإلحتر ام والحائزة على ثقة أيناء الشعب .فالسمعة الطيبة لألعضاء

وما يتمتعون به من شعبية هي عامل مهم في كسب التاييد لمجلس الشورى في الداخل
تمهيدا لشوبق العطية الش« دية في الخارج .وض النذر جداً أن يعرض رسن الوزراء
على أي مواطن لعضوية فيرفضها ألن هذا الرفض يتطلب لجر  :والشجاعة خاصة وأنه
يعرض صاحبه لزعل رئيس الوزراء .وكما هو معلوم فإن البحرين لها تاريخ حافل في
قطع أرزاق المعارضين سواء كانوا تجاراً أو موظفين او عماالً .ومن الشخصيات الوطنية

التي رفضت عرض رئيس الوزراء الدكتور المحامي حسن رضي الستراوي .أما األستاذ
رسول عبد علي الجشي وهو نائب سابق فى البرلمان المنحل فقد اعتلد السفر إلى لندن في
فترات اإلختيار من اجل أن يتحاشى الحرج مع القيادة لعيدية خاصة ولن صيدليته قد
تعرضت للمقاطعة من قبل وزارة الصحة وذلك بعد حل المجلس الوطني في أغسطس من
عام.1975
ومن األشخاص النين تم استدعاؤهم وعرض العضوية عليهم من قبل رنيس الوزراء

سيد حسن السيد كاظم العلوي .وقد طلب هذا الشخص اإلذن من رئيس الوزر؛* بمفاتحة
عاتلته في الموضوع قبل الموافقة لكن هذا الرد لم يعجب رئيس الوزراء وتم صرف
النظر عنه بالرغم من موافقته على العضوية في اليوم التلي.

لكن إلختيار الذي احدث جدالً في الساحة السياسية هو عرض العضوية على كل من

السيد احمد بن سلوم رئيس مأقم بن سلوم والسيد فيصل فوالذ .فالسيد احمد بن سلوم هو
المسؤول عن موكب عزاء بن سلوم الذي يعتبر أكثر مواكب العزاء ثورية ومعارضة
للنظام وهو كما يقال محسوب على حركة لحرار البحرين .أما السيد فيصل فوالذ فقد تم
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اختيله بسبب نشاطه العمالي والنقابي وكان وقتها يشغل منصب رئيس اللجنة للعامة لعمال

ابحرين للفترة ما بين  1995و 1998وفي الوقت نفسه يرلس اللجنة العمالية في طيران
الخليج.

وحال استدعائه من قبل رئيس الوزراء لم يتردد السيد أحمد بن سلوم في المولفقة

على التعيين لكنه تعرض لحالة نفسية سيئة وكلد أن يصاب بانهيار عصيي جراء انتقاله
المفاجى من خندق المعارضة إلى خندق السلطة .وقد كان لهذا االنفعال المفاجى أثره الكبير
لى حركة لحرار البحرين التي أصيبت بالصدمة والذهول فىر تلقيها نباً كبول أحمد بن
سلوم عرض رئيس الوزراء .وال عجب في ذلك فقد كان السيد أحمد بن سلوم احد

العناصر الفعالة و ذات التأثير الكبير في قيادة المسيرات الدينية في العاصمة المنامة.
والطريف في الموضوع أن حركة أحرار البحرين سبق وأن توجهت باللوم واإلنتقاد
للتقدميين والوطنيين بسبب قبول السيد فيصل فوالذ عضوية مجلس الشورى .إال أن نبا
قبول السيد أحمد بن سلوم بالعضوية وضع حركة أحرار البحرين في وضع ال تحسد

عليه .وقد تحول اللوم واإلنتقاد فيما بعد إلى ما يشبه الدعاية السياسية عندما علق الدكتور

سعيد الشهابي في معرض رده على أحد التقدميين الزائرين للعاصمة البريطانية لندن

بالقول" :منكم واحد ومنا واحد وانتهى الشوط ال غالب وال مغلوب ٠

لكن يبقى الفارق الكبير بين اإلثنين أن العضو فيصل فوالذ ظل على ارتباط وثيق
بالمعارضة في الداخل والخارج وكان على اتصال دائم بلمنظمات الحقوقية طوال فترة
التنعينيات وحتى ما بعد اإلنفراج السياسي.

وقد علقت حركة لحرار البحرين على رفض بعض المرشحين العضوية بالقول لن
عدا من المواطنين الشرفاء قد رفض عضوية المجلس لعلمهم فنهم سوف يصبحون عبيدا

رتجى الوزراء .وانه لم يوافق على تلك العبودية إال عدد محدد من اإلتتهازيين الذين ال
يتمسكون بالقيم والمبادئ ويبحثون عن موقع إجتماعي او سيامي حتى لو كان ذلك على
حساب دماء الشهداء ونضاالت المواطنين" .

في يوم السبت الموافق  28سبتمبر  1996صدر األمر األميري رقم (  )16بتعيين
اعضاء المجلس الجديد وتم اإلعالن عن لسماء األربعين شخص ًا الذين عينهم رئيس
لوزراء كاعضاء في مجلس الشورى .وقد عبر بعض األعضاء القدامى الذين تم
االستغناء) عن خدماتهم عن خيبة لملهم خاصة ولنهم قدموا خدماتهم الجليلة في دعم
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ومسعدة الحكومة في موقفها المعادي للمطالب الشعبية وأنهم لم يترددوا في إدانة الحركة
المطلبية والدفاع عن اإلنتهاكات الفظيعة لحقوق اإلنسلن.

وقد ترتب على التعيين لجديد وإصرار الحكومة على استمرار العمل من خالل هذه
المؤسسة الحكومية الفلثلة رد فعل قوي لدى المولطنين العاديين تمثل في كتابة الشعارات
ووضع الملصقات لمنددة بالمجلس وباعضائه في معظم القرى بما في نلك العاصمة

المنامة .ومما زاد من هذا السخط الشعبي لجو ء الحكومة إلى استخدام نفوذها في الضغط
على بعض الشخصيات من أجل القبول بلتعيين.

قبل اإلعالن عن لسماء أعضاء لمجلس الجديد وبالتحديد في الحادي عشر من
سبتمبر أصدر األمير األمر األميري رقم  12بشان مجلس الشورى .وقد نص األمر
األميري في مادته الثانية على عدم السماح لألعضاء المعينين بمنقثة األمور السياسية
وحتد لهم الشؤون التي يبدون فيها بلرأي والمشورة وهي :

أ _النواحي اإلجتماعية و لثقافية والتعليصية والصحية.

ب  -تتمية القطاع اإلقتصادي وسبل تطويره ومواجهة ما قد يعترض مسيرته من

معوقات.

ج  -الخدملت والمرافق العامة المتعلقة بالمواطنين وسبل تطويرها واإلرتقاء بها.
لكن المادة األولى جاءت لتعطي المجلس الصالحية لمناقشة السيلسة العامة للدولة فيما
يختص بالنواحي السياسية واإلقتصادية واإلدارية ومشروعات قوانين والمشروعات

اإلنشائية ونلك في حالة ما اذا أحالها إليه مجلس الوزراء إلبداء الراي.

لم يكن صدور مثل هذه التعديالت على احكام األمر األميري رقم  9لسنة 1992
بإنشاء مجلس الشورى باألمر المستغرب لدى لحركة الدستورية .ذلك أن صالحيات
المجلس ال تتعدى إبداء الرأي والمشورة سواء سمح له بمناقشة القضايا السيلسية أم لم
يسمح له .إال أن هذه التعديالت كنت مثار الدهشة والسخرية في صفوف القوى الوطنية

على اعتبار أن الحكومة قد جردت هذا المجلس حتى من حق المناقشة والمشورة في
الشؤون السياسية التي كان يعرضها عليه مجلس الوزراء في المجلس السابق.
وكتعبير للرفض القاطع لتقديم مجالس الشورى المعينة كنوع من المشاركة الشعبية

وكبديل للمجلس الوطني المنتخب أصدرت  1 2شخصية وطنية ممن يعيشون في المنفى
بياناً أكدت فيه على الثوايت الوط نية وضرورة إعادة العمل بالدستور كمخرج وحيد من
األزمة الحالية .وجاء في البيان ما يلي :
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يواجه وطننا وشعبنا خطرا بازديلد تفاقم األزمة السياسية واألمنية التي تمر بها بالدنا
ممايتطلب من جميع الوطنيين على اختالف شاءاتهم التصدي لمسؤولية وقفها.
إن من أخطر مظاهر األزمة خطر تمزق وحدة الشعب بسبب سيلسة التمييز الطائفي
ي اتخذت منحى خطيراً وإحياء النزعلت الطائفية والقبلية وتزايد ضحيا األزمة من
لقتلى والجرحى والمسجونين والمنفيين وتدهور األوضاع اإلسلية واألمنية .إن وحدة
ثعبنا تواجه تهديدات حقيقية عديدة أخطرها ابتداع بدائل قبلية وطائفية بديال عن اإلنتماء
إلى الوطن .ولهذا فإننا نؤكد على ضرورة اإللتزام بلدستور التزاماً ثابتا باعتباره الضمانة

الحقيقية للوحدة الوطنية وضمانة اإلنتماء الوطني القائم على لسس المساواة الفعلية بين

جميع المواطنين.
في ذات الوقت فإن هناك إصرار على عدم التصدي الجدي لجذر المشكلة المتمثل في

تنعيل الدستور وإلغاء المشاركة الشعبية واإلصرار على البدائل المعينة كمجلس الشورى
وعلى صيغ تجاوزها الزمن في هذه لظروف الحرجة .إن المطلوب منا كمواطنين هو
لتمسك بالثوابت الوطنية التي تضمنتها العريضة الدستورية  1994الموجهة الى أمير

لبالد بهدف معالجة األوضاع المتفاقمة التي تمر البالد بها منذ تعطيل المؤسسة الدستورية
عام  .1975إن المخرج الحقيقي من األزمة السيلسية الراهنة يتمثل في إعلدة الت أكيد على
هذه الثوابت وفي تكثيف جهود العمل المشترك بين جميع القوى السياسية واألفرلد
ومؤسسات المجتمع المدني من أجل وقف العنف والعنف المضاد وفتح باب الحوار بين
الحكم ومملي قوى الشعب الفاعلة من أجل إعادة الحياة الدستورية إلى البالد".

وقد وقع على هذه العريضة كل من السادة التالية أسماؤهم:

لحمد ابراهيم الخياط ،لحمد ابراهيم الذوادي،

بدر عبدالملك ،د .سعيد الشهابى،

عبدالرحمن النعيمي ،عبداش علي الراشد البنعلي ،عبدالنبي العكري ،د .عبدلهلدي خلف،

لشيخ على سلمان ،محمد عبدالجليل المرباط ي ،د .منصور الجمري ،ود .يعقوب يوسف
لجناحي.

وهذه األسماء تمثل غالبية األطياف السيلسية العاملة في البحرين.

وقد مرت دورة األربع سنوات كسابقتها ولم تتخللها إال أساليب الشجب واإلداتة ضد

لمطالبين بحقوقهم الدستورية والقانونية .إال أن ما يميز هذا المجلس عن سابقه هو تشكيل
لجنة خاصة لحقوق اإلنسان في مجلس الشورى .وقد أضحى هذا التشكيل مثاراً للتتدر
والسخرية في األوساط السياسية وخاصة من قبل ضحايا التعذيب واهالي لمشهداء.
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في الثالث والعثرين من شهر مليو  2000صدر األمر األميري رقم ( )16لسنة
 2000بشأن فض دور اإلتعقاد العادي الثامن لمجلس الشورى.

وفي هذه المناسبة ألقى رئيس الوزراء في يوم األثنين المواقق  30مايو  2000كلمة

عير فيها عن فخر الجميع واعتزازهم بما تمله هذه المناسبة الوطنية العزيزة من مسيرة

إنجاز وطني كبير تحققت علي امتداد ثمانية اعو لم من للتعاون المخلص بين المجلس

والحكومة من أجل تحقيق كل ما فيه من رفعة وتقدم بلدنا العزيز .وأثنى رئيس الوزراء
على رئيس واعضاء مجلس الشورى وعلى ما حققه المجلس من إنجازات وسهامات
شاملة وبارزة على امتداد هذه الفترة وما أبداه الرئيس واألعضاء من مسؤولية وتعاون بناء

عك ما يتمتع به المجلس من وعي كبير وحس وطني أصيل والتزام كامل بالعمل
المخلص والتعاون الصادق والسعي الدؤوب لدراسة وتلمس كل ما فيه الخير للوطن
والمواطن وحمية مكتسباته كافة ،والعمل علي نمائه ولزدهاره والموضوعية في البحث
ولمنقشة والحوار عتدما تناول القضايا لتي تهم الوطن والمواطن وتلمس المصلحة لعليا

للبالد ووضعها فوق كل اعتبار -
بعد ذلك تطرق إلى المستقبل فأشار إلى أنهم بصدد اإلستعداد للمرحلة المقبلة من
مسيرة مجلس الشورى ،مؤكدين تطلعهم إلى مزيد من التفاعل والتعاون اإليجابي القائم

والمعهود بين للحكومة والمجلس .وأكد على تعهدهم بمواصلة دعم وإسناد المجلس وتهيئة

السبل كافة أمامه لإلضطالع بصسؤوليقه الكبير ة في إعداد القوانين واألنظمة التي تتطلبها
للمرحلة علي خير وجه.
وفي هذا الصدد قال رئيس الوزراء ،إن هذا المجلس الذي شهد من قبل خطوات

تطوير مدعو اآلن لإلئتقال الى طور آخر جديد من مراحل العمل الوطني لمواصلة ما
حققه من نجاح لمواكبة طموحات المواطنين والقيلدة .وأشار إلى موضو ع تعميق الممارسة

الديمقراطية السليمة في البالد والمشاركة الشعبية في

حنع القرار .فتكلم عن تطوير مجلس

الشورى ،وقال إن المجلس القادم سيشهد مشاركة المرأة البحرينية في عضويته ونلك

تقديرا لدورها الكبيز في المجتمع وأكد على اإلستمرار في تدعيم مجلس الشورى
بلكفاءات التي تمثل المجتمع كافة .ولن الكفاءة والجدارة واإلنتماء الوطني وتوافر الخبرلت
التي تتواكب ومتطلبات المرحلة المقبلة وتمل القطاعات كافة هي المعايير التي تحكم
اختيار أعضاء لصجلس.
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إال لن ما استحوذ على اهتمام القوى السيدسية وأصبح حديث النخبة هو الموضوع
لمتعلق بالمجلس المنتخب حيث أشار رئيس الوزراء إلى اتجاه النية وتالقي اإلرادة وإ نهم
قد عقدوا العزم على انتهاج طريق اإلنتخاب أسلوباً لتشكيل المجلس ما بعد القادم ول نهم

(لقيلدة السياسية) يتطلعون الى أن تكون هذه النقلة إضافة مهمة في مسيرة الوطن تعزز

من مسيرته الديمقراطية وتثبت النهج الذي ارتضو ه جميعا في التطور التدريجي في عملية
صنع القرار في الدولة.
وفي نفس التاريخ بعث سمو األمير ببرقية إلى رئيس الوزراء اعرب فيها عن

مباركته لمشاركة المرأة البحرينية في مجلس الشورى المقبل إلى جانب الكفاءات الشلبة
لتى متنضم إلى مسيرة الميلس.

و -دث األمير عن تالقي توجهات القيادة العميقة مع تطلعات شعبنا الوفي فى هذا
البلد الرائد نحو األهداف الوطنية المشتركة في التقدم وتطوير الحياة السياسية نحو المزيد
من المشاركة الشعبية واإلنفتاح الديمقراطي وربط نلك بقضية حوار .فتكلم عن إصرار
لوطن قيالدة وحكومة وشعبا على الوقوف جبهة متماسكة صلبة حفاظ ا على الكيان الوم
وصوناً لكل شبر من أرض البحرين الغالية.
وتحدث يضا عن مسيرة المجلس التي وصفها بالغنية فقال" :لن هذا التطور والتعميق
للعملية الديمقراطية في البالد يضع على عاتقنا جميعا مسؤولية كييرة ويتطلب مستوى

رفيعا من النضج السياسي وحسن اإلختيار".

وتحدث عن موقف البحرين حيل قضية الخالف المعروضة على محكمة العدل
لدراية (قضبة حوار) فامتدح وقفة رئيس الوزراء قائال أنها بمثابة وقفة للتاريخ من

وقفاكم الوطنية المشرفة التى عهدناها ،حيث أوضحت بجالء تصميمنا جميعا في هذا
لوطن على التصسك بوحدة الكيان الوطني وبكافة حقوقنا المتوارثة والثابتة ،هذا مع إيماننا

لدائم بوحدة العمل المشترك مع جميع األشقاء في إطار التفاهم األخوي الذي ال بد منه
لشعوبنا الشقيقة" .وفي ختام برقية التهنئة عبر األمير عن عميق تقديره لرئيس الوزراء
واعضاء الحكومة ولرئيس واعضاء مجلس الشورى على ما قدموه من إنجاز .

رسائل لجنة العريضة إلى الشيخ حمد
الشك ان تصريحات االمير الجديد وخطاباته حول اإلصالح اإلداري والسيدسي كلن
لها لرقع السحري في نفوس المعارضة الدستورية وكافة القوى الوطنية .وعلى اثر هذا
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اإلنفرا ج السياسي الذي جاء على خلفية الصراع السيلسي والدستوري الذي امتد طوال عقد
التسعينيات تقريباً رلت لجنة العريضة لشعبية أن تغتنم هذه الخطوة فتخاطب األمير الشيخ

حمد بمناسبة توليه الحكم .وقد لستعرضت الرسالة أسباب األزمة الدستو رية وطالبت بفتح
باب الحوار مع األمير لكنها جاءت محملة بدرجة عالية من التفاؤل الذي اثبت فيما بعد لنه
لم يكن في محله .وقد قام بتسليم الرسالة عضو لجنة العريضة الشيخ عيسى الجودر .وهذا
هو النص الكامل للرسالة.

1999/10/20

بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسي آل خليغة أمير دولة البحرين حفظه ال
تحية واحتراماً وبعد

لقد كلن في خطاب سموكم التاريخي بمناسبة توليكم حكم البالد من تأكيد على الوحدة الوطنية
وصدق اإلنتماء الوطني وعدم لمتمييز بين لبناء الوطن الواحد ومن دعوة للتطوير اإلداري
واالستعداد لمواجهة متطلبات الصستقبل ومستجدته ...لقد كان لهذه المبادئ مجتمعة وقع إيجلبي

على مسامع المواطنين قاطبة وكذلك الخليجيين وغيرهم ممن يحرص على رؤية البحرين وهي
تتعم باألمن واإلستقرار.
كما جاءت مطالبة سموكم بضرورة مواكبة معركة التتمية واإلقتصاد والعلم والقانون بمثابة
دعوة لألخذ بلسباب التقدم العلصي والحضاري استعداداً لدخول األلفية الثالثة.
ال شك أن هذه المبادئ والقيم التى أثارها سموكم جاءت لتعزز إيمان شعب البحرين بدستور
دولته الغتية ،هذا لدستور الذي دشنه والدكم الراحل طيب الله ثراه في عام  1973وأرسى به
وألول مره في تاريخ البحرين الحديث قاعدة لحكم المبني على المشاركة السياسية في صنع القرار
ولسس به دولة القانون ،وتم عن طريقه إدخال البحرين عصر الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
ولكن شاعت الظروف السيلية ان تتعطل التجربة الديمقراطية في اغسطس من عام 1975

ولن تعيش البحرين فراغا دستوريا دام ربع قرن من الزمن.

وقد ادى هذا التعطيل بطبيعة الحل إلى غيب السلطة التشريعية والرقابية مما أحدث خلالًفي
تواز ن السلطك الثالث ،هذا الخلل الذي يتعارض والمادة رقم  32من الدستور والتى تص على
مبدا الفصل بين السلطات التتفيذية والتشريعية والقضائية وعدم جواز تنازل أي من السلطات
الثالث لغيرها عن كل لو بعض اختصاصها.

ومن هنا تتبع أهمية وضرورة عودة السلطة التشريعية كسلطة مستقلة باإلضافة إلى أهمية
ومسؤولية المواطنين في اختيار أعضاء هذه السلطة .فهذا اإلنتخاب لحر والمباشر هو الذي
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يكرن المبدا لمدمتو ري نظام الحكم فى البحرين ديمقراطي ،السيادة فيه للشعب مصدر السلطات
جميعا" ،هذا المبدا الذي نصت عليه الفقرة (د) من المادة الخامسة من دستور دولة البحرين.
لن هذه المشاركة السياسية يا صاحب السمو هي التى تؤدي إلى تعميق الوالء للوطن وتجسيد
لوحدة الوطنية ،هذه األهداف النبيلة التي ركز عايها خطاب سموكم التاريخي.

ومن هذا المنطلق فلن لجنة العريضة الشعبية ترى أن العالج الوحيد لألزمة السياسية التى
علثتها البحرين منذ عام  1994والحيلولة دون تكرارها هو التقيد باحكام الدستور وسيادة القانون.
ومن هنا تأتي مبادرتكم الطيبة بإطالق سراح الشيخ عبداألمير الجمري وما يزيد على
ثالثمكة معتقأل سيدياً لتصب في هذا األطار السلمي لحل هذه األزمة وتسويتها سياسيا.

وال يخغى على سموكم أن النهج اإلصالحي الذي تبنته لجنة العريضة والذى يتمثل فى تلك
المطالب التى تضمنتها العريضة النخبوية لعام  1992وكنلك العريضة الشعبية لعام  1994وهي
تفعيل المواد المعطلة من الدستور وعودة الحياة النيابية وإصدار مرسوم بقعون بالعفو العام عن
جميع المعتقلين والمبعدين السياسيين وليجاد وظائف للعاطلين ومنح المرأة كافة حقوقها السياسية،
رهذه كلها مطالب علدلة وال تخرج عن إطار الدستور.

وكما يعلم سموكم فقد تشرف وفد العريضة النخبوية المكون من السدة الفقيد المحامي حميد
صنقور والشيخ عبداألمير الجمري والشيخ عبداللطيف المحمود ونائب المجلس الوطني األستاذ
محمد جبر صباح واألستاذ عيسى الجودر واألستاذ عبدالوهاب حسين بلقاء األمير الراحل طيب
اله ثراه وذلك تاريخ  1993/1/15حيثتم فى هذا اللقاء التاريخي مناقشة هذه للهالب مما يعد
خطرة تقدمية فى طريق إرساء مبدأ لحوار والقبول باآلخر.
يا صاحب السمو

لن إعالن سموكم بتشجيع المعارضة والنقد وتأكيدكم بان الخالف فى الراي ما دام دافعه
لنوليا الطبية هو أمر إيجابي ولمصلحة الوطن واألنظمة ،إن هذا كله يا صاحب السمو قد شجع
لجنه العريضة على طلب اإللتقاء بسموكم من لجل فتح باب الحولر حول المطالب التي تضمنتها
لعريضة الشعبية لعام . 1 994

لن لجنة العريضة يا صاحب السمو ترى أن قضي ة الديمقراطية والمشاركة الشعبية فى ص سنع
لقرار هي القضية الجوهرية التى تطرح نفسها على الساحة السيلسية فى اليحرين ون المعلجة
للجذرية لهذه القضية والمتمثلة فى تفعيل الدستور وعودة الحياة الغيبية كفيل بوضع حد لألزمة
لسياسية التى علثتها البحرين طوال الخمس سنوت المنصرمة.
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يا صاحب السمو

إن البحرين وهي ثالث دولة خليجية بعد دولة الكويت تمتلك دستوراً عصرياً وهي التى قادت
مسيرة التعليم فى منطقة الخليج وكانت األكثر انفتاحاً على التيارات الفكرية والثقافية ،ليحدوها
األمل تحت قيادتكم الشابة أن تدخل األلفية الثالثة وهي فى مقدمة الركب الديمقراطي والحضاري.
وفى الختام نسأل الله القدير أن يعينكم على تحمل أعباء الحكم وأن يوفقكم فى تعزيز الشرعية
الدستورية وتطوير مؤسسات المجتمع المدني وان يسدد على طريق الخير خطاكم.

و السالم عليكم ورحمة ال وبركاته.
وقد حملت الرسالة تواقيع ولسماء اعضاء لجنة العريضة لتلية أسماؤهم:
لشيخ عبداألميرالجمري /

األستلذ علي قاسم ربيعة

األمتلذ المحامى أحمد الثمالن /األستاذ عبدالوهلب حسين
األستاذ عيسى عبداش الجودر  /األستاذ لبراهيم كمل الدين
األستلذ المحامى عبداش هلشم  /األستاذ المهندس سعيد العسبول

األستلذ المهندس هشام لعهايي  /الدكتورة منيرة أحمد فخرو
كنا نتوقع أن يبادر لعهد الجديد باستدعاء أعضاء اللجنة وأن يفتح معهم باب الحوار

لسماع وجهة نظر هم في المستقبل السي لسي ومسائل التحدي ث التي يطرحها النظام ،لكن
القيدة السيلسية لم تكلف نفسها عناء الرد على الرسالة بما يؤكد أن عالقة السلطة

بالمعارضة ال يمكن ان تتغير بتغير شخوص النظام.

مقابلة لجنة العريضة مستشار األمير السيد حسن فخرو
على أثر حديث القيادة السياسية عن التحديث والتطوير ساد اإلعتقاد الخلطئ لدى

أعضاء لجنة للعريضة بأن عالقات جديدة بين الحاكم والمحكوم هي قي طريق التلسيس
وإن عليها استغالل هذه الفرصة لمخاطبة األمير ومناشدته بالجلوس على مائدة الحوار.

في حوالي الساعة الحادية عشرة من صبيحة يوم األحد الموافق  23يناير من عام

 2000قام وفد لجنة العريضة الشعبية الممثل في األستلذ دراهيم كمال الدين واألستاذ علي
ربيعة بمقابلة مستشار األمير السيد حسن فخرو في مكتبه بغندق "العوليدي إن
( )Holiday Innوسلمه للرسالة.

لكن لمستشار اشترط على الوفد اإلطالع طى فحوى الرسالة قبل تسليمها لألمير فما
كان من لوفد إال أن سلمه نسخة من للرسلة ولما فرغ من قراءتها عبر عن اقتتاعه بلهحتها
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لهادئة وبمضمونها الذي انطوى عطى امتداح الخطوات اإلصالحية لألمير وبالتلي وعد
بتسليمها .بعد خروجهما من مكتب لمس تثار بلشر عضوا الوفد باإلتصل ببقية أعضاء لجنة
سريضة مبشرين لياهم بنجاح لمهمة .لكن فرحة أعضاء لجنة لعرضة لم نقم طويالً .قى

مساء نفس اليوم وتحديدا في حوالي الساعة الخامسة إال ربعا اتصل المستشار بعلي ربيعة
يعله عن عنوان مكتبه من أجل إعلدة الرسلة .ولما سله علي ربيعة عن األمباب لخبره

لمسشار بأن األمير ليس على لستعداد لتسلم العرائض.
وهذا الرفض ليس باألمر الجديد في نعج السلطة الحاكمة بل هو جزء من استراتيجية

لنظلم السيلسي لمبنية على عدم اإلعتراف بوجود معارضة ،فكيف الجلوس معها على
طارلة الحوار .وإذا كان هناك من مردود سياسي لهذه لمحاولة الفشلة فبه يتلخص في

رصول لجنة العريضة إلى قناعة مبكرة بان وصول حاكم جديد إلى سدة الحكم وارتفاع
نبرة الحديث عن اإلصالح والتطوير ليس معناه اإلعتراف باآلخر والجلوس معه ندا للند
ألن في ذلك خرقا لقاعدة الحكم ومساسا بهيبة القيادة لسياسي.

ومع كل هذه القناعات واإلستنتاجات التي توصلت إليها لجنة العريضة فإن سيلسة

ظق األبواب لم تكن لتثنى اللجنة عن مواصلة أداء عملها السيلسي في فضح النظام

الرلفض للحوار أمام العالم .وفي هذا السياق لنتهزت لجنة العريضة مناسبة العيد قوطني
فبعثت بالرسالة التالية وفيها تطالب بضرورة تنقية األجواء السياسية عن طريق معلجة
لزمة الثقة التى ولدتها أحدث السنوات األخيرة وذلك بإطالق سراح عضو لجنة العريضة

لشعبية األستاذ عبدالوهاب حسين ورفاقه وكذلك إنهاء اإلقامة الجبرية المغروضة على
لثيخ عبداألمير الجمري وتعويض جميع من تضرر من جراء هذه األحداث األليمة:
2000/7/25

حضرة صاحب للسمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليغة حفظه اشه
أمير دولة البحرين
تحية واحتراما وبعد.

يصادف يوم السبت الموافق  26من اغسطس لعام  2000نكرى مرور خمسة وعثرين
علما على حل المجلس الوطني المنتخب وتعليق المولد الخاصة بعودة الحياة النيابية.
ولقد ترتب على غيلب السلطة التشريعية المنتخبة واختالل مبداً الغصل بين لسلطلت ترلكم
لممشاكل السياسية واإلجتماعية مما نتج عنها تفجر األحدث األليمة فى علم .1994
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وألننا يا صاحب الممو قد لمعنا صدق توجهكم نحو عملية اإلصالح ومعالجة كافة المشاكل
التى تعلني منها بالنا الحبيبة فقد بادرنا في الحال بدعم وتلييد خطواتكم اإلصالحية وعلى رلها
كنتخلبات البلدية.
ومن منطلق اإلخالص لهذا الوطن أيضا فإننا يا صاحب السمو نؤكد على ثقتتا بالعهد الجديد
وما يحمله هذا العهد من صدق النوليا على تجاوز هذه المشاكل التى عاشتها البحرين منذ حل
لمجلس الوطني في  26اغسطس من عام  1975ولن هذا النهج اإلصالحي يعتبر دافعاً لنا لطرح
كافة القضليا التي تتطلب المعلجة لسريعة من لدن سموكم.

وبهذا الخصوص نود يا صاحب السمو اإلشارة إلى كتابنا المؤرخ في  23يناير من عام
 2000والمتضصن طلب مقابلة سموكم من أجل مناقشة تلك المطالب التى حوتها العريضة الشعبية
الصالرة في عام  1994وهي:
ا) تفعيل المواد الدستورية المجمدة متذ علم  1975والخاصة بالسلطة النشريعية.

 )2عودة المجلس الوطني المنتخب والذي تم حله في أغسطس من علم . 1975
 )3إطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

 )4السماح للمبعدين السياسيين بالعودة إلى أرض الوطن.
 )5إعطاء المراة كافة حقوقها السياسية لسوة بالرجل.
)6إيجادوظائف للعاطلين.

وكما يعلم سموكم فإن تفعيل مواد الدستور المتعلقة بعودة الحياة النيابية هو الطريق الوحيدة
إلطالق الحريدت العامة من أجل *باثرة الحقوق السياسية والدستورية للرجل والمرأة وإشراك
المواطنين في مشروعكم اإلصالحي الذى تبنيتموه منذ توليكم مقاليد الحكم.
ومن بلب حرصنا التام علي نجاح مشروعكم اإلصالحي الطموح فإننا نرى يا صاحب السمو
ضرورة تتقية األجواء السياسية عن طريق معلجة أزمة الغة التى ولدتها احداث السنوات األخيرة
ونلك بإطالق سراح عضو لجنة العريضة الشعبية األستاذ عبدالوهلب حسين ورفاقه وجميع
المعتقلين السياسين ،وكذلك إنهاء اإلقلمة الجبرية المفروضة على الشيخ عبداألمير الجمري
وتعويض جميع من تضرر من جراء هذه األحداث األليصة.

وألننا ممن تهمه المحافظة على سمعة البحرين فى الخارج فإن الواجب يحتم علينا لن نطلع
سموكم على أن األمتاد عبدالوهاب حسين الذى أطلق سراحه بتاريخ 7ا 2000/ 3/بعد أن أمضى
لربع سنوات فى السجن وبدون محاكمة قد اعيد اعتقاله بعد ماعة واحدة من إطالق سراحه مما
تسبب ذلك فى تحويل مسالة اعتقاله إلى قضية حقوقية تتدلولها منظمات حقوق اإلنسان الحكومية
وغير الحكومية األمر الذى قد يلحق الضرر بسمعة البحرين الدولية في مجال حقوق اإلنسلن.
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كما لن استمرلر فرض اإلقامة الجبرية على عضو لجنة العريضة الشعبية الشيخ عبداألمير
الجمري منذ صدور عفوكم السامي عنه بتاريخ  1999 /7/8قد لدى هو اآلخر إلى خلق قضية
حتوقية ال تقل تأثيراً عن قضية األستاذ عبدالوهب حسين وهي ما برحت تثيرها وبشدة منظصات
حقون اإلتسان وكنلك لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة.
وال شك يا صاحب السمو ان هذه الخطوة الشجاعة بإزالة آثار األزمة السيدية والدستورية
حي الذي يعزز الوحدة الوطنية ويسمح بمعالجة كافة القضيا العالقة فى
متخلق لمناخ السياي
جو من الغة والصرلحة التى ينشدها سموكم دائماً ويعمل طى تشجيعها.

وغني عن القول أن عملية تطوير مجلس الشورى التى سيتم بمقتضاها تعيين المرأة في
لمجلس القادم وكنلك اختيار أعضاء المجلس الذى يليه عن طريق اإلنتخابات ال يمكن لن تحل
مشكلة لفراغ الدستوري الذى عانت منه البالد طيلة ربع قرن من الزمن .ولذا فإننا ويدافع
لحرص على أمن واستقرلر وطننا العزيز وتقدمه وازدهاره كنا نامل يا صاحب السمو أن يبدا

اإلصالح السياسي والدستوري قبل عملية تطوير مجلس الشورى.

يا صاحب السمو
بينا ومنذ توليكم مقاليد الحكم ال زلنا نتطلع إلى اإللتقاء بسموكم يحدونا األمل فى أن هذا اللقاء
سيخلق األرضية الصالحة لوضع نهاية حميدة لمشاكلنا السياسية واإلقصادية واإلجتماعية .وحتى
يتم لنا شرف اللقاء بسموكم سنظل على العهد باقين ومتمسكين بدسترر دولتتا الغتية وعاملين في

إطار هذه المشروعية حتى تتمكن البحرين من دخول عصر الديمقراطية وحقوق اإلنسان تحت
فيادتكم الرشيدة.
والله نسال ان يحفظكم ويرعلكم
وتلسيساً على ما توصلت إليه لجنة العريضة من قناعة تامة بان القيادة السياسية
لجيدة ليست بصدد استالم إلرسائل أو الرد عليها فإن اللجنة لم تكن لتضع في اعتبارها
وصول أي رد منها .ومع ذلك فقد حرصت اللجنة على تضمين خطابها طلب اللقاء
باألمير والتاكيد على الحوار كمخرج لألزمة بما يؤكد تمسك اللجنة بالنهج السلمي لحل
لخالفلت السياسية.

محاكمة الشيخ الجمري وتداعيات اإلفراج محلياً ودوليا
بعد خروج الشيخ الجمري واألستاذ عبدالوهاب من السجن بموجب صغقة المبادرة
حرص عضو لجنة العريضة أن يكون هناك توكيل لهما في حالة ما إذا تعرضا ثانية
لإلعتقال .ولهذا الغرض اصطحب المحامي عبداله هاشم وهو صاحب فكرة التوكيل الشيخ
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عبداألمير الى لمحاكم وعمل له توكيالً بلفاع عنه في حلة تعرضه لإلعتقال أو للمحاكمة

وظل هذا التوكيل في طي الكتمان .في الساعلت األولى من بعد منتصف ليلة الحادي
والعشرين من يناير  1996تم اإلعتقال الثلني للشيخ الجمري ،وبعد اعتقاله تم وضعه

مباشرة في زنزانة إنفرادية ولمدة تزيد على تسعة شهور .وألن قانون أمن الدولة ينص في
مادته األولى" :على عدم جواز زيادة مدة اإليداع في السجن على ثالث سنوات وكنلك
عدم جواز القيام بالتفتيش أى اتخلذ اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرة األولى إال بامر

قضائي  ،فقد تقدم المحامي عبداش هاشم بصفته محامي الشيخ الجمري بالئحة تظلم بتاريخ
 21ينلير  1999مطلباًبإطالق سراحه بعد انقضاء فترة الثالث سنوات في السجن .إال ان

المحكمة لم ترد على هذا التظلم ولستمرت قي سجنه مما يعد مخالفة صريحة للقانون الذي
وضعته الحكومة بنغسها.
وبعد شهر واحد من الت لم وبالتحديد في  21فبراير عقدت الجلسة األولى للمحاكمة
وكانت مدتها  45دقيقة فقط .وقد تم فيها قراءة التهم الموجهة للشيخ الجمري ومنها خمسة
أساسية هي:

 -1السعي والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية.
2

-

إدارة منظمة ترمى إلى قلب نظام الحكم بالقوة.

 -3التحريض على االالف العمدي للمباني واألمالك العامة.
 -4التحريض على إتالف أمولل ثابتة ومنقولة مما ترتب عليه حمل حياة الناس
وأمنهم للخطر.
 -5إذاعة أخبار وإثاعات كانبة ويث دعايات مثيرة فى دلخل البالد وخارجها من
شانها النيل من هيبة الدولة واعتبارها ولضرب األمن العام.
وكان رد الشيخ الجمري على هذه التهم٠ :أنه ليس مجرما وان كل ما يطالب به هو
عودة لمجلس الوطذي .

حددت الجلسة الثلنية فى  7مارس لكن وفاة األمير الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة
فى  6مارس أنت إلى تلجيل المحاكمة حتى  4يوليو  .1999وفي هذا لموعد المحدد عقدت

الجلسة الثلنية وكانت مدتها قربة  40دقيقة .وفي هذه لجلسة تمكن الدفاع من إحضار لربعة

شهود أحدهم لبن الشيخ الجمري لمهند محمد جميل ،واآلخران هما األستاذ عبدالوهلب

حسين واألستلذ حسن لمشيمع وكالهماموقوف منذ يناير . 1 996
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وقد تحدث رئيس محكمة أمن الدولة مع المحامين إلقناعهم بعدم لستدعاء شهود آخرين
كن الدفاع سيطلبهم وهؤالء كانوا بالتحديد األستاذ علي ربيعة والشيخ عيسى الجودر وهما

أعضاء لجنة العريضة الشعبية باإلضافة إلى السيد جواد الوداعي .وكلن الدفاع يرمي عكا
ببات بطالن لدعاء الحكومة بلن الشيخ الجمرى له ارتباطات خارجية من خالل شهدة رفلق
السنية
دربه فى لمشروع الوطني وهما علي ربيعة وعيسى الجودر وكالهما من ا
باإلضافة إلى شخصية دينية شيعية مرموقة وهي السيد جواد الوداعي .إال أن القاضي راى
لن حضور هؤالء الشهود الثالثة سيسبب إحراجاً شديداً للمحكمة ألن تهمة التخبر ال تتوافق
مع المط الب الوطنية التي يدعو اليها الشيعة والسنة في لعريضة لمشتركة وإن التهمة
ستكون امراً غير معقول .أما الشهود النين حضروا الجلسة فقد شهدوا لنهم جميعاً ليست لهم

عالقة بأي من التهم الموجهة للشيخ الجمرى ،وأن الشيخ كان يشارك الشعب في مطالبه

بصورة علنية وتشهد على ذلك جميع نشاطاته وخطبه واتصاالته ونهجه.

من خالل اللقا ءلت التي ككت تدور بين رئيس محكمة أمن الدولة ومحامي الدفاع أسر

رئيس لمحكمة لبعض المحامين على أن "الشيخ الجمري صديقي وأنا أعلم بن تهمة التخلبر
ليست جدية ولن تكون هدفاً للمحكمة خصوصاً ولن القيلدة العليا في البالد طلبت تخليص
موضوع الشيخ الجمري بسرعة" .كما أن اإلدعاء العام أوحى بأنه لن يصر على هذه التهم.

رطى عكس هذه التصريحات واألقاويل فقد كنت إحدى التهم التي أدين بها الشيخ عبداألمير

لجمري هي تهمة التخابر.

في لسالس والعشرين من شهر يونيو  1 999استدعت المخليرات آلسيد صادق ابن
فثيخ عبداألمير الجمري ونقات له رغبة األمير في إطالق سراح والده إال ان رئيس

لوزراء ووزير الداخلية يطلبان من الشيخ عبداالمير التعهد كتلبيا بااللولم بما يلي:
— عدم لتصريح ألي وكالة صحافية وعدم إعطاء التصريحات السياسية ألحد.

— التوقف عن إلقاء خطبات جماهيرية أو رفع مطالب سياسية أمام الجماهير.

— التوقف عن تدريس طالب العلوم الدينية في جامع اإلمام زين لعابدين.
وبعد التوقيع طى هذا التعهد عليه ان يقرأه أمام األمير ورئيس الوزراء وولي لعهد
طى لن تقوم لمخابرات بتصوير ذلك كله بغرض اإلحتفاظ به في األرشيف.

عندئذ تم ترتيب مقبلة الشيخ عبداالمير مع إينه الذي عرض عطيه شروط وزارة
لدلخلية ولم يتردد لشيخ عبداألمير في القبول بهذه الشروط والتوقيع عليها .لكن ما حدث في
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اليوم التالي للتوقيع على التعهد أمر مثير للدهشة حيث لستدعت المخابرات السيد صلق
ويحضور والده وتم إخطارهما برفض رئيس الوزراء إطالق سراحه قبل إجراء المحاكمة.

لم تستغرق كل من الجلسة الثالثة ولرلبعة أكثر من  5دقائق .فالجلسة الثالثة المنعقدة في
السادس من يوليو كلنت لإلدعاء العام لكي يطرح رده على الشهود ولكنه لم يقدم أي شهود
وأن جميع الملفات التي قدمها هي عبارة عن اعترافات ألشخاص موقوفين .وقد استلم الدفاع

منكرة اإلدعاء العام وقام فى اليوم التلي أي في صباح السابع من يوليو  1999بتسليم لرد
في مذكرة مكتوبة لقضاة محكمة امن الدولة .وبدالً من قراءة الرد فوجى الدفاع بإصدار

محكصة أمن الدولة برئلة الشيخ عبدلرحمن بن جابر آل خليفة وعضوية عطي منصور
(مصري) ومحمد رأفت مصطفى برغش (مصري) حكماً قلسياً على الشيخ عبدألمير
لجمري بالسجن عشر سنوات ودفع غرامة قدرهما  15مليون دوالر ( 5.7مليون دينار).
وقد جاء هذا الحكم القلمي لينسف تصريحك األمير التي تحدثت عن تغييرك وإصالحلت

ومساواة بين المواطنين وليعيد في الوقت نفسه أجواء التوتر واإلحتجاج من جديد.

في يوم األربعاء الموافق  7يوليو  1999وهو اليوم الذي صدر فيه الحكم على الشيخ
عبداألمير الجمري نشر النكب في البرلملن لمنحل محمد جلبر صباح مقاالً في صحيفة
لقدس لعربي اللندنية قال فيه ما يلي :سيبقى موقفنا ثابتا ال نتزحزح عنه وسنمضي بدون
تردد مدافعين عن الجمري وسنتحمل ما يمكن لن يترتب على هذا الموقف من ردود لفعل
العتبارك عديدة اهمها طى اإلطالق أن لجمري يجمعنا واه قدسم مشترك ال زل قتماً

وسيظل قشماً حتى يتحقق أال و هو تفعيل الدستور وعودة الحياة البرلمانية .ولكونه عضوا
بلرزاً ومناضال شجاعاً في لجنة العريضة ،وطليعياً مقداماً على الساحة النضاية الوطنية
يتستر وراء المثالية الكانبة وال يتوارى خوفا من كلمة الحق وقول الصدق" .وقد جاء هذا
لمقال ليعبر عن موقف لجنة العريضة الشعبية المتضامن وبشكل كامل مع الشيخ الجمري.
وخالل األربع و لعشرين ساعة الماضية التي أعقبت صدور الحكم على الشيخ
الحكومة مطالبة باإلفراج
عبداألمير الجمري بعثت منظمات حقوقية عديدة برسائل

الفوري عنه والتخلي عن سياستها التعسفية.
وقد أصدرت هيومن رايتس ووض بيناً شجبت فيه لعقوبة الشديدة للشيخ الجمري
وطالبت باإلفراج الغوري عن سبعة آخرين من الرموز السياسية المعتقلين معه وإلغاء

محكمة الدولة .وعلق السيد هاتي المجلى ،لمدير التتفيذي للمنظمة طى هذا الحكم بالقول:

192

للبحرين تاريخ في ممارسة اإلعتقال التعسفي واألحكام بغرامات كبيرة وأحكام سجن طويلة
من لجل بكات المعارضة السياسية وإن القوانين البحرينية تقمع حريات التعبير والتجمع*.

لكن ما حدث في اليوم التالي وهو يوم الخميس الموافق  8يوليو  1999كان مغاجأة
للجنة العريضة الشعبية والشارع السياسي في البحرين والرأي العام لعالمي والمنظمات
ظهيرة هذا اليوم نشرت الحكومة خبراً بلنها سوف تفرج عن الشيخ
لحقوقية في لعلم.
الجمري في حدود الساعة الثالثة بعد الظهر .وبالغعل اتصل مكتب رئيس للوزراء بمنزل
الشيخ الجمري وطلب لقاء عاجالً مع اثثين من أبنائه هما :محمد جميل وصادق وكلن اإلثتان

قد تم لستدعاءهما من قبل جهاز المخابرات فى صباح ذلك اليوم .كانت الساعة قد قاربت
الالية عثرة والنصف عندما رجع األخوان إلى المنزل وليعلما بخبر استدعائهما لجلسة
طارئة مع رئيس الوزراء ،وقد لستقبلهما رئيس الوزراء بحفاوة ولمدة نصف ساعة وقال
لهما" :ليع لدي أي شى ضد الشيخ عبداألمير وأنا اعرفه منذ أيام بجلن الوطنى ولكن

للرف أخرى دخات بيننا" .واخبرهما أن الشيخ الجمري سيفرج عنه قبل الساعة الخامسة
عصراً .ما كد ابنا الشيخ الجمري يصالن إلى المنزل حتى كلن هناك اتصل آخر بصدق
يطلب منه!خد ثياب علماء الدين التى يلبسها الشيخ الجمري والتوجه بها إلى سجن القلعة.
ومن لقلعة تم نقل الشيخ الجمري وابنه صلدق الى قصر األمير بالرفاع في سيلرة

المخلبرك .وما أن وصال إلى قصر األمير في الرفاع حتى كان في انتظارهما رموز العائلة
الحاكمة و مجلس الوزراء .وقبل دخول الشيخ عبداألمير إلى القاعة تم تسليمه رسالة
اإلعتذلر :لقراءتها أمام كل من األمير ورئيس الوزراء وولي العهد وجميع اعضاء مجلس

لوزراء .وكان هناك طاقم تلفزيوني كامل التجهيزات قام ب تصوير هذا لمشهد وحرصت
رزلرة االعالم بتوجيهات الحكومة على عرض هذا الحدث في تلفزيون البحرين وذلك فى
لصاعة الثامنة مساء .وقد شاهد شعب البحرين لشيخ الجمري وهو يتلو الرسالة التالية امام

لقيلدة السيلسية وفيها اعتذار عن كل ما بدر منه من أعمال وتعهد بلتوقف عن ممارسة
لعمل السيلي :

صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير البالد المفدى
حرسه الل تعلى

بعد تقديم ما يليق بمكان سموكم من التحية أوجه إليكم للعزاء بلراحل لغلي والدكم
لعزيز واب لشعب الرحيم الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة تغمده الل برحمته وجزاه عطى
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أعماله ومنجزته خير لجزاء .وللرك لسموكم ما تحملتموه من مسؤولية قيادة هذه األمة
ورعية شؤونها سكالً لمولى عز شلنه أن يسد خطاكم ويعينكم ويحفظكم ويكفيكم األسوا.
هذا ولرجو من سموكم أن تتقبلوا اعتذاري عما بدر مني من اخطاء أو مخالغات أو

تقصير ،والعذر عند كرلم للناس مقبول ،كما أرجو من سموكم قبول تعهداتى التي قمتها
لسعادة وزير لداخلية ولتى سوف أكون متقيد ًا بها ،كما أرجو من سموكم التكرم بإصدار
أمركم السامي باإلقراج عني نظراً لكبر سني وتخلف صحتي ،ودمتم محروسين.
راجيا فضلكم
عبداألمير منصور الجمري

وكان للطريقة التي أدى فيها التحية للقيادة السيدية وهي تقبيل لنف ورش الحاكم وعمه

رئيس للوزراء وإين الحاكم وبعض الوزراء من آل خليغة باإلضافة الى ما تضمنته الرمالة
من تتازالت ..كان لهذا كله وقع الصاعقة على نفوس المواطنين الذين أصيبوا بالصدمة
والذهول .وقد قام تلفزيون البحرين في نشرة الثامنة من مساء يوم الخميس ليلة الجمعة ببث
نبا لغو عن الشيخ الجمري وعرض لقطات حية للشيخ لجمري وهو يقوم بتقبيل لنغ
وراس الحاكم وعمه رئيس لوزراء وإين الحاكم وبعض الوزراء من آل خليفة.

وقد فسرت المعارضة الهدف من وراء العرض التليفزيوني للطريقة لتي تم فيها
تقديم الشيخ عبداألمير الجمري اإلعتذار واإلنسحاب من العمل السياسي بأنه من اجل

القضاء عليه كرمز سياسي .ومتى ما تحقق هذا الهدف فإن ذلك يقود إلى هدف آخر وهو
بث روح الهزيمة في نفوس أتياعه وإثارة السخط واإلستياء بين المواطنين حتى ينفضوا
من حوله .وبهذا تنفتت الساحة السياسية ويتم القضاء على اإلجماع الوطني.

لقد كان لمشهد مؤثراً جداً ومن النين تأثروا به وسجلوا لنطباعاتهم عضو لجنة
العريضة الشعيية السيد ليراهيم كهال الدين .يقول السيد كمال الدين" :كم كان المشهد مهينا
ومحزنا بلنسبة لي ولجموع شعب البحرين ونحن نشاهد فضيلة الشيخ عبداألمير الجمري

وهو يلقي خطاب اإلعتذار .تصورت أمامي والدي السيد على كمال الدين بعمامته فمعت

عداي على هذا المنظر المهين .إنه منظر مهين ليس للشيخ وحده وإنما لشعب البحرين
قاطبة .وعندما لمحتتي زوجتي والدموع تخر على وجنتي قالت "إنك تبكي يا أبا عمار ولنا
لم اشاهدك في حياتي وأنت تبكي" .وكان ردي عليها" :ال تلوميني أبداً فأنا لكي لما لحق

بشيخ اإلنتفاضة وبشعب البحرين من الذل والمهانة .لن ما حدث للشيخ الجمري لم يحدث
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للوالد اشاء اصتقل رجاالت الهيئة في  1956إذ اكتفى اإلنجليز بمطالبته بمغادرة أرض
لبحرين ولم يتعرضوا له باألذى وذلك احتراما لعمامته ومكانته الدينية".

وتزامناً مع هذا المشهد التراجيدي الحزين وقبل ساعتين من العرض التلفزيوني
تنثرت قولت مكافحة الشغب فى كل مكان وقامت بتفريق الحشود كما سيطرت قوات

األمن والمخبرات ومكافحة الشغب على جميع المنافذ المؤدية إلى بنى جمرة وفرضت
حصارا لمنع وصول المواطنين إلى منزل الشيخ .وكان هذا التحرك العسكري بدلية فرض

لحصار على منزل الشيخ الجمري ومنطقة سكناه بعد اإلفراج عنه.

إال أن هذا المشهد كان مثار غضب واستياء من قبل الجبهة اإلسالمية األمر الذى دفع
لشيخ محفوظ للقول" :ما أقدم عليه الشيخ غير مبرر ال سياسيا وال دينيا .لقد تسبب في
بجارة الغضب واإلحباط حتى بين أتباعه".
وقد عق مصدر إعالمي في الجبهة اإلسالمية لتحرير البحرين على ما جرى قائال:
إن السلطة الحاكمة تتصور أنها بهذا اإلجراء وعرض الشيخ الجمري بهذه الصورة
لمهينة سوف تفت من عضد شعبنا وتنال من صموده ولكنها ترتكب خطأ فلدحاً ألن

السير ة لن تتو قف حتى التغيير الشامل في بالدنا الحبيبة وأن شعبنا الصامد غير ملزم بما
فدمه الشيخ الجمري من تعهدات و التزامات.

وقد لت هذه الحادثة إى انقسام الشارع السياسي في البحرين بين رلفض لقيلدة الشيخ
عبداألمير الجمري لعدم تمكنه من الصمود في المحنة خاصة وله الرمز السياسي للذي
يمثل الحركة الدستورية المطلبية ،ويين متعاطف مع الشيخ في محنته بسبب كبر سنه وما

يعاليه من أزمة قلبية إضافة إلى ما تعرض له من تعذيب نفسي على يد المحققين.
ولم تمض ساعات على هذا الحدث حتى ظهرت كتابات على جدران قرية الدراز
تقول (لجمري خائن) ،فيما بادر آخرون بطرح إسم الشيخ عيسى قاسم كبديل.

لكن لمثير للدهشة أن كل هذه التنازالت السياسية التي قدمها الشيخ عبداألمير لم تكن

لتشفع له لدى السلطة التي بادرت بوضعه في اإلقامة الجبرية منذ اليوم األول إلطالق

سرلحه ،وقامت بضرب طوق أمني حول منزله وأقدمت على سد كل المنافذ المؤدية إليه.
ولم يسمح له بمغادرة المنزل أو يسمح للمواطنين بزيارته.
وقد استتكر المواطنون هذه المعاملة السيئة والمهينة وخرجت مسيرة في سترة منددة
بلسلوب المحاكمة ومسرحية العفو لكن قوات األمن تصدت لها مستخدمة الغاز المسيل
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للدموع .كما خرجت مسيرة ممانلة في كرزكان وتم التصدي لها وألقت قوات الشغب
القبض على ستة مواطنين.

وعلى لر هذا الحدث أجرت منظمة العفو الدولية و"هيومن رليتس ووتش" اتصاالت
برموز المعارضة مستتكرين صدور مل هذا الحكم ومستفسرين عن صحة خبر وضعه

في اإلقامة الجبرية.

في اليوم التلي كان على الهاتف من لندن الدكتور منصور الجمري و هو يستتكر ما
حدث لوالده و لحزن واضح من نبرات صوته وقات له بلحرف الواحد" :إن هذه المحاكمة
صورية وإن عليك أن تثق وتتاكد بأننا أعضاء لجنة العريضة لن نتخلى عن والدك بعد
هذه التضحيات الجسام التي قدمها ونحن ال تتطلي علينا هذه المسرحية وسنظل نتعامل معه

كاحد قادة العريضة األساسيين

وقد لنهى الدكتىر المكلمة الهاتفية بالتعبير عن شكره

وتقديره لهذا الموقف المشرف.
في جامع اإلمام زين العايدين الذي ال يبعد سوى خطوات عن منزل الشيخ الجمري

خاطب عبدالغني مال يوسف مال عطية الشيخ عبداألمير الجمر ي بالقول" :خالص ال تفعل
شيء وال تتكلم وإال سيكون مصيرك السجن".

فقال الشيخ الجمري" :عندي بحوث قديمة وكتابات ساتفرغ لها".
وساله احد الحاضرين" :ما هو مستقبل حركتكم ومطالبكم؟

فقال الشيخ الجمري" :ما رأيتموه فى التلفزيون هذا هو".
وفي لقاء آخر مع الشيخ الجمري فى هذا الجامع سأل أحد لحضور الشيخ الجمري
عن بقية المساجين وهم علي بن أحمد والمشيمع وعبد الوهاب حسين ورد عليه الشيخ:
"سيطلق سراحهم قريبا".

في الثامن من يوليو  1999وزع منشور يحمل لم الوطن السليب وتكمن أهمية نشر
هذا المنشور في أنه يعكس حجم تباين وجهات النظر في الشار ع السياسي في البحرين

حول هذه الحادثة وهو كاآلتي:
بللك ال بعشلق القيادة ..جاءت خطوة اإلفراج عن سماحة الشيخ المجاهد القائد الشيخ عبد
األمير الجمري حفظه الله مفاجاة للجميع وعلى جميع األصعدة خصوصاً بعد اإلعتقاالت التى
ثملت بعض الشخصيات المعروفة صباح نفس اليوم وكتحليل أولى لخطوة اإلفراج عن لشيخ
وتعليقاً على ما عرض فى التلفزيون نقول:
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ا -إن ثقتتا فى الشيخ أبي جميل كبيرة وال تتزعزع ،ولن كل ما حصل له تغسير ال بد
عيتضحخالل األيام القالمة..
ب -بالنسبة لمسألة اإلعتذار ليست مسألة جديدة فقد مر الشعب بهذه التجربة فى فترة المبادرة
عندما نشرت الصحف ما سمي (برسالة اإلعتذار) التى كانت فى لواقع كما وضح الشيخ
و لصحاب المبادرة أنها كتت خطوة سيلية لحلحلة األزمة وتحريك الحوار مع الحكومة وكانت
كلمتهم المعروفة (لم نخطئ لكي نعتنر) ومسالة اإلعتذار الجديدة ال بد أنها تاتى فى نغس اإلطار.

ت -إن خروج الشيخ بالصورة التى عرفها وعاشها الجميع بعد صدور الحكم عليه بيوم
واحد يضعنا امام احتمال قوي جداً وهو أن خروج لشيخ ليس ناتجاً عن مصلحة شخصية وإنما
هو نتج عن وجود اتفاق ما بين الشيخ ولحكومة  -نؤكد على لن هذا احتمل قوي جداً وليس
لمراً حتمياً  -ومن المغترض أن يكون له ضمانات أكبر من ضمانك مبادرة  95م.
ث -على احتمال وجود اإلتفاق المفروض في النقطة السبقة نتوقع ان الحكومة تعول على
احتمالين :األول ،ان إظهار الشيخ في لتلفزيون بالصورة التى شاهدها الجميع قد يقل شخصية
لثيخ من أعين الناس وبالتالي اشال الشعب عن القيادة وانتهاء الحركة .إلفثال هذا اإلحتمال
ندعو األخوة للتواجد يومياً عند بيت الشيخ في بني جمرة بنقس كثلفة يوم اإلفراج عنه حتى تتضح

األمور إن شاء الله....
إال لن البيان المطول الصادر عن الجبهة االسالمية بتاريخ  1999/7/12جاء مغيراً تمام ًا
لما تضمنه المنشور أعاله .إذ شن البيان نقدا الذعاً للقيلدة الدينية وووجه لتهاماً للشيخ عبداألمير
الجمري وهوكما يلي:
لن سماحة الشيخ الجمري ليس في وضع يمكنه من قول كلمته فى األوضاع السياسية
واإلجتماعية واإلقصادية التي نعيشها ،والسلطة الحاقدة تحلول أن تستغل اإلقراج عنه بهذه

الصورة المهينة لتغين مخطط ها فى اإلجهاز على جذوة المقاومة فى شعب البحرين.
لذا ينبغي علينا عدم الركون إلى التصورات التى ال تستتد إلى الواقع ونبني عليها آمل تقودنا
لى الضياع ،إن األوضاع الحالية تتطلب منا اليقظة والحذر والتحرك السريع لتطويق مخطط
لللط ة الغادر ،ومواجهته فى بدليته قبل أن تبدا السلطة بتدفيذه .فإذا كانت فى المرة السبقة قد
تمكنت من إيقاف زخم اإلنتفاضة ووقف التظاهرات الجماهيرية عبر ما سمي حينها بأنه (مبالرة)
ورئا كيف لنها لم تكن اكثر من مؤامرة ،لسطاعت من خاللها تتغيذ مخططها اإلجرلمي ،فإننا

نحذر شعبنا من مغبة اإلنجرار فى هذا المخطط المشبوه ،وإذا كنا نقدر كل العو اطف لنبيلة التي
يكنها الشعب المجاهد لسماحة الشيخ الجمري ،إال لن علينا معرفة الحقيقة المرة والملساة التى يمكن
لن تحل بنا جراء اإلندفاع فى تغليب العواطف على العقل ولتغكير لسليم.
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إننا نعى لن وقع الصمة كبير ،وتداعياتها يمكن أن تؤدي إلى مواقف ال عقالنية ولكن
الموقف يستدعينا لن نخرج من حالة الالتوازن التي تسعى السلطة إلى ليقاعنا فيها.
إننا نعتقد بإخالص أن الدعوات التى صدرت من قيل القوى فى محاولة منها الستجالء
الموقف ،ومحاولة دفع سماحة الشيخ الجمري ألن يعلن عن موقف ربما يغير واقع الحال ،ولكن
على الجميع أن يعلم بان القضية أكبر من نلك بكثير ،وهي تتجارز شخص سماحة الشيخ ،فعلينا
أن ال تعطى السلطة الغادرة الفرصة لتتفيذ مخططها و إخل الجماهير فى دوامة اإلنتظار والتعويل
على صدور موقف لو تلجيل المطالب لغترة الحقه ،مما سوف يمكن الحكم من إحكلم قبضته وتفيذ
مخططه الذي بدأه.

يا جماهير شعبنا..
عليكم أن تعوا بان قطار الثورة ال يتوقف عند لشخاص وال ينتظر لحداً ..إن الحقيقة المؤلمة
هي لن الشيخ الجمري قد توقق  -مع األسف  -عن متابعة المسيرة التى بداها ،ولم نكن نتمنى
هذه النهلية المؤلمة لرفيق درب.
لم خطورة الموقف توجب علينا أن ننصح البعض من الذين يسوقون التبريرات والتأويالت
بالتوقف عن هذا اإلسلوب المستهجن ،الذي أهدر الفرص وفرط فى التضحيت الجسيمة التى
قدمها ثعب البحرين األبي وساهم بدرجة كبيرة فى تشويش التفكير السليم وتغييب الوعي إلى
درجة لن أصبحت البالدة والبساطة السياسية هي الطبع الغاب على نوعية التفكير السائد ،مما أفاد

السسلطة الغاشمة فى تمرير مخططاتها وأالعيبها الظاهر منها والمستتر فى مجتمعنا البحراني.
إننا نؤكد من جديد على خطورة الوضع ودقته ،وندعو شعبنا وقواه المخلصة لفتح حوأرات
واسعة وتجاوز حاالت آلخالغ والحسلسيات وإثارة اإلتهامات هنا وهناك ،ووضع القضية فى
حجمها الطبيعي ،فما شاهدناه خالل الحادثة لمشؤومة وما تالها هو التعبير عما يمكن أن تؤدي
إليه التخرصات و للتأويالت والتحليالت التى ال تستتد إلى الواقع والحيثيات.
لتتظافر جميع لجهود من أجل تشكيل جبهة شعبية متراصة تدعم الوحدة الشعبية وتمكنها من
لتخاذ موقف موحد يفوت الغرصة على السلطة الغاشمة ،والبدء فى مرحلة جدية تتجاوز كل اخطاء
الماضي وتجاوزته ،التى حكمتها اإلتغعاالت وتغليب اإلشاعات عطى الحقائق وإلغاء العقل والمنطق
الجلد ،إننا مدعوون جميعا لطرح مشروع البديل الوطني القادر على مواجهة وأقع الفساد
واإلستبداد والقهر لذي تفرضه السلطة الغاشمة على بالدنا ،واستبداله بواقع الحرية والعدالة
اإلجتماعية.
لقد آن األوان ألن تبدا القوى الجادة والمخلصة لتحمل دورها الريادي وتاخذ بيد شعبنا نحو

الخالص ،فالوقت ال يحتمل التأويل أو ا لتأجيل ،والتقاعر عن تحمل الدور المسؤول يعنى مشاركة
لسلطة الظالمة فى تغيذ مخططها اإلجرلمي بحق شعبنا.
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ينبغي علينا أن ال نسمح لقوى التسطيح والتهميش التي لعبت دورا كبيراً فى سعا إلى هذه

لحالة المزرية بلن تستمر فى ممارسة دور ها الالمسزول.
اللهم لشهد باننا قد بلغنا ..اللهم لشهد بلننا قد بلغنا..

والله ولي للتوفيق ..وما النصر إال من عند الل..

الجبهة اإلسالمية لتحرير البحرين
1999/7/12
ال شك أن ما حدث كانت له تداعياته السلبية على الساحة السياسية لكن لجنة لعريضة

لشعبية وبحكم خبرتها السياسية ومن خالل تقييمها لهذا الوضع الدقيق والحسلس وجدت

مهمتها األملسية هي العمل على تطويق الحدث وتجاوزه حتى ال يؤثر على العسيرة
النضالية ^لمطليية.
فقي ضوء هذا الحدث الكبير عقدت لجنة العريضة اجتماعاً خلصاً لتدارس هذه
التطورات السريعة وتوصلت إلى استتتاج مفاده أن القضاء على الشيخ كرمز وطني معناه

نجاح الحكومة في طعن الحركة الدستورية في أحد رموزها وبلتالي يضعافها وتجريدها
من مصداقيتها ،وهذا سيؤدي بطبيعة الحال إلى قتل الروح المعنوية لدى شعب البحرين
ربضعاف واجهة الحركة في الخارج .ولذا رأت لجنة العريضة له من صالح الحركة
لدستورية قطع الطريق على الحكومة ولوقوف مع الشيخ الجمري في محنته والعمل عطى
إعلدة لثقة واإلعتبار له كمناضل ضحى بنفسه وبعائلته من أجل القضية .ومن هذا

لمنطلق فإن لجنة العريضة فوجئت بمحتوى مقال األستاذ عبدالرحمن النعيصي الذي حمل
لعنون وداعاً يا شيخ لمجاهدين" .وفي اإلجتماع الذي ضم األستلذ يراهيم كمال الدين
ولمهندس سعيد العسبول في مكتب علي ربيعة تم تكليف أألستاذ كمال لدين باإعصال
باألستاذ عبدالرحمن النعيصي وإخطاره بان القرار الذي اتخنته لجنة العريضة هو المحافظة

طى لشيخ عبداألمير لجمري كرمز للنضل والتضحية وأن إحالته إلى التقاعد السياسي
ليس في صالح قضيتتا الوطنية وإنما يخدم السلطة السياسية .وقد تفهم األستاذ النعيصي
وجهة نظر لجنة العريضة ،وتبنى موقفها منذ تلك اللحظة .أما حركة احرار لبحرين فقد
لصدرت بيانا خاصاً بتاريخ و يونيو ووو  1لستعرضت فيه سيرة هذا الرجل لمناضل وما

يحتله من مكانة في قلوب الناس في الداخل والخارج واعلنت التضمن معه فيما يمر به
من محنة.
وكخطوة عملية لتنفيذ قرار لجنة العريضة بمؤازرة هذه الشخصية المناضلة والوقوف

إلى جانبها باشرت لجنة العريضة باإلتصال المستمر مع الشيخ عن طريق الهاتف تارة
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وعن طريق عائلته تارة أخرى فيما هي واصلت وضع إسمه في كل البيانات والرسائل

التي أصدرتها الحركة حتى تاريخ تحقيق اإلنفراج السياسي.

زيارة الشيخ عبداألمير الجمري أثتا ء الحصار
أثناء فترة الحصار قام أعضاء لجة العريضة بعدة محاوالت لمقابلة الشيخ بغرض
التعبير عن صدق مشاعرهم والوقوف إلى جانبه ومولسته في محنته .في هذه الفترة كلن

الشيخ يعلني من حصارين :األول يتمثل في اإلقامة الجبرية ،والثاتي هو حصلر رفاق

دربه في النضال الوطني من الرموز والقيادات الدينية الذين آثروا قطع عالقتهم بالشيخ
كرد فعل على قيامه بقراءة رسالة اإلعتذار للنظام بعد صدور لحكام المحاكمة الصورية.
وال ريب في أن الحصار لثاني هو األشد وطأة واألكبر تلثيراً في نفسية الشيخ الذي

ضحى بكل ما يعز عليه في مبيل القضية.
وبما أن موقف لجنة العريضة لشعبية كان مغيراً ومختلفاً تماماً كما لسلفنا فإن اللجنة لم

تتردد عن التعبير عن تضامنها مع الشيخ الجمري والوقوف إلى جلنبه في محنته والشد من
أزره .ومنذ بدء الحصار كانت اللجنة طى اتصال دائم به هتفياً أو من خالل أفراد علئلته ار
المقربين اليه .طى لر وفاة زوجة السيد محمد طي ابراهيم تم السماح للشيخ عبداألمير
لحضور الفاتحة للمقامة في مأتم اإلثتى عثرية بقرية بني جمرة .وقد رأى السيد محمد جلم
الدرلزي الملقب بالضبط أن هذه فرصة ذهبية للجنة العريضة لإللتقاء بالشيخ الجمري فما

لمسافة بين الدراز إلى منزل طي ربيعة بالمحرق إلخطاره بنلك .ومن
كان منه إال لن
حسن الصدف أن يكون الشيخ عيسى الجودر متواجداً في المنزل وان يعبر عن اتعدده
للقيام بهذه الزيارة خلصة ولن اإلشاعة بموافقة الشيخ الجمري على إجراء لقاء صحفي مع
رئين تحرير جريدة أخبار الخليج األستاذ الشايجي قد أخنت في اإلنتشار .وقد استقل الشيخ
عيسى الجودر سيارة السيد محمد جاسم الذي أخذه إلى بني جمرة فيما بقي السيد خليل

ا ألريش في منزل عطي ربيعة في انتظار عودة الدرازي .يقول الشيخ عيسى الجودر أنه وجد
جميع منقذ بني جمرة مغلقة من قبل قوات الشرطة إال أن السيد محمد الدرلزي ومن خالل
لستخدلم لمناقذ الضيقة نجح في لدخول والوصول إى لملم لذي وجده أيضاً محلصر من

جميع لجهات .لكن السيد محمد جامم استخدم الطرقات الضيقة واألزقة حتى أوصل الشيخ
عيسى يلى المأتم ومن جهة المطبخ وقفل راجعاً في اتظاره إلى ان يفرغ من مهمته.
وبمجرد ان دخل المأتم سال الشيخ عيسى الجودر عن زوج المتوفية السيد محمدطي لبراهيم

لتقديم واجب للعزاء .إال أن الحضور تعرفوا عليه في الحال ورحبوا به واقتادوه مبلشرة إلى
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لشيخ عبداألمير الجمري الذي استلمه بالترحيب الحار والعناق .وبعد أن بلغه سالم زمالته

من أعضاء لجنة العريضة أكد له عدم تخليهم عنه في هذه المحنة ولنهم ال زلوا يكنون له
كل اإلحترام والتقدير على تضحياته الجسام .وحتى يضعوا حداً للشائعلت واألقاويل التى

لنتشرت حول تقاعد لشيخ عبداألمير عن العمل السياسي ،لخبره الشيخ عيسى الجودر بأن
اللجنة قد قررت وضع إسمه في كل المراسالت والعرائض التي أصدرتها والتي ستصدرها

في لممستقبل .وقد لمس الشيخ عيسى مدى فرحة الشيخ الجمري بهذه الوقفة الشجاعة في هذا
لظرف العصيب وشكر الشيخ عيسى على تحمل المشاق للقيام بهذه الزيارة .بعد نلك بداً

الشيخ عيسى في اطالع الشيخ عبداألمير على آخر التطورات في الوضع السيلسي وخط
سير العمل المطلبي وطلب منه عدم إجراء أية مقبلة مع لية جريدة في الوقت الحاضر حتى
التتخدم هذه المقابالت للنيل منه واإلساءة إليه.
وإذا كان النجاح حليف هذه لزيارة فإن هناك محاولتان فالشلتان :المحاولة األولى هي
لتي قام بها كل من المهندس سعيد العسبول والشيخ عيسى الجودر وليبراهيم كمال الدين
وطي ربيعة وقد تم إيقافهم عند نقطة التفتيش ومنعهم من دخول المنطقة.
أما المحاولة الثائية فقد قام بها الشيخ عيسى الجودر والسيد إيراهيم كمال الدين
ولمهندس سعيد العسبول وذلك في الرابع من شهر أغط  .1999وفي هذه المحاولة لم

تكتق الشرطة والمباحث المتمركزين عند نقطة التفتيش بمنعهم من الزيارة ولكنهم اقتالوهم
لى مركز شرطة البديع وحال وصولهم المركز قامت الشرطة بتفتيش سيارة لمهندم سعيد
لعبول قبل احتجازهم في إحدى الغرف .والغريب في هذا لموضوع أن الشيخ عيسى

لجودر هو لوحيد من بين هؤالء الثالتة لمحتجزين الذي تم التحقيق معه .وقد قام بالتحقيق
معه الضبط الرميحي" وكان سؤاله األول له" :لماذا تزور هذا لشخص (أي الشيخ

الجمري) وهو بحراني (أي شيعي)؟ لماذا تورط حالك مع هؤالء الشيعة وأنت لبن عرب؟
وكان رد الشيخ عيسى الجودر" :أنني أعتبر الشيخ لجمري بمثابة اخ لي والزيارة له
واجبة في هذا الظر _ع وكلنا مواطنون وأنا أفتخر وأعتز بصداقته .
وقد لستغرقت مدة الحجز قرابة الساعتين.

وما دمنا في سياق الحديث عن لزيارات فينه من لمهم التطرق للز يار ة التي قام بها
لشيخ سليمن لمدني رغم لنها تعتبر في عداد الزيارك لمسموح بها .وتكتسب هذه الزيارة
اهميتها كون الشيخ سليمن على عالقة حميمة مع النظام لسيدسي وطى خالف تام مع

للحركة للمطلبية وبشكل خاص مع الشيخ عيداألمير الجمري .وقد تمت للزيارة في منزل
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الشيخ لجمري وبحضور الشيخ عبدالمحن مال عطية وعلى لثر هذا اإلجتماع سرت
الشئعلت التي تقول بلن الشيخ الجمري سيجتمع مع كل من الشيخ سليملن المدني ووزير
الداخلية خالل األيام القليلة القادمة وذلك تمهيدا لإلفراج عن لصحاب المبادرة بعد أن يقدموا

اإلعتذار ويوقعوا التعهد.

اللقاء الصحفي لولي عهد البحرين مع الصحفية بارعة علم الدين
بدعوة من وزير الدفاع جيغري هون بدأت زيارة ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل
خليفة إلى لندن في الثامن والعشرين من فبراير .2000

وعلى هامش هذه الزيارة قام ولي العهد بدعوة عدد من البريطانيين على إفطار وذلك
صباح يوم األربعاء الموافق األول من مارس .وإلى جانب األكاليميين والباحثين
والصحافيين البريطانيين والغربيين للنين ضمهتم هذه الجلسة المفتوحة حضر السفير
لبحريني لدى بريطانيا الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة والشيخ محمد بن عيسى
رئيس ديوان ولي العهد والشيخ خالد بن أحمد آل خليغة مدير العالقات العامة بديوان الشيخ

سلمان والسيد عالل ساتر المستشار في السغارة وجريدة الحياة .وفي اليوم التالي لهذ اللقاء
نشرت الصحفية بلرعة علم الدين ما يلي :يقول الشيخ سلمان" :لن حوارنا مع جيراننا

ضروري قبل التقدم بحيلتنا الديمقراطية .و أنه من الضروري أن يستمر التطور في دولة
البحرين وفي شتى المجاالت ومختلف اإلتجاهات في الفترة الزمنية والشكل اللذين يناسبان
بلدنا ومولطنينا ومحيطنا .ولضاف :تحن ال نعيش في الخالء بل أننا محاطون بجيران
أقوياء وكبار .ومن هنا فال بد عتدما نريد التقدم بحيالتا الديموقراطية ان تتم مثل هذه
الخطوة بعد حوار مع جيراتنا وحلفائنا .ونحن في الواقع سعداء بعودة اإلنتخابات البلدية
التي ستساهم بها المرأة بصوتها ،وهناك خطوات أخرى نفكر باتخلذها وستحصل في
لوقت آلمنلسب".

وأشار الشيخ سلمان إلى اإلصالحات العديدة التي تمت منذ تسلم والده الشيخ حمد بن
عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البحرين مقاليد الحكم في المجاالت المالية واالقتصادية

واإلجتماعية وفي مجاالت حقوق اإلنسان.
واعرب عن ترحيب دولة البحرين بالتطورات اإليجابية التي تحصل في ايران
واعتبر نتائج اإلنتخابات اإليرانية األولى شجعة‘ متمنياً أن تكون نتائج المرحلة الثلنية
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مكملة لنتائج المرحلة األولى على أن يترجم هذا كله لدعم التعاىن للمثمر بين دول المنطقة
من أجل الوصول إلى األمن واإلستقرار فى منطقة الخليج.

وفي هذا السياق قال الشيخ سلمان " :نهنى الرئيس خاتمي على هذه النتائج ونتطلع
إلى قلمة عالقات مع جميع دول المنطقة مبنية على لحترام سيادة كل دولة فيها
رلتقرارها ،والمطلوب هو ان نوجد نظاماً يستطيع البقاء واإلستمرار ويناسبنا .
ونفي إلى الموضوع المهم الذي تطرق إليه ولي العهد والذي شد انتباه الحركة

لدستورية وهو موضوع المعارضة البحرينية حيث قال" :إن هناك دعوة مفتوحة وجهها
األمير الشيخ حمد لهؤالء للعودة إلى البحرين ،خصوصاً أننا مصممون على المضي
باإلصالحات اإلقتصادية واإلجتماعية"" .إنهم (المبعدون) إذا ما عادوا فإنهم سيحاكمون كما
حوكم لالفهم ممن كانوا متورطين باألحداث التي بدأت العام  ،1994واستطيع أن اقول

ن لمناخ مناسب اليوم لهؤالء للعودة ،خصوصاً وان  32من هؤالء علدوا وصدر عنهم

عغو شامل ،ونحن نريد أن يعود زعماء هؤالء ليحاكموا حسب القوانين المعمول بها فى
لبالد.

وشدد ولي العهد البحريني على ضرورة اإللتزام بحكم القانون والعدالة ألن هذا يؤمن
اإلستمرارية ويمنحنا الشعور باألمن واإلستقرار ،وعلى التزام النظام اإلقتصادي الحر،
واحترام حقوق المواطنين البحرينيين وواجباتهم وإشراكهم في النظام وإعطائهم القوة

ليفلركوا في عملية إنماء بالدهم وتقدمها.

وعن زيارته الرسمية الحالية إلى بريطانيا قال الشيخ سلملن" :لنها كانت منلسبة
لحضور افتتاح المحادثات الدفاعية البحرينية — البريطانية ،واعتقد أن من المهم جدا
لشرار الحوار بين األصدقا ،خصوصاً إذا كانوا يعملون من أجل لوصول إلى نغس
ليدف وهو اإلستقرار واألمن في الخليج ،واعتقد أن من المهم جداً بحث تطلعاتتا
ل|٦٠٦اة مع أصدقائنا ،ويمكنني القول أن مباحثائتا كانت ودية جداً وناجحة جداً ووقعية

وذك أهداف محددة".

ال شك ان حديث لشيخ سلمان بن حمد آل خليفة عن المبعدين ووصفهم بالمتهمين
لنين يجب لن يقدموا للمحكمة قد أثار استياء المعارضة السيلسية التي كانت تتوقع من
ولى العهد لن يخاطبهم كضحايا لسياسات القمع واإلضطهد لسياسي الذي مورس إان

فرة اإلستعمار البريطاني وحقبة قانون أمن الدولة وأن ينصب حديثه عن التعويض وجبر
لخاطر بعد طول المعاناة.
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مجلس الشورى الثالث
ساد اإلعتقلد لدى القوى الوطنية ولنخبة السياسية أن للمجلس الذي لنفض دور انعقلده
في الثالثين من شهر مليو  2000هو نهلية المجالس المعينة خاصة وأن األمير الجديد لشيخ
حمد بن عيسى آل خليفة قد بدا لحديث عن المشروع اإلصالحي واإلصالح اإلدلري
ولمالي .لكن المجتمع في البحرين فوجئ بحديث القيادة السياسية عن خطة لتطوير المجلس
لمعين عن طريق تطعيمه بمشلركة المرأة األمر الذي أثار الشكوك في الوسط السيلسي
حول مغزى تمديد تجربة مجلس الشورى في ظل هذا الظرف الذي يتسم باإلنفتاح السيلسي

وبلتفاع نبرة حديث القيادة لسيلسية عن اإلنتقل إلى مرحلة لمجالس المنتخبة.

في السابع والعشرين من شهر سبتمبر صدر المرسوم األميري رقم ( )29لسنة
 2000بتعيين أعضاء مجلس الشورى الجديد .وفي هذا التعيين تم استبدال  22عضوا من
األعضاء السابقين لكن هذا التعيين الجديد شمل وألول مرة تعيين أربع نساء كما روعي
في التعيين لن يكون ممثال للطوائف واألديان األخرى التي لم يكن لها أي تمثيل في

المجلسين السابقين .وقد نددت لمعارضة في الداخل والخارج بمثل هذا التطوير الذي
انحصر داخل إطار المجلس آلمعين الفاقد للصالحيلت والذي تجاهل بشكل كامل جوهر
القضية الخالفية وهي تفعيل الدستور.

في خطابه أمام مجلس الشورى في دورة انعقاده التاسع بتاريخ  3أكتوبر 2000
تحدث األمير عن مسائل التطوير الدستوري والتتظيمي .فتطرق إلى مشروع الميثاق

الوطني ودعا إلى الحوار الوطني الشامل من قبل قطاعات المجتمع ومؤسساته وفعالياته.
والحقيقة أن الحكومة وعن طريق الحديث عن اإلصالح السياسي واإلداري وقرارها
بتعيين النساء في المجلس المعين استطاعت أن تحقق كسباً سياسياً محدوداً على مستوى
الخارج .فعلى سبيل المثال اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية السيد بيتر هين اإلعالن

عن اإلصالحاد  ،الهامة والشاملة في تطوير الحياة الديمقراطية والمشاركة بمثبة تطور
إيجابي ،وقال في لققه مع جريدة األيام بتاريخ  6أكتوبر  2000أن البحرين تستحق الكثير

من اإلطراء والمديح على هذه التوجهات وبهم في بريطانيا يعتبرون هذا كشعاع نور في
طريق التقدم والديمقراطية ،وإنه يعتقد أن على اآلخرين أن يتطلعوا إليه بإعجاب.

وعن إشراك المرأة كعضو في مجلس الشورى قال بيتر هين إن ما حصل في البحرين
يستحق تقدير العالم بلجمعه وأنه يدعم بشكل خاص إشراك المراة في مجلس الشورى وبه

يعتبر ذلك عنصرا إيجابيا وربما يكون حافزا إلشراكها في اإلنتخابات المقبلة.
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في لقاء األمير مع رئيس واعضاء مجلس الشورى مساء يوم اإلتنين الموافق 6

نوفمبر  2000أثنى األمير على الجهود المخلصة التي يبذلها المجلس وامتدح اإلنجازات
لتي حققها وقال إنه سيولي مجلس الشورى اهتمامه من لجل تطوير هذه المسيرة الطيبة
وصوالً بها إلى لنهج الذي يرتضيه ويخدم تطلعكت وطموحات شعبه الوفي .وأشار إلى

مشاركة المراة في مجلس الشورى فقال إنها جاءت عن قناعة نتيجة الدور الذي تقوم به
في المجتمع وإنه يحرص كل الحرص على ان تتبوا المكانة الالئقة بها إلى جانب الرجل.

إال أن الموضوع المهم الذي شد انتباه النخبة السياسية هو موضوع الشرعية .فقد
كر األمير إلى ان شرعية والده المرحوم الشيخ عيسى قد انطلقت من اإلستفتاء العام
الذي أشرفت على إجركه األمم المتحدة فى عام  1970وإنه شخصيا سيعتمد فى تعزيز

هذه الشرعية على الميثاق الوطني.
وفي هذا السياق تحدث األمير عن مالمح مستقبل البحرين السيلسي وما يحمله من
تصور تتظيمي ودستوري جديد يعزز النمو واإلزدهار النطالقة جديدة للدولة ،ولكد على
لدرر الهام الذي سيضطلع به مجلس الشورى في تحقيق الهدف المنشود.
وهنا ال بد من التساؤل عن مغزى طرح موضوع شرعية الحاكم في الوقت الذي أكد

الستور العقدي لعام  1973على هذه الشرعية في النظام الوراثي للحكم .وفي هذا
لخصوص وجب النظر الى أن استفتاء األمم المتحدة في علم  1970لميكن استفتاء على
شرعية الحاكم بقدر ما كن استفتاء على عروبة البحرين بالدرجة األولى ومن ثم مستقبل
لبحرين السيلسي المبني على المشاركة الشعبية في صنع القرار وفقاً للدستور .وفي هذا
لدستؤر العقدي تم التعاقد على هذه المشاركة الشعبية مقابل التأكيد على الحكم لورلي
للعاتلة الحاكمة .وفي اعتقادي أن إلغاء دستور  1973لم يترتب عليه فقط إلغاء لمشاركة
الشعبية في صنع القرار وإنما ترتب عليه أيضاً إلغاء شرعية النظام القائم على الحكم

لورائي .والخطورة في الموضوع أن هذا الفراغ الدستوري ال يمكن سذه أو معالجته عن
طريق الميثاق أو الدستور الجديد ألن هاتين الوثيقتين ليس بمقدور هما توفير هذه الشرعية.
ونلي اآلن إلى تأكيد األمير على الدور الهام الذي سيلعبه مجلس الشورى في مستقبل

لبحرين السياسي وكيف أنه فات على المعارضة لستدراك وفهم معنى ولبعاد هذا التأكيد
مكتفين بالتطمينات والتصريحات التي أكدت أن المجلس المعين هو للمشورة فقط كنوع من
الضمن حتى إذا ما تحقق اإلجماع الشعبي على الميثاق اكتشغنا جميعاً وبعد فوات األوان

خطورة الدور الذي يلعبه لمجلس المعين في حيفا السيلسية سواء فيما يتعلق بالعمل
لتريعي أو الدستوري وفي إحكام الرقبة على المال العام.
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ويؤخذ على القوى السياسية لها وبفعل الجو المشحون التفاؤل وثقتها لكبيرة في
المشروع اإلصالحي سلرعت إلى إزالة التحالف التاريخي المتثمل في لجنة العريضة عن

طريقها ونلك بهدف إفساح المجل إلتشاء تكويناتها السياسية الخاصة بها .في ندوة نلدي

لعروبة الموسعة والمنعقدة في الثاني من ميو  2001تحت عنوان" :أولويكت لمرحلة
الراهتة" كنت قد شبهت ما يجري في ساحتنا لسياسية من ملركون القوى الميلسية
وتهافتها بما حدث في معركة أحد .فقد رلينا على الطبيعة كيغ طغت المصالح الشخصية

ولحزبية الضيقة على السطح ولم يعد هناك من يسمع نداء التاريخ لوقف التكلب والتتاحر
على تحقيق هذه لمصلح.

في لقاء سمو األمير مع شبكة سي.إن.إن .األمريكية في الثاني من أغسطس من علم

 2000وفي معرض حديثه مع المراسلة كرستينا أمانبور تطرق الشيخ حمد إلى لوضع
لداخلي فاكد على أن البحرين مقبلة على إصالحات سياسية على النهج الذي يقبله الشعب
وقل سموه أنه بصفته كقائد متغهم سيحاول اإلطالع على الرغبات وكيف تسير التطلعات.
وأكد سموه أن الجبهة الوطنية متملسكة وال توجد أية مشاكل أو اضطرابات.

لكن األمر لمهم والملفت للنظر في هذه المقابلة هو إعالن سمو األمير عن ترحيبه
بأية زيارة تتوي منظمة العفو الدولية القيام بها للبحرين لإلطالع على الوضع عن كثب.
وقد اكتقفنا بعد حين أن رغبة األمير في هذه الزيارة لم تتحقق على أرض الولقع بدليل ان

التقرير التلي لمنظمة للعفو الدولية تحدث عن رفض الحكومة السماح لها بالزيارة المزمع
تتغيذها في شهر نوفمبر .وهذا الرفض يثير بطبيعة الحال التساؤل حول من هي الجهة
صاحبة المصحلة في عدم تتفيذ رغبات األمير؟

تشكيل لجنة حقوق اإلنسان في مجلس الشورى
من لعواضيع لمهمة التي شغلت الرأي للعام في البحرين خالل عام  1999و2000
موضوع تشكيل لجنة لحقوق اإلتسان من دلخل مجلس الشورى .وتجدر اإلمارة إلى لن
قرار التشكيل قد صدر من القيادة لسيلسية وان هذه اللجنة تتبع مجلس الشورى لذي يقوم
باختيار أعضتها لكنها وحسب اإلختصاصات الموكلة اليها ال تقدم تقاريرها للمجلس لمعين.

في للعلشر من أكتوبر  1999صدر األمر األميري رقم( )24لسنة 1999

بإنشاء لجنة حقوق اإلنسان في مجلم الشورى.
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وقد نصت المادة الثانية على أن تتألف اللجنة من ستة من أعضاء مجلس لشورى،
طى ن يسمي رئيس مجلس لشورى أحد تائبيه رئيساً لهذه اللجنة وان ينتخب اعضاء

لمجلس الخمسة األعضاء الباقين في بدلية كل دورة انعقاد ،وتكون مدة للجنة أربع منوات

تبدأ من تاريخ تشكيلها.
أما الملدة الثالثة فقد لجازت الجمع بين عضوية اللجنة وعضوية لجان مجلس

لشورى.

اختصاصات للجنة فقد تم تحديدها في المادة الرابعة وهي:
 -1درلسة النشريعات والنظم المعمول بها في دولة البحرين من حيث ما يتعلق منها بصسائل

تدخل ضمن مجاالت حقوق اإلنسان واقتراح التعديالت التي تراها مناسبة في هذا الشان.
 -2اإلمهام والتعاون مع األجهزة الرسمية المعنية في تتمية الوعي بحقوق اإلنمان.
 -3متابعة مسائل حقوق اإلنسان والعمل على حمايتها واقتراح الحلول المناسبة لها.
 -4المشاركة في الندوات وإجراء البحوث والدراسات في مجاالت حقوق اإلنسان والمساهمة

في لية اجتماعات برلمانية عربية أو دولية متعلقة بتلك المجاالت.
 ,5شية لصالت وتوثيق العالقات مع المنظمات لدولية المعنية بحقوق اإلنسان.

 6التعاون والتفاعل مع اللجان الممللة على المستوى الخليجي والعربي والدولي.
 -7متابعة اجتماعات اإلتحاد البرلماني الدولي فيما يخص مسائل حقوق اإلنسلن.
 -8بحث ما يحل إليها من أمير البالد ورئيس مجلس الوزراء من موضوعات ذات صلة
بمجاالتحقوق اإلنسان.
وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها أن تقوم بالقتسيق مع وزارات لدولة وللجهات

لمعنية األخرى للحصول على المعلومات والبيانات الالزمة.
وحسب ما نصت عليه لمادة السادسة فإن اللجنة ترفع تقاريرها بشلن هذه

إلختصلصات إلى أمير البالد ورئيس مجلس الوزراء من خالل رئيس مجلس الشورى
ونلك التخلذ ما يناسب في شأنها.
اما المادة السابعة فنصت طى عدم إخضاع تقارير اللجنة وتوصيقها للمنقثة سواء

في جلسات مجلس لمشورى أو لجانه لكنها أعطت رئيس مجلس الشورى حق إحاطة
اعضاء المجلس علما بما رفع من تقارير اللجنة وتوصياتها.
بعد يومين من صدور األمر األميري أي في الثاني عثر من أكتوبر عرض رئيس
لمجلس إيراهيم محمد حسن على األعضاء األمر األميري الخاص بإشاء لجنة لحقوق
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إلتسان بمجلس الشورى واصدر قرارا بتعيين نائبه الثاني سمير إبراهيم رجب كرئيمر
للجنة .ال بقية أعضاء اللجنة فتم انتخلبهم من قبل األعضاء وفاز بالعضوية كل من قي

محمد البحارنة وأحمد سلمان كمال الدين وفيصل حسن فوالذ وخليفة أحمد البنعلي واحمد
ميارك النعيمى.
وفي هذا الخصوص تحدث وزير شؤون مجلس الوزراء واإلعالم موضحا األبعاد
الحضارية واإلنسئية لألمر األميري السامي بإنشاء لجنة لحقوق اإلنسان مؤكداً على أن
حقوق اإلتسان في مختلف لمجاالت تأتي دائماً في مقدمة أولويات وبرامج الحكومة وان

قرار إنشاء اللجنة بأتي ترجمة لهذه السياسات الراسخة التي تلتزم بها دولة البحرين.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيق يتوافق تكوين هذه اللجنة وما رافقها من
تصريحات رسمية حول األبعد الحضارية لهذا التشكيل مع مواصلة الحكومة اإلتتهاكات
الفظيعة لحقوق اإلتسان؟ ولذا كانت حقوق اإلنسان في مقدمة أولويات وبرامج الحكومة
حسب قول الوزير ،فلماذا يستمر اعتقال الناشطين السياسيين وعلى رلسهم األستلذ عبد

الوهاب حسين ويتواصل الحصار على منزل الشيخ عبداألمير الجمري .ولذا كافت
الحكومة جادة في معالجة حقوق اإلنسان فلماذ لم تبدا بوقف أعمال لعنف واإلعقال
والتعذيب وتسارع إلى إلغاء قلنون أمن الدولة ومحكمة لمن الدولة اللذين تسسببا في حدوث
هذه اإلنتهاكات الفظيعة لحقوق اإلنسان؟
ونأتي اآلن لبحث األسباب التي حدت بالحكومة لتشكيل هذه اللجنة وفي هذا الظرف
علماً لن اإلختصاصات واألعمال التي حواها األمر األميري تل وبشكل وضح على
األهداف الحقيقية وراء هذا التشكيل وهي كاآلتي:

 -1إن قرار تشكيل هذه اللجنة ال يخرج عن إطار المناورات السيلسية من أجل كسب
الوقت واإللتغاف على المطلب الحقيقية .فلحكومة تهدف من وراء هذا التشكيل الظهرر

بمظهر الحريص على صيثة حقوق اإلنسان في العالم الخارجي من اجل كسب ود
الحكومات في الغرب ومنظمات حقوق اإلنسان.
 -2إنها تريد من هذه اللجنة القيام بالدور اإلعالمي والدعائي للنظام عن طريق
المشاركة في الندوات والمساهمة في لية اجتماعات برلمانية عربية أو دولية متعلقة بتلك

المجاالت حسب ما نصئت عليه المادة الثانية المتعلقة باإلختصاصات.
 3إنها تريد من اللجنة القيام بدور المدافع عن انتهاكات حقوق اإلنسان عن طريق
بناء وتوثيق العالقة مع المنظملت الدولية الصعنية بحقوق اإلنسأن.
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 -4وفي مبيل تحسين صورة النظام فإن أحد اختصاصات اللجنة هو التعاون
والتفاعل مع اللجان الممائلة على المستوى الخليجي والعربي والدولي.

 -5أما السبب األخير فهو مهمة متابعة اجتماعات اإلتحاد البرلماني الدولي فيما
يخص مسائل حقوق اإلنسان كما نصت على ذلك المادة الثانية من اإلخ ت صاصات.
وحتى تنجح في فك الحصار الشعبي المغروض عليها قامت اللجنة بحملة إعالمية

ودعائية بهدف إقناع ضحايا التعذيد  ،بقدر تها على معالجة ما أصابهم من أضرار جسدية
وفغسية بالرغم من أنها لجنة إستشارية وال تملك الصالحيات التي تخولها برصد
اإلنتهاكات واستالم شكاوى ضحليا التعذيب والقيام بتقصي الحقائق.

كان رد فعل المو اطنين تجاه تشكيل هذه اللجنة سريعا جداً .إذ تم امتقبلها بموجة من
لتهكم والسخرية .وقد تركزت أسئلة المواطنين حول جدوى وجود مل هذه اللجنة التابعة
بح من المعقول أن تقوم الحكومة بمحاسبة نغسها على ما قامت به من
للحكرمة وهل

انتهلكات فظيعة لحقوق اإلنسان .وكيف تقوم الحكومة بدور الخصم والحكم في قضية من
اصعب واعقد القضايا التي تمس آالف الضحايا من المواطنين.
لكن ما طرحه النائب السابق في البرلمان المنحل األستلذ محمد جبر صباح في

المقال الذي نشره في جريدة القدس بتاريخ  20نوفمبر  2000شكل نوعا من التحدي لهذه
اللجنة .ففي هذا المقال تساءل الكاتب فيما لو أن اللجنة الحكومية لحقرق اإلشان لديها من
الصالحيات ما يمكنها من طرح ومعالجة اهم واخطر ثالث قضايا حقوقية ال زالت تؤرق
المجتمع البحريني وهي:

 )1قضية تجميد الدستور العقدي لعام .1973
 )3قضية المبعدين.

 )2قانون أمن الدولة.

وربط الكاتب مصداقية هذه اللجنة بقدرتها على حل هذه القضايا.
وبالطبع فإن هذه اللجنة ليس بمقدورها اإلقتراب من مل هذه القضايا الصعبة

ولحسلسة وهي لم تتلس في األساس لمعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان .ولذا فسرعان ما
صح دور هذه اللجنة وانكشف الغرض من شكيل ها وذلك بعد مرور شعرين على
مباشرتها أعمالها.

لكن الغريب في الموضوع هو رفض المواطنين التعامل مع هذه التشكيلة الحكومية
منذ اليوم األول لصدور المرسوم األميري بتشكيلها ولصبح موضوع مقاطعة هذه اللجنة
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هو سيد لموقف .وهذا الموقف ننج

بطبيعة الحال من انعدام تقة المواطنين في الحكومة

وما يلحؤ بها من مؤسسات.
وفي تعليق لها على هذا التشكيل قالت احرار البحرين في لندن لن القضية في
البحرين قضية سياسية بالدرجة األولى وان تشكيل لجنة صورية هنا وأخرى هناك لن
يطور الوضع السيلسي خطوة واحدة.
وقالت إن تقكيل اللجنة غير دستوري وأن أفق عملها بعيد كل البعد عن الدستور،

حيث لم يشر األمير في قراره إلى المواد الدستورية التي تحمى الحريات العامة والمشاركة

,صورا
تحت ثبيع
يرين لجل
خطوة من
يطرهفم
وبلتلى
كلدعيلسل للجنة
اسيدية
ايان
أبراف
نومد
نخدلها |ك٠ي
وللر اتنيب
سارسن هو
ولتعتيم
لنغام
هندرسون.

في السادس والعشرين من شهر يونيو
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افتح في جنيف مؤتمر األمم المتحدة

حول التنمية البشرية واإل^صادية بحضور وفد رسمي بحريني كبير برئاسة وزير للعمل

عبدالنبي الشعلة .ومن بين الذين حضروا المؤتمر األمتاذ المحامي سمير رجب بصفته
رئيما للجنة حقوق اإلتسان التأبعة لمجلس الشورى .وقد شارك المحامي سمير رجب
بإلقاء كلمة اقتصرت على الدفاع عن النظلم وتحسين صورته بدال من التنديد باإلنتهاكات
الخطيرة التي عاشها شعب البحرين طوال عقود من الزمن وخاصة في عقد التسعينيلت.

ويالرغم من الفشل النريع الذي منيت به اللجنة في الداخل بسبب عدم قدرتها طى
كسب ثقة المواطئين باإلضافة إلى عجز ها عن تحقيق أهدافها الدعائية وتحسين صورة

النظام قي المحافل الدولية ..بالرغم من ذلك فإن هذه اللجنة حظيت بتقدير وإعجاب رئيس
الوزراء بسبب دفاعها المستميت عن الن ظلم سواء في الداخل أو الخارج .وتقديراً لدورها
في جنيف وفي محاولة لشد أزرها وتشجيعها على اإلستمرار في أداء عملها الدعني

للنظام تم ترتيب مقابلة اعضائها برئيس الوزراء وذلك في نهاية شهر أغسطس
حيث عبر عن تأييد ه ومسافدته للدور الحقوقي والتوعوي الذي تقوم به اللجنة.
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خالصة القول أن هذه للجنة فشلت فشالً ذريعاً في تحسين صورة النظام ،إال أن

ميالدها كان بمثابة الدفع القوي للمهتمين بحقوق اإلنسان إلى ركوب مخاطر أمن الدولة

ومبلثرة إجراءات تشكيل أول جمعية أهلية مسئقلة لحقوق اإلنسان في البحرين.
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الفصل الخامس:

مخاطبة الحكومات
ومنظمات وهيئات عالمية

أهمية ساحة العمل الخارجي
لم تكن إدارة المعترك السياسي في تلك الظروف األمنية وفي ظل الهجمة اإلعالمية
الشرسة التي قادتها الحكومة في الداخل والخلرج باألمر السهل أبداً .فقد دأبت السلطة ومنذ

اندالع اإلنتفاضة في عام  1994على تزييف الواقع وتشويه صورة الحركة ووصمها تارة
بالطائفية وتارة لخرى بأنها تعمل بوحي من الخارج .وفي سبيل إنجاح حملتها الدعائية
واإلعالمية رصدت الحكومة األموال الضخمة لتمويل مكاتب العالقات العامة في لندن
والقاهرة التي يشرف عليها السيد عمر الحسن .كما قامت بتمويل الزيارات المتكررة
للنواب البريطانيين الذين كان عمر الحسن يضع برنامج زياراتهم ويتم إسكانهم في ارقى
فنلدق البحرين ويتم توزيع العطايا والهدايا عليهم مقابل إطالق تصريحاتهم الداعمة
والمؤيدة لسياسات الحكومة.

لقد توصلت المعارضة إلى قناعة تامة بأن الساحة التي تحدد حسم المعركة هي
الخارج مع عدم التقليل من شلن المقاومة المدنية في الداخل .لكن المعركة في الخارج لم
تكن متكافئة أبداً من حيث التجنيد والتمويل .فمقابل إمكانيات الحكومة المادية الهئلة التي

كانت تصرف من أموال الميزانية العامة على مكاتب العالقات العامة وباألخص مكتب
الخليج للعالقات العامة التي يشرف عليها الدكتور عمر الحسن في لندن والقاهرة والبحرين
كان أعضاء الحركة المطلبية يعتمدون على جيبهم الخاص في تمويل زياراتهم إلى أوروبا
والواليات المتحدة من أجل دحض ادعاءات السلطة وا لدفا ع عن المطالب المشروعة لشعب

البحرين .والحقيقة أن الحرب اإلعالمية لم يشتد أوارها إال بعد ان تتكرت السلطة التفاق
المبادرة وإقدامها على اعتقال قياداتها ورموزها .فبعد هذه الو اقعة مباشرة شهدت ساحات

الغرب هذا التحرك الولسع لجماعة لندن وسوريا واعضاء لجنة العريضة .وفيما يتعلق
بنشاط أعضاء لجنة العريضة فإن الفضل فيه يعود إلى حركة أحرار البحرين واألستاذ

حسن موسى (لبو جنات) الذي يمثل منظمة حقوق اإلنسان في البحرين ومركزها
الدانمارك .وقد دأب االستاذ حسن موسى على وضع برنامج الزيارات واللقاءات ألعضاء
لجنة العريضة بحيث تغطي أكبر عدد ممكن من النواب والمحامين البريطانيين ونواب
البرلمان األوروبي والمنظمات الحقوقية في بريطانيا وغيرها.

وتقتضي األمانة التاريخية اإلعتراف واإلقرار بالدور الكبير الذي لعبه األستاذ حسن
موسى في ترتيب اللقاء بين وزارة الخارجية البريطانية وبين ممئلي الحركة المطلبية مما
يعد مكسباً سيدياً للحركة الدستورية .وفي هذا اإلجتماع الذي جمع األستاذة حصة
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الخميري وعلي ربيعة واألستاذ حسن موسى ،استطاع وفد لجنة العريضة إقناع وزارة
الخارجية باألسباب الحقيقية وراء اندالع األحداث وإصرار الحكومة على الحل األمني

كبديل للحل السلمي ورفضها القاطع لفتح باب الحوار مع المعارضة من أجل وضع حد
للصراع السياسي.
وزاد من أهمية األدوار و النشاطات السياسية لتي قامت بها لجنة العريضة في
الخارج لن أعضاء اللجنة من الوطنيين عملوا على تقديم العمل المطلبي للعالم على أنه

نضال وطني وأن الحركة المطلبية هي ذلك االتتالف الواسع الذي يضم كافة القوى
لسيلسية في الساحة من علمانيين ودينيين .ففي أوج الحمالت اإلعالمية التي شنتها
الحكومة للتشويه على الحركة الدستو رية ووصمها بالطائفية كان مجرد جلوس الوطنيين

والعلمانيين مع البرلمانيين والحقوقيين والموظفين الرسميين في الخارج يكفي لدحض
الدعاءكت الحكومة بأن التحرك طائفي أو شيعي وأنه مدعوم من الخارج .وقد تعددت
وتتوعت النشاطات والفعاليات التي؛ قامت بها لجنة العريضة كما ساهمت في للعديد من
الفعاليات التي أثبتت أنها في مستوى المسؤولية مما أكسب ها ثقة واحترام الجماهير.

 - 1رفض عضوية البحرين في اإلتحاد البرلماني الدولي
في محاولة ذكية إلضفاء الشرعية على مجلس الشورى المعين حتى يصبح مقبوال
على الصعيد الدولي ويعامل معاملة المجالس البرلمانية الدولية تقدمت حكومة البحرين

بطلب اإلنضمام إلى اإلتحاد اليرلمني الدولي .وقد تتبهت الحركة الدستورية إلى خطورة
هذه الخطوة وعلى الفور .تحركت المعارضة في الخارج ومن خالل عالقاتها القوية بالقوى
للديمقراطية في العالم من أجل إفشال هذه الخطة .وتعتبر الرسالة التي بعثت بعا لجنة
الدفاع عن حقوق اإلنسلن والديمقراطية في شبه الجزيرة العربية ومقرها فرنسا إلى اإلتحاد
البرلماني الدولي وذلك في التلسع عشر من شهر مارس  1994من أقوى الرسائل التي

عارضت دخول البحرين في اإلتحلد البرلماني الدولي .فقد استعرضت الرسالة األسباب
الداعية لنلك ومنها حل المجلس الوطني في عام  1975وتعليق الحياة النيابية وتعليق العمل
ببعض مواد الدستور وقلت إن األمير ،وبدال من إعادة الحياة النيابية أصدر أمراً أميرياً

بتشكيل مجلس الشورى الذي يأتي أعضاؤه عن طريق التعيين.
ومن ثم تطرقت إلى أعمال اإلعتقال العشوائية التي طالت أعضاء في المجلس
ل وطني رالقيادات النقابية وبعض الشخصيات العامة حيث وضعوا في السجن وبدون
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محاكمة مستشهدة في ذلك بتقارير منظمة العفو الدولية الصادرة منذ العام  1991والتي
سجلت اإلنتهاكات الفظيعة لحقوق اإلنسان.

وناشدت الرسلة جميع البرلمانيين ألخذ المبلدرة لفردية والجماعية لفضح هذا الوضع
السيى ومنع اليدائل غير الشرعية من حضور اجتماعات اإلتحالد البرلماني الدولي.

في األسبوع االخير من شهر مارس  1996تلقت حكومة البحرين رفض اإلتحلد
البرلماني الدولي طلبها اإلنضمام إليه .وبهذا لخصوص لصدر اإلتحاد قرارا يمنع بموجبه
قيول عضوية لية دولة جمدت دساتيرها وبرلماناتها ولنشأت مجالس تمثيلية بصيغ أخرى
غير دستورية .كلت الحكومة تريد أن تصبح العضوية سالحاً في يدها لمواجهة حركة

المعارضة ،لكن رفض لطلب زاد من تعرية الوضع غير الدستوري ،ولم تعد البحرين
قادرة على إخفاء حقيقة معاداتها للديمقراطية والدستور.

 - 2الفيلم التسجيلي الذي هز مشاعر العالم
في شهر ليريل من عام  1996بعثت محطة ال بي .بي.سي" الكاتبة والصحفية سو
لويد روبرتس في زيارة عمل سرية إلى البحرين بهدف إعداد تقرير إخباري شامل يتتاول
األحدك الجارية في البحرين .وقد نجحت هذه الكاتبة و بفضل عناصر الحركة الدستورية
والمقاومة المدنية من إنجاز عدة أعمال وتقارير منها إخراج ذلك الفيلم الوثائقي الذي
أعطى صورة صالقة عن الوضع األمني والسياسي في البالد .ومن ضمن اللقاءات

وهلمهتاياهتع التي سجلها هذا الفيلم تلك التي أجرتها الصدحفية روبرتس مع نولب من
المجلس الوطني لمنحل وأعضاء في لجنة لعريضة الشعبية حيث قام هؤالء بإطالع

الصدحفية على تدهور الوضع الدستوري والسياسي بعد حل المجلس الوطني وغيلب الحياة
التمثيلية لجزئية وحكم القانون.

وفي هذا الخصوص وجب التأكيد على أهمية الدور الذي لعبه شباب اإلنتفاضة في
تحمل مسؤولية ترتيب الزيارات الميدانية واللقاءات مع الناشطين والفعاليات السياسية
ولخص بالذكر لسيد عبدالجليل حمزة العصغور و هو رجل أعمال عماني .فقد كان هذا

الشاب هو حلقة اإلتصال بين فريق البي بي سي" و اعضاه لجنة العريضة .وقد تعرض
هو وسفق سيارة األجرة لإلعتقال والسجن ونلك بعد ثالثة ليام من ترتيب هذا اللقاء

وتعرض كليهما لسوء المعاملة أثتاء التحقيق.
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في مساء العاشر من شهر مايو  1996بثت "البي .بي .سي" هذا الفيلم الوثكقي الذي
اعدته الصحاية سوزلن لويد روبرتس وبعدها تكرر عرض الفيلم مرات عدة األمر الذي
الى إى فضح سياسات النظام ولنتهاككت حقوق اإلنسان امام العالم.

في اليوم التالي وضمن أخبار الساعة التلسعة مساء بثت "البي.بي.سي التقرير
لصحلفي الذي كتبته الصحافية .وفي هذا التقرير تناولت لويد  -روبرتس موضوع
لحركة الشعبية الدستورية في البحرين واهدافها المشروعة .وتطرقت إلى سياسة القمع
التي تتبعها السلطات األمنية ،فأشارت الكاتبة إلى دور التالحم الشعبي في مواجهة القمع
لحكومي وفضحت ممارسات قوات األمن تجاه المواطنين وخصوصاً األطفال بالصور

-IIة
وتحدثت الكاتبة عن المسيرات التي تنطلق في القرى ومشاركة النساء فيها ووصفت
لشعارك التي تطالب بعودة البرلمان بأنها األكثر هدوءاً واعتداالًفي الشرق األوسط.

وقد تضمن التقرير لقاء للصحفية روبرتس مع برلماني سابق لم يتم الكشف عن

هويته حيث تطرق عضو المجلس الوطني المنحل (البرلمان) ألعمال القمع والقتل خارج

القانون وذلك بفعل تطبيق قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة .وفي معرض حديثه وجه
لنكئب لتقاده للدول الديمقراطية بسبب سكوتها عما يدور في الساحة البحرينية من قمع
ولتكيل وعدم قيام هذه الدول بتقديم العون والدعم للحركة المطلبية رغم عدالة للمطالب

متهما هذه الدول بإزدواجية المعايير.
ولم ينس البرلماني السابق أن يؤكد على "لننا  -الحركة الدستورية  -ال نريد تغيير

للحكومة فبإمكان آل خليفة البقاء وكل ما نريده هو مجرد اإلصالح السياسي .إننا نريد

مراقبتهم لمنع الفساد وتحقيق العدالة اإلجتماعية والتوزيع العادل للثروة .لكن الوضع اآلن
سيئ جدا ،فنحن نعيش في حالة كاملة من الذعر" .وقد حقق هذا الفيلم الوثائقي نجاحا باهرا

طى مستوى العالم وذلك بسبب ما تضمنه من معلومات وحقائق عن الوضع الحقوقى

والدسترري بلبحرين األمر الذي حدا بمحطة التليفزيون األلمانية  ٨00إلى عرض الفيلم
طى الشعب األلماني بعد ترجمته إلى اللغة األلمانية.

 - 3توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان
في بداية عام  1998تبنت المعارضة مشروع جمع وتقديم شهادات التعذيب
لمنظمات حقوق اإلنسان في العالم وباألخص منظمة العفو الدولية من أجل توثيقها .ومن
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محاكمة مستشهدة في ذلك بتقارير منظمة العفو الدولية الصادرة منذ العام  1991والتي
سجلت اإلنتهاكات الفظيعة لحقوق اإلنسان.
وناشدت الرسالة جميع البرلمانيين ألخذ المبادرة الفردية والجماعية لفضح هذا الوضع
السيئ ومنع البدائل غير الشرعية من حضور اجتماعات اإلتحاد اليرلماني الدولي.

في األسبوع االخير من شهر مارس  1996تلقت حكومة البحرين رفض اإلتحاد
البرلماني الدولى طلبها اإلنضمام إليه .وبهذا الخصوص أصدر اإلتحاد قراراً يمنع بموجبه

قبول عضوية أية دولة جخت دساتيرها ويرلماناتها وآنشأت مجالس تمثيلية بصيغ أخرى
غير دستورية .كانت الحكومة تريد أن تصبح العضوية سالحاً في يدها لمواجهة حركة

المعارضة ،لكن رفض للطلب زاد من تعرية الوضع غير الدستوري ،ولم تعد البحرين
قلدرة على إخفاء حقيقة معاداتها للديمقر طية والدستور .

 - 2الفيلم التسجيلي الذي هز مشاعر العالم
في شهر إبريل من عام  1996بعثت محطة ال "بي .بي.سي" لكاتبة والصحفية سو
لويد روبرتس في زيارة عمل سرية إلى البحرين بهدف إعداد تقرير إخباري شامل يتناول
األحداث الجارية في البحرين .وقد نجحت هذه الكاتبة وبغضل عناصر الحركة الدستررية
والمقاومة المدنية من إنجاز عدة أعمال وتقارير منها إخراج ذلك الفيلم الوثائقي الذي

أعطى صورة صلقة عن الوضع األمني والسيلمي في البالد .ومن ضمن اللقاءات
والمقابالت التي سجلها هذا الفيلم تلك التي أجرتها الصحفية روبرتس مع نواب من
المجلس الوطني المنحل وأعضاء في لجتة العريضة الشعبية حيث قلم هؤالء بإطالع

الصحفية على تدهور الوضع الدستوري والسياسي بعد حل المجلس الوطني وغياب الحياة
التمثيلية الجز ئية وحكم القانون.
وفي هذا الخصوص وجب التأكيد على أهمية الدور الذي لعبه شباب اإلنتفاضة في

تحمل مسؤولية ترتيب إلزيارات الميدائية واللقاءات مع الناشطين والغعاليلكت السيدية
واخص بالنكر السيد عبدالجليل حمزة العصفور وهو رجل عمال عمكني .فقد كان هذا
الشاب هو حلقة اإلتصال بين فريق "البي بي سي" وأعضاء لجنة العريضة .وقد تعرض

هو وسائق سيارة األجرة لإلعتقال والسجن وذلك بعد ثالثة ليام من ترتيب هذا اللقاء
وتعرض كليهما لسوء للمعاملة أثناء التحقيق.
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في مساء العاشر من شهر مليو  1996بثت "البي .بي .سي" هذا لغيلم الوثائقي الذي
اعدته الصحافية سوزان لويد روبرتس وبعدها تكرر عرض الفيلم مرات عدة األمر الذي

لدى إلى فضح سياسات النظام وانتهاكات حقوق اإلنسان أمام العالم.

في اليوم لتالي وضمن أخبار الساعة التاسعة مساء بثت ,البي .بي .سي' التقرير
الصحاقي الذي كتبته الصحاقية .وفي هذا التقرير نتاوك لويد  -روبرتس موضوع

الحركة الشعبية الدستورية في البحرين وأهدافها المشروعة .وتطرقت إلى سياسة القمع
لتي تبعها السلطات األمنية ،فأشارت الكاتبة إلى دور التالحم الشعبي في مواجهة القمع
لحكومي وفضحت ممارسات قوات األمن تجاه المواطنين وخصوصاً األطغال بالصور

لحية.
وتحدثت الكاتبة عن المسيرات التي تنطلق في القرى ومشاركة النساء فيها ووصفت
إشعارات التي تطالب بعودة البرلمان بنها األكثر هدوءاً واعتداالً في الشرق األومط.

وقد تضمن التقرير لقاء للصحفية روبرتس مع برلماني سلبق لم يتم الكشف عن

هويته حيث تطرق عضو المجلس الوطني المنحل (البرلمان) ألعمال القمع والقتل خارج

لقلنون وذلك بفعل تطبيق قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة .وفي معرض حديثه وجه
لنكب لنتقاده للدول الديمقراطية بسبب سكوتها عما يدور في الساحة البحرينية من قمع
ولتكيل وعدم قيام هذه لدول بتقديم العون وللدعم للحركة المطلبية رغم عدالة لمطالب

لتهما هذه الدول بإزدواجية المعايير.

ولم ينس البرلماني السابق أن يؤكد على "أننا  -الحركة الدستورية  -ال نريد تغيير

لحكومة فبإمكان آل خليفة البقاء وكل ما نريده هو مجرد اإلصالح السياسي .إننا نريد
مراقبتهم لمنع الفسلد وتحقيق العدالة اإلجتماعية والتوزيع العادل للثروة .لكن الوضع اآلن
سيئ جدا ،فنحن نعيش في حالة كاملة من الذعر" .وقد حقق هذا لفيلم الوثائقي نجاحاً باهراً

طى مستوى العالم ونلك بسبب ما تضمنه من معلومات وحقائق عن الوضع الحقوقي
رالدستوري بالبحرين األمر الذي حدا بصحطة التليفزيون األلمانية  ٨0إلى عرض الفيلم
طى الشعب األلماني بعد ترجمته إلى اللغة األلمانية.

 - 3توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان
في بداية عام  1998تبنت المعارضة مشروع جمع وتقديم شهادات التعذيب

لمات حقوق اإلنسان في العالم وباألخص منظمة العفو الدولية من أجل توثيقها .ومن
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الذين شاركوا في هذه الحملة عضو لجنة العريضة لشعبية األمتلذ إبراهيم كمال الدين
الذي قام بزيارة للعاصمة البريطانية بصحبة النلشط لحقوقي المهندس عبدالنبي العكري

المقيم في دمشق .وقد قام األستاذ ابراهيم كمال الدين بمقبلة المنظمات الحقوقية وتقديم
شهادته وأقواله في هذا الخصوص.

في الخامس والعشرين من شهر مارس  1998التقى األستاذ أبراهيم باللورد ايفبري
نائب رئيس مجموعة حقوق اإلنسان بالبرلمان البريطاني ويحضور الناشطة الحقوقية
حصة الخميري التي لنضمت إلى الوفد من لجل اإلدالء بشهادتها على اعتبار أنها واحدة

من النساء الالتي تعرضن للفصل التعسفي إثر توقيعها على العريضة النسائية.
في بداية اللقاء قام األستاذ أبراهيم كمال الدين يتسليم هدية شعب البحرين إلى اللورد

عرفانا بالجهود الجبارة التى قام بها طوال عقد التسعينيات في دعم تضل شعب البحرين
من أجل استردأد حقوقه السياسية والمدنية المفقودة.
كانت الهدية عبارة عن مجسد (صخرة) قام بنحتها المعتقلون السياسيون أثتاء
تواجدهم في سجن جزيرة جدة النائية حيث رسموا عليها لوحة السجين للفنان التشكيلي
والمسرحي عبدان يوسف .وهذه اللوحة الصخرية تزن  15كيلوغراماً ،ولذا فقد تم
تهريبها من السجن عن طريق المساجين العاديين .وقد عبر اللورد عن امتنانه وتقديره

لهذه اللدية التي ترمز إلى تضحيات شعب البحرين من أجل الحرية والمشاركة السياسية
واحترام حقوق اإلتسان.
بدا األستاذ إيراهيم كمال الدين بشرح معنى هذه اللوحة التي تحمل حسب قوله حلقة

من مسلسل معاناة شعب البحرين وطبيعة السجون والمعتقالت و كيف هي تفتقر إلى الحد
األدنى من الشروط اإلنساتية حيث اإلحتجاز دون محاكمة ولمدد طويلة وتعرض المعتقل

لسوء التغذية وشتى صنوف التعذيب النفسي والجسدي والسجن اإلنفرادي.
بعد ذلك قام األمتاذ إبراهيم كمال الدين بتقديم شرح واف لمجريت األحداث في
السلحة لبحرينية واطلع اللورد على مختلف خروقات حقوق اإلنسان مع شرح مفصل

ألثوا ع التعذيب تجاه المعتقلين والممارسات غير اإلنسانية داخل السجون ومقار الشرطة.

وقد أعتبرت شهادة األستاذ أبراهيم كمال الدين جزءاً مهماً من الوثائق المعتمدة على
اعتبار أن ألستاذ دخل لسجن خمس مرأت وعاش وشاهد كافة صنوف التعذيب لتي
مور ست ضد المعتقلين ولعقود من الزمن.
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 - 4توجيه خطاب للحكومة البريطانية
فى الرفبع عثر من مارس  1998وجهت لجنة العريضة الشعبية خطاباً إلى ا رونة
سايمون دون ممشة الحكومة البريطانية فى مجلس اللوردات ،شكرت فيه الحكومة
لبريطانية ممثلة في وزير خارجيتها ،على توجيهها نداء لحكومة البحرين تدعوها فيه

للدخول فى حوار مع لجنة العريضة الشعبية وذلك بمناسبة لقاء وزير الخارجية ل

معوليعهد لبحرين.
وحيا الخطاب هذا الموقف الداعم لمطالب شعب البحرين السياسية من أجل إعادة

لجنه
التزام
وتمنى واهد
السياسيه1973،
الرين لعام
دستورعندوا
بعوساثلجميع
الوطمروبيل،
المطحن
على ل
الخبال^
الطانب
موادلسير
لمدية
العريضة ٠٠الشجية
تعود الحكمة وأن تصير العملية السيدية في األخير ،على قاعدة الحوار بدالً من العنف.

وأكد الخطاب تط لع شعب البحرين المحب للسالم إلى مستقبل أفضل يبنى على قاعدة
المشاركة السياسية وحرية التعبير و بسقاللية قرار الجمعيات والمشاركة الكاملة للمرأة في

كافة للميادين ،وعلى الشفافية والمسؤولية.
وفي الخامس من مايو  98بعثت اللجنة برسالة اخرى اليها تشرح لها أسباب غياب

اإلنمنيسالغ بين لجنة العريضة والسفارة البريطانية في البحرين على اعتبار أن االضال

باسغر ت يعد من وجهة نظر حكومة البحرين لتصاأل مع دول أجنبية بما يخالف القانون.

واقترحت اللجنة أن تكون المبادرة من السفارة البريطانية نفسها حتى ال تعطي لجنة
لعريضة الحكومة الفرصة لمحاسبتها.

 - 5رسالة إلى اإلدارة األمريكية
بعثت لجتة العريضة برسالة إلى السيد شاتوك سكرتير الدولة المساعد لحقوق اإلتسان
ول^يمقراطية والعمل في اإلدارة األمريكية وذلك بتاريخ  24مايو  .1998وقد لثارت اللجنة
في هذه الرسلة إلى التقرير الصادر عن وزارة الخارجية األمريكية في  9إيريل 1998

وعبرت فيه عن بالغ تقدير ها لما تضمنه التقرير من رصد لحقوق اإلتسان على مستوى
لعالم .في الوقت نفسه عبرت اللجنة عن ارتياحها للتعهدات المتكررة من إدارة الرئيس

كلنتون بان تكون موضوعة حقوق اإلنسان حجر للزاوية فى السياسة الخارجية للواليلت
لمتحدة.
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وبعد لن أشارت لجنة العريضة

كافة لتقارير الصادرة عن المتظمات الحقوقية

األمريكية ووزارة الخلرجية األمريكية ،عبرت اللجنة عن استغراب أعضقها وثعب
البحرين لموقق لواليات المتحدة والدول الديمقرلطية الغربية المتضامن مع الحكومات غير

الديمقراطية في رفض مناقثة انتهاكات حقوق اإلنسان في البحرين ونلك في اجتماعات لجنة

حقوق اإلنسان التلبعة لألمم المتحدة التي اقعقدت في جنيف .كما أثارت الرسالة إلى تجاهل
للو اليات المتحدة الدعولت السلمية المتكررة لشعب البحرين المطالب بإعادة الحياة البرلمانية

المجمدة منذ  1975وعلى تأكيد شعب البحرين في مختلف المناسبات ،ولجميع الدول
والهيئات واألحزاب والمؤسسل الحقوقية والراي العام على تعلقه بلديمقراطية واحترامه

لدستور  1973ومواده بما فيها تلك المادة التي تتص على الحكم الوراثي ألسرة آل خليفة.
ولكد أعضاء لجنة لعريضة احترامهم للدستور ومطلبتهم بإعادة الحياة البرلمقية

وضرورة أن يتمتع شعب البحرين بالحريات األساسية بما فيها حرية اختيار ممعيه للسلطة
التقريعية ،وحرية التعيير واإلجتماع وممارسة العبادة دون تمييز .وقالت الرسلة لهم
يرودون مؤسسات مدتية حرة بما فيها حرية تشكيل النقابات واإلنضمام إليها وان هذه
المؤسسات هي شرط لساسي لوجود لمجتمع المدني وحرية إلقتصاد وبما يخدم مصلحة
عالم كله.

وقد شبهت لجنة العريضة زيارة األمير إلى أمريكا في األرل من يونيو  98باللحظة
التاريخية واعتبرت هذه الزيارة فرصة مالئمة لطرح موضوع اإلصالحات السياسية مع
األمير .وحسب رأي اللجنة فإن الواليات لمتحدة ببكعها لن تصنع التاريخ إذا ما نجحت في
إقناع األمير في إدراك الفوائد لمترتبة على اإللتحاق بركب الدول الديمقرلطية .وعبرت
اللجنة عن أملها في لن تشكل روح الشعب األمريكي العظيم وعشق هذا الشعب لحقوق
اإلنسان والديمقراطية دهماً لجهود اإلدارة األمريكية في مد يد العون لنضال لشعب البحرين

من أجل أن يتمتع بمجتمع ديمقرل لي حر.

وقد وقع طى الرسالة كافة أعضاء لجنة العريضة الشعبية ولم ينس األعضاء إدراج
لسم لشيخ عبداالمير الجمري واالستلذ عبدالوهاب حسين الموجودين في المعتقل.

 - 6رسالة إلى السيد جو ستورك
ي السابع والعشرين من شهر ميو  98بعثت لجنة العريضة برسالة إلى السيد جو
ستورك وقد كان يشغل آنذاك مدير البحوث في مراقبة حقوق اإلنسان .في لبداية شكرت
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للجنة السيد ستورك بمناسبة صدور التقرير الشهير تحت عنوأن "لتيتهاكات روتينية ،إنكار
روتيني ،أزمة الحقوق المدنية والسياسية في لبحرين" .في الفقرة الثالثة من الرسلة أفاد
لسيد ستررك أنها عملت يالتوصيتين رقم  4و 5من التقرير فلرسلت بكتاب الى السيد

جون شلوك سكرتير الدولة المساعد لشؤون الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل وهي
بهذا الخصوص تبعث بنسخة منه إليه شخصياً .وقد سيق أن نشرنا كامل هذه الرسالة
لمزرخة في  24مايو .98
وقد اقترحت اللجنة على السيد جو ستورك اإلتصل بالسيد جون شاتوك من لجل

إقاعة بضرورة تحقيق إإلصالح السيلسى في البحرين خصة ولن السيد شقوك قد بين
شخصياً ان المصالح اإلستراتيجية للواليات المتحدة األمريكية ال يمكن حمايتها إال بنشر

ليمقراطية في العالم .وقد تجاوب السيد جو ستورك مع طلب اللجنة فكلف السيد هلني
مجالي بمخاطبة كل من رئيس إلواليات المتحدة ومكرتير الدولة للشؤون الخارجية وفي
ضوء ذلك بعثت لجنة العريضة بكتاب مؤرخ في الحادي عشر من يونيو إلى السيد جو

ستورك شكره فيه على هذه الوقفة إلنسانية.
وقد تلقت لجنة العريضة ردأ من السيد جو ستورك يطلب تقديم شكره للموقعين من
عضاء لحنة العريضة على الكتاب الذي بعثت به اللجنة إليه وكما يطلب معرفة

ألثخاص الذين سيسافرون إلى الخارج من أجل اإلتصال بهم والحصول منهم على آخر

لمستجدات في الساحة السياسية البحرينية .وقل في عرض الرد لن هذه المعلومات الجدية
مهمة جداً من اجل إراجها في لتقرير الذي سيصدر في شهر سبتمبر.

ولم سراً لجنة العريضة أن تبعث برسالة شكر خاصة إلى السيد هاني مجلى على
قيامه بمخاطبة رئيس الواليات المتحدة وسكرتير الدولة للشؤون الخارجية بخصوص

قضية لبحرين.

 - 7رسالة إلى لجنة دعم الديمقراطية في لجزيرة العربية
في للعشرين من شهر يونيو  98بعثت لجئة العريضة برسالة إلى السيد مارك بالس
لسكرتير العام للجنة دعم الديمقراطية في الجزيرة العربية بباريس تعبر فيها عن شكرها
وتقيرها على اتصال اللجنة بالسفارة البحرينية في فرنسا ومطالبتها بترتيب لقاء مع األمير

لشيخ عيسى أثتاء زيارته لفرنسا وذلك من أجل التعبير عن قلقهم حيال اتتهكات حقوق

اإلنفانفي لبحرين.
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 - 8رسالة إلى النواب البريطانيين
فى لربع عثر من شهر ينير  98تبنى لنانب جيريمى كوربن مشروع إعدد عريضة

توجه إلى حاكم البحرين وقد نجح في الحصول على توقيع  14نائبا بريطانيا من الذين
تفهموا قضايا شعب البحرين وأيدوا مطالبه العادلة .والجدير بالذكر ان النائب كوربن هومن

حزب العمل وترجع عضويته في البرلمان إلى تاريخ  1983وهو من المناوئين للرلسمالية
لمتوحشة ومن المدافعين عن حقوق اإلنسان والديمقراطية .ومنذ التعرف عليه أصبح هذا
النائب من األصدقاء الحميمين لشعب البحرين .وقد كانت مساهماته فعلة في طرح قضيا

شعب البحرين ومطالبه المشروعة في البرلمان البريطاني.

ومن األهمية بمكان نشر هذه العريضة التاريخية التي تضمنت لعديد من المطالب

وفي مقدمتها إعادة العمل بالدستور وإطالق سراح السجناء السياسيين وهي كما يلي:

إن البرلمان الحظ بأسف أن انتهاكات حقوق اإلنسان في لبحرين استمرت خالل
العام  1997برغم شجب وكاالت حقوق اإلنسان الدولية.

 وإنه ليشعر بالقلق الكثير ألنه ومنذ ديسمبر  1994ولجه الذين يشاركون فيالمظاهرات الشعبية منادين باإلصالحات الديمقراطية وإعادة دستور  1973قمعا عنيفا
وقتأل خارج القضاء واعتقاالً تحت طائلة قانون أمن الدولة غير الدستوري لعام .1974
هذا القانون الذي يسمح باعتقال من يشتبه في نشاطاتهم بدون تهمة لو محاكمة لفترة تصل
إلى ثالث سنوات.
 و إنه ليشعر باإلنزعاج الشديد ألن المعتقلين يحتجزون بشكل إنفرلدي ويمنعون مناإلتصال بعائالتهم وبلمحامين واألطباء ويواجهون التعذيب والمعاملة السيئة وربما الموت

في اإلعتقال.
 -ويدعو حكومة البحرين إللغاء محكمة امن الدولة التي تعقد فيها لمحاكمك سراً

والتي تنتهك إجراءاتها لبسط مبادى حقوق اإلنسان.
 ويطالب البحرين بالعمل وفق محاكمات مكشوفة عادلة وتطبيق حكم القائون وفقلمعايير الدولية.

 ويدعو حكومة البحرين إلنهاء انتهاكات حقوق اإلتسان وإطالق سراح كل السجناءللسياسيين فورا والسماح لمئات الب حر ينيين المبعدين قسرا بسبب نشاطاتهم السياسية بالعودة
بسالم إلى وطنهم".
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الشك آن هذه العريضة قد لزعجت حكومة البحرين التي تخشى ما تخشاه مراقبة

دول الغرب ألفعالها وانتهاكاتها الفظيعة .وقد كان لهذه العريضة أثرها المعنوي على شعب
البحرين الذي يتطلع إلى كسب تأييد الديمقراطيين ومناصري حقوق اإلنسان على مستوى
العلم.
وتعبيراً عن شكر شعب البحرين وتقديره لهذه اليادرة الطيبة بعثت لجنة العريضة

لثعبية برسالة إلى النائب جيريمي كوربن والمجموعة البرلمانية وذلك في الرابع
والعشرين من شهر يونيو  .98وفي هذه الرسالة تم شرح اإلشكالية الدستورية والتاكيد
طى المطالب العادلة لشعب البحرين التيتضمنتها عريضتا  1992و.1994

 — 9رسالة إلى األمم المتحدة
بمناسبة صدور القرار التاريخي الذي أدان اإلنتهاكات والممارسات الالإنسانية التي
قامت بها حكومة البحرين منذ اندالع اإلنتفاضة ،فقد بعثت لجنة العريضة بالرسالة التالية
إلى اللجنة الفرعية لألمم المتحدة :

تجحرين 1998/7/15
اللجنة الفرعية لحقوق اإلنسان

األمم المتحدة

جنيف — سويسرا

نود في البداية أن نعتذر لتأخرنا في التعبير عن عميق امتناننا وشكرنا للجنة الغرعية
لقرلرها التاريخي حول البحرين رقم  1/1.4/900.2/1997/50الذي اتخذتموه في
21

اغطس  .1997ونؤكد لكم وبكل ثقة أن شعب البحرين لن ينسى الدور الداعم للجنة

لفرعية حيث منل هذا القرار عالمة بارزة في النضال من أجل الديمقراطية وحقوق
اإلنسان .وجوهر المعنى أن القرار يعد شهادة على عدالة وموضوعية اللجنة الفرعية ألثها

لم تسمح

السياسية أن تشوش على رؤيتها ونظرتها ألولويات احترام حقوق

االنسان في جميع البلدان .إننا:نظر بإكبار وامتنان إلى الدور الذي تلعبه اللجنة لفرعية في

دعم الديمقراطية وحكم القانون وحماية حقوق اإلنسان في العالم كله.
إن توقيت هذا القرار هو ذا مغزى ألنه أتى في مرحلة حرجة من تاريخ النضل
لسياسي من اجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في بالدنا .وبالرغم من أن البحرين قد
تمتعت بعامين من الديمقراطية الجزئية في  ،1975-1974فإن هذه التجربة ولألسف
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الشديد لم تحتمل رغم محدرديتها وجرى حل المجلس الوطني في أغسطس  .1975وطى
كل حال فقد جرى في عامي  1992و 1994إصدار عريضتين للحركة الديمقراطية
الجديدة التي انبثقت متبنية دستور  .1973وقد وقع ما يقارب  25ألف مولطنا من جميع
المهن بمن فيهم النساء على عريضة  1994الموجهة الى أمير دولة البحرين .وحيث أن

قراركم قد جاء في لوقت المنلسب ليدعم الدعوة المحلية إلى إعادة العمل بالدستور وعودة
الصجلس الوطني فإن هذه الدعوة ووجهت بالرفض الصستمر وعدم الرغبة في الحوار .وكما

تعرفون فإن هذه المطالب التي تضمنتها العريضتين لعامي  1992و 1994تتضمن إعلدة
العمل بالدسترر وإعادة المجلس الوطني وإطالق سراح المعتقلين السياسيين والسماح
للمنفيين بالعودة إلى وطنهم وتعديل قانون اإلنتخاب ليمنح المرة حقوقها السياسية الكاملة.

هناك حلياً النان من لجنة لعريضة الشعبية من بين لمعتقلين السياسيين هما لشيخ

عبداألمير الجمري ( 60علماً) واألمتلذ عبدلوهلب حسين .إننا نجزم دون شك أنهما بريئان
من أي عمل خاطئ ونطالب بإطالق سراحهما .وهنك مسن آخر هو السيد عبداله فخرو
( 68عاما) القليع في المعتقل بسبب تعبيره علنا عن آرئه رغم أنه لم يقم بلية اعمال عنف.
إننا قلقون جداً وبشكل خاص حيل صحة وحياة هذين المواطنين الصسنين وكنلك
بلنسبة لجميع أولئك المعتقلين دون محاكمة في البحرين .ولمعلوماتكم الخاصة فلنم هناك

تدهورا في حقوق اإلنسان خالل هذا العام حيث نشهد تصعيدا لحملة اعتقال القاصرين
النين تتراوح أعمارهم فيما بين  9و 17عاماً باإلضافة إلى إعادة اعتقال أولئك الذين جرى

إطالق سراحهم بعد قضاء فترة أحكامهم بفترة قصيرة.

إننا ننكشدكم شخصياً ونناشد جميع اعضاء اللجنة الفرعية اخذ جميع هذه اإلنتهاكات

لحقوق اإلتسان باإلعتبار عندماتتعاطون م قضية حقوق اإلنسان في البحرين في دورتكم
القادمة.

في هذا اإلطار فإننا ننتهز هذه الغرصة إلعادة التأكيد على التزامنا العميق بلوسلئل
السلمية والمشروعة في السعي لتحقيق أهدافنا وفي هذا الصدد نعبر عن احترامنا للدستور

بما في ذلك الطبيعة الوراثية لحكم آل خليفة .إضافة إلى ذلك نعلن عن رفضنا الكلي للعنف
والذي ترتب عايه مقتل  40إنساناً بريئا .إننا نحبذ بصدق الديمقراطية كطريق متحضر
لمؤسسة اإلستقرار السياسي والتتمية اإلقتصادية والتغيير اإلجتماعي .فقد حاولت لجنة

العريضة الشعبية تسليم رسالة إلى الديوان األميري في ديسمبر ( كلون  1997 )1داعية
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األمير لفتح الطريق أملم الحوار السيلسي ،لكن وفدنا فشل في مهمته لدى الديوان األميري

الذي رفض استقبل للوفد.
إننا نامل بإخالص بلن يستمر اعضاء اللجنة الغرعية في التعامل مع األز مة السياسية

وتتهاكات حقوق اإلنسان بنفس الحيوية والمثابرة وذلك بإعلدة دعوتها لحكومة البحرين

الحترام اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وللمواثيق والعهود التي وقعت عليها حكومة
لبحرين مل العهد الدولي لمناهضة التعذيب وغيره من المعاملة أو لعقوبة القاسية
وللحاطة بالكرامة ،واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي ل تصفية جميع أنواع التمييز
العنصري ،وقبل كل شيء إحترام الدستور .إننا واثقون أن قراراتكم لمتعلقة بقضايا
اإلنسان المشروعة في البحرين ستستند على تجربتكم والتزاماتكم.
نعبر لكم بإخالص عن شكرنا وتقديرنا لكل شخص منكم ،لكل الدعم الذي قدمتموه

لثعبنا وللوقت والجهد الذي بنلتموه بسخاء في مداوالتكم حول الوضع في البحرين".

وقد وقع على هذه الرسلة جميع اعضاء اللجنة النين تعمدوا وضع لسي كل من

لثيخ عبداألمير الجمري واألستاذ عبدالوهاب حسين من ضمن الموقعين مع اإلشارة الى
لهما موجودن في المعتقل وذلك بهدف لفت نظر العالم إلى وضعهما.

 -10رسالة للسيد جراهام فوللر الباحث في مؤسسة راند
تم تعرف اعضاء لجتة العريضة على هذه الشخصية لمهمة التي كانت شغل نشب
رئيس المجلس القومي لالستخبارات (  ) National Intelligence Councilفي فندق
لريجنسي بلبحرين .كانت تصحبه سكرتيرته السيدة رند لرحيم التي قامت بلترجمة لبعض
لقخصيات التي كلنت تجد صعوبة في التعبير عن نغسها باللغة اإلنجليزية.
في لقائي معه تحدث عن انطباعه األول في البحرين فقال" :إن أجواء الخوف قد

تمكنت منكم إلى درجة أن كل الذين قابلناهم كعوا يتلفترن يمنة ويسرة من أجل اخذ الحيطة
والحذر من جهاز اإلستخبارات" .وقد جاء تعليقه هذا بمناسبة رؤيته لي وأنا أتفحص وجوه

لجالعين في لوبي الفندق ولم أتردد في الموافقة على هذا اإلتطباع وقلت له ان شعب

لبحرين يعيش حالة من الرعب بسبب هيمنة األجواء البوليسية والقمعية.
في الثالث من شهر يونيو كتب السيد جراهام مقاال مطولا في جريدة لوس لنجلس

تلمز األمريكية ( Angeles Times 5م[ ) شرح فيه أسباب الصراع السيامي في

لبحرين ووجه اللوم لحكومة البحرين على تعنتها في رفض اإلصالحات البسيطة التي
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يطاب بها شعب البحرين .وقال في عرض حديثه لن المعارضة متحضرة وهي وطنية
وليس لها اية عالقة بالخارج .وتطرق في حديثه عن اإلنتهاكك الفظيعة التي تشهدها
الساحة للبحرينية فذكر ضحايا التعذيب والقتل خارج القانون واعتقال اعضاء لجنة
العريضة الشعيية.

في كتلب الشكر الذي بعثت به لجنة العريضة إلى السيد جراهام ،أشادت بمواقفه
المبدئية واعتبرت ما كتبه شهادة صادقة من رجل أمريكي ال يهدف إال إلظهار وجه
الحقيقة للعلم.

 -11رسالة الى رئيس اللجنة الخاصة يمنع التعذيب
كان الدافع االساسي وراء كتلبة هذه الرسالة هو استشهاد المواطن الشاب نوح آل
نوح في المعتقل على يد المحققين ،والضغط على حكومة البحرين من أجل التوقيع على
اتفاقية منع التعذيب.
البحرين في 1998/7/28

السيد رئيس اللجنة الخاصة بمنع للتعذيب

األمم المتحدة
سيدي العزيز

نكتب اليكم هذا الكتاب لنعبر عن قلقنا العميق تجاه استشهاد الشاب نوح آل نوح
الذي توفي بتاريخ  21يوليو  .1998لقد تم اعتقال نوح البالغ من العمر  21سنة بتاريخ
 18يوليو وتوفي تحت وطأة التعذيب بعد  48ساعة من اعتقاله.

وكما تعلمون فإن حكرمة البحرين قد صدقت على اإلتفاقية الدولية لمناهضة
التعذيب و المعاملة القاسية أى الالإنسانية أو الحاطة للكرامة وذلك في  21فبراير من عام

 1998بعد أن تحفظت على الفقرة األولى من المادة رقم ثالثين.

ونحن نعلم ونرجو أن تصححوا لنا إذا كنا مخطئين أن التحفظ على اإلتفاقية سوف
لن يعطيكم الحق لغرض الرقابة على تطبيقها .واسمحوا لنا للفت لنتباهكم إلى أن لتعذيب
ال زال يمارس بشكل منتظم في بالدنا ،وأن التصديق لم يمنع الحكومة من استخدامه من
أجل انتزاع اإلعترافات من المعتقلين.
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إن الموت رهن اإلعتقال يرجع تاريخه إلى الد-بعونيات ،ولكن ومنذ انطالق الحملة
من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في  1992حدث لدينا العديد من الوفيات من جراء
التعذيب .إنه لما يثير اإلستغراب أن يحدث ذلك بعد أن تم التوقيع على قانون منع

التعذيب .إن هذه الحادثة تستلز م مباشرة التق ص ي والبحث

صدق األهداف من وراء

اإلعالن عن التصديق على اإلتفاقية وفي الوقت نفسه إقناع الجهات الدولية بمحاولة
الضغط على الموقع على اإلتفاقية من أجل احترام روح القانون.

إن موت نوح يؤكد على أن التعذيب والمعاملة الالإنسأنية والحاطة بالكرامة سوف
تبقى مستوطنة في البحرين .إن ما يبعث على الحزن الشديد أن حادثة موت قد تمت بعد

ثهر ولحد من احتفال المجتمع الدولي بيوم األمم المتحدة لمساندة ضحيا التعذيب .كما
يلي ليض ًا بعد مناشدة سكرتير األمم المتحدة كوفي عنان جميع الحكومات واعضاء
المجتمع المدني باتخاذ كافة السبل لهزم التعذيب والمعذبين في كل مكان.

وفي هذا السياق نناشدكم بمطالبة حكومة البحرين للقيام باآلتي:
رف عتحفظها على المادة 20والفقرات  ،3 ،4 ،5 ،2 ،1وكذلك الفقرة  1منالمادةثالثين من قانون مناهضة التعذيب.

 -تطبيق القانون الخاص بإلغاء كلفة أشكال التمييز العنصري الذي تم التصديق

فيشهر مارس من عام  1990وكذلك القانون الخاص بحقوق لطفل الذي صدقت
عليه الحكومة في .1992
— مطالبة الحكومة بالتصديق على القوانين األخرى الخاصة بحقوق اإلنسان
رخاصة العهد لدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق اإلجتماعية

راإلقتصادية.

إننا نعتقد أن التقيد بالعهود الدولية المذكورة أعاله سوف يقود بالتأكيد إلى حكم

القانون ،وسوف يفتح الطريق للحوار لمناقشة الوسائل الكفيلة بتفعيل الدسترر وعودة
المجلس الوطني الذي تم حله في شهر أغسطس من عام .1975
نرجو ان تتقبلوا تقديرنا للدور الذي تلعبه لجنتكم من اجل صالح البشرية.
مع تحياتنا الحارة

المخلصون لكم
أعضاء لجنة العريضة
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 - 12رسالة إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية
في الرابع عثر من سبتمبر  1998قلم الوزير ديريك فنشيت بزيارة للبحرين استغرقت
يومين أجرى فيها حديثاً مع المسؤولين تتاولت موضوع انتهاكات حقوق اإلنسان .وفي
المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير أكد عطى طرحه موضوع حقوق اإلنسان وضرورة
وضع حد لتكرار اإلنتهاكات كما طلب من حكومة البحرين توجيه دعوة لمنظمة العفو الدولية
لزيارة البحرين لإلطالع عطى حجم إلنتهاكات بما يعزز الشفافية والنزاهة .وعبر الوزير
عن قلقه حيل موضوع اإلعتقاالت وخلصة فيما يتعلق باحتجلز عضوي لجنة العريضة

الشخ عبداألمير الجمري واألمتلذ عدالوطا حسين.
وتقديراً للوزير البريطقي طى طرحه هذه القضيا الجوهرية مع الحكومة بعثت لجنة

العريضة برسلة شكر وتقدير إليه ونلك في الثامن والعشرين من سبتمبر  1998وجاء فيها

مايلي:
نشير إلى كتابنا المؤرح في  12سبتمبر  1998والذي تضمن شرحاً لسيادتكم عن
الوضع السياسي في البحرين ونود في هذا الخصوص أن نعبر لكم عن عميق شكرنا
وتقديرنا إلتارتكم القضايا الخاصة بالديمقراطية وحقوق اإلنسان مع صاحب العظمة أمير

دولة البحرين.
ومن وجهة نظرنا فإن ما قمتم به هو فعل مسؤول من صديق حميم لشعب البحرين
ويكن إلهتمام بمستقبل أصدقائه.

ونود في هذا المقام أن نشكركم ونشكر حكومة صاحبة الجاللة على موقفكم الداعم
واودا
وفي الحقيقة لن هذا الموقف الداعم لم يكن ليثير الدهشة في نفوسنا فنحن ال زلنا

نتذكر البيلن الذي إدلى به وزير الخارجية السيد روبن كوك والذي قال فيه" :ان سياستتا
لخارجية يجب أن تكون لها لبعاد أخالقية ويجب لن تكون داعمة لمطالب الشعوب

األخرى في تحقيق الحقوق الديمقراطية وهي نفس الحقوق التي نصر عليها لصالحنا".
إن هذا البيان يعكس وبدون شك قيمكم الديمقراطية واهتمامكم بحقوق اإلتسان
والتزامكم بقضايا الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.
إتنا ال ننسى قلة السيد روين كوك مع شعبنا عندما اجتمع مع ولي العهد الشيخ حمد
بن عيسى آل خليفة ووزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وذلك أثتا ء مروره
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بالبحرين في طريق عودته من جنوب شرق آميا .ففي هذا اإلجتماع نصح روبن كوك
المسؤولين بأن الخروج من األزمة السياسية هو فتح باب الحوار مع أعضاء لجنة
العريضة الشعبية بمن فيهم األعضاء المعتقلين.

وبدون شك فإنه ال يوجد حتى اآلن ما يشير إلى اي تطور إيجابي في هذا اإلتجاه.
لكننا نأمل لن ال يكون رفض حكومة البحرين لهذه النصيحة سبباً في هبوط همة وزير

لخارجية في هذا الموضوع".
وفي فقرة اخرى عبرت لرسالة عن أمل الموقعين في أن يستمر وزير الخارجية في
موققه الداعم ،هذا الموقف الذي يبجل مكانة بريطاينا العظمى في عقول شعب البحرين.

وقبل أن تختتم الرسالة عبرت اللجنة عن أملها في أن تقوم حكومة صاحبة الجاللة
بتوجيه الدعوة ألعضاء لجنة العريضة لمقابلة المسؤولين البريطانيين ومنقثة القضايا ذات

اإلهتمام المشترك كقضيا حقوق اإلنسان .وقالت الرسالة أن لجنة العريضة تشعر بأن على

بريطانيا دور تلعبه في إقناع حكومة البحرين بتفعيل الدستور وعودة المجلس الوطني
المنحل.

 - 13رسالة إلى السيد ستان نيوونز
يعتبر عضو البرلمان األوروبي النائب ستان نيوونز أحد الداعمين ولممساندين لقضيا
ثعب البحرين العادلة وهو على صلة وطيدة بلمعارضة والحركة الدستورية .وهو ولحد
من لنولب النين يمثون بريطانيا في البرلمان األوروبي .ومن هذا الموقع لعب دوراً
مميزا في طرح مشاريع العرائض واإلقترلحات برغبة التي تسسنكر وتدين حكومة البحرين

طى ارتكابها

ممال العنف والقتل خارج القانون وتطالبها في الوقت نفسه بالرجوع إلى

الشرعية الدستورية وحكم القانون.

في الثامن والعشرين من سبتمبر  98بعثت لجنة العريضة برمالة إلى السيد نيوويز
شكره فيها على إصدار تلك العريضة الموقعة من البرلمانيين األوروبيين والتي تستتكر
اإلنتهاكات الفظيفة و أعمال العنف  ،والتقتيل وتطلب الحكومة بالدخول في حوللر مع لجنة
لعريضة من لجل تفعيل الدستور وعودة الحياة النيابية.

في هذه الرسالة أطلعت لجنة العريضة السيد نيوونز على آخر الصستجدكت في الساحة
ومنها عملية  -1القتل لعمد للشاب نوح تحت وطاة التعذيب -2 ،حل جمعية المحامين،
 -3منع نادي العروبة من إقامة ندوة يحاضر فيها سفير دولة البحرين في فرنسا الدكتور
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علي فخرو -4 ،منع للصحفي حافظ الشيخ من الكتابة و -5منع جمعية النهضة النسائية
من إقامة حفل تابين للناشطة السياسية عزيزة البسام .كما أطلعت النائب على لستمرار

الحكومة في ارتكلب اعمال العنف ضد المواطنين األبرياء ومواصلتها حملة اإلعتقاالت
العشوائية وإبعلد المواطنين عن ديارهم.
ال شك أن الحملة الصنظمة التي قامت بها لجنة العريضة والمتملة في الزيارات
والرسائل واإلتصاالت المباشرة عن طريق اإلتترنت قد خلقت عالقات واسعة واعطت
مردوداً جيدا لصالح قضية البحرين العادلة .ومن العوامل المهمة التي أدت إلى نجاح لجنة

العريضة في أداء مهماتها هو تقديم لجنة العريضة نفسها على أنها حركة وطنية مطلبية

بعيدة عن الطائفية ولمذهبية والعنصرية وإنها تمل كافة أطياف شعب البحرين .لما العامل
الثاني المهم فهو الدور الذي قامت به حركة أحرار البحرين في تقديم لجنة العريضة للعالم
على أنها ممثلة المعارضة في الداخل وإنها تحمل مطالد ب شعب البحرين األمر الذي أدى

إلى كسب تليد العديد من النواب والمنظمات الحقوقية واألهلية في أوروبا وبقية دول
العالم .وال ننسى أن حركة أحرار البحرين كانت تحرص كل الحرص على التقاء اعضاء

لجنة العريضة والغالبية العظمى منهم من العلمانيين بالنواب والشخصيات في أوروبا
والم نظمات الحقوقية في العالم وذلك من أجل تحقيق غرضين ف

غلية األهمية :

 - 1للتأكيد للعالم بأن الحركة الدستورية المطلبية ليست حركة طائفية شيعية تعمل
بوحي من للخارج كما يدعي إعالم الحكومة ،وإنما هي حركة تشمل كافة اإلتجاهات
للسياسية العلمانية منها والدينية .إن تييان هذه الحقيقة للعالم مهم جدا خاصة وإن الحملة
اإلعالمية والدعائية للحكومة ومكتب عالقتها العامة في لندن دأبت على تشويه سمعة
لحركة الدستورية و تقديمها على لنها حركة شيعية طائفية وان لجنة العريضة الشعبية ما
هي إال غطاء للعمل الطاغى الذي تمثله حركة أحرار البحرين في لندن.

 — 2شرح الوضع السيلسي والحقوقي وإطالع العالم على آخر المستجدلت بما يؤكد
تكامل األدوار بين الداخل والخارج في عرض القضية المطلبية .إن قيام أعضاء لجنة
العريضة يعملية النقل المياشر لهذه المعلومات تعتبر شهادة دامغة على صحة التقارير

اليومية الصادرة من حركة أحرار البحرين أو من سوريا أو من الدانمارك والسويد

وغيرها من عواصم العالم الغربي.
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وقد ثمنت حركة أحرار البحرين هذا الدور السياسي واإلعالمي الكبير الذي قامت به
لجنة العريضة فعبرت عن إشادتها بنلك في يوميات اإلنتفاضة حيث قالت في صفحة 1 88

من يوميكت اإلنتفاضة للفترة ما بين ديسمبر  1997وديسمبر  1998ما يلي:
"وفي الوقت نفسه فقد لستمرت لجنة العريضة في موقفها الوطني الصامد وتواصلت
مع لحرار العالم لتعرض لهم حقيقة الوضع في البالد وإصرارها على المطلب الدستوري
وقالت أنها مستعدة للحوار مع أي طرف يؤمن بالحوار دلخل البالد وخارجها وناشدت كل
من تربطه عالقة صداقة مع شعب البحرين بذل جهده لتشجيع الحكومة على الحوار

إلخراج لبالد من األزمة المتفاقمة".

-14رسالة إلى اللجنة الفرعية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة
في األول من شهر إبريل  1999بدأت اجتماعت الدورة الرابعة والخسين لمفوضية
حقوق اإلنسان .وقد استحوذت قضية لنتهاكات حقوق اإلنسان بقسط وافر من جلسلت
للمؤتمر حيث تحول بعضها إلى جلسات محاكمة للنظام.

فباإلضافة إلى منظمة حقوق اإلنسان في البحرين ولجنة الدفاع عن اإلنسان في
لبحرين كانت مشاركة المنظات الحقوقية األجنبية كبيرة جدا .فقد شاركت في توجيه النقد

العباسي في البحرين كل من مؤسسة فرنسا الحرية و"هيومن رايتس ووتش"
والمنظمة الدولية لمكافحة التعذيب والفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان وجمعية حقوق
اإلنسان البريطثية التي منلها اللورد ايفبري.

وبمناسبة انعقاد هذه الدورة المهمة اتفق أعضاء لجنة العريضة على مخاطبة
لمفوضية الدولية بهذه الرسالة التي تم إرسالها في السابع عشر من إيريل من عام 1 999
وهذا هو نصها بالكامل:
السيدة أندرسون

لجنة حقوق اإلنسان — األمم المتحدة — جنيف
العزيزة السيدة أندرسون

نود أوال لن نحيي جهودكم المخلصة في المناقشات المطولة لألوضاع المتدهورة

لحقرق اإلتسان في البحرين ونود إعالمكم بأن المداوالت حول هذه القضية لقيت ارتياحا

في لبحرين.
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منذ حل البرلمان في أغسطس  1975أظهر شعب البحرين بشكل قاطع رغبته القوية

إلعلدة آلعمل بدستور البالد والمجلس الوطني لعام .1973

تم التعبير عن هذه الرغبة بعريضتين موجهتين إلى سمو أمير البحرين في 1992
و ،1994وقد وقع طى العريضة األولى  350من المتتفين ورجال الدين وغيرهم فيما وقع
على الثانية ما يقارب  25لف رجالً وامراة .ولكن سلطلك البالد لم ترد إيجابيا على
المذكرتين.
إنناتؤمن بحق ان شعب البحرين قد أظهرتمسكه بالديمقراطية وحكم القانون وان هذا
يستحق دعم لجنة حقوق اإلنسان التلبعة لألمم المتحدة وجميع البلدان الديمقراطية في العالم.
غني عن القول ان الدستور ال ينص على التعددية وتغير الحكومة ولكنه على األقل
يضع أسساً ديمقراطية جزئية ويضمن المشاركة السياسية لجميع المواطنين واحترل م حقوق

اإلنسان األساسية.

ال شك أن القرار رقم  1997/2والذي جرى إقراره من قبل اللجنة الفرعية في 21
أغطس  1997واإلتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة هو الذي جعلها توقع على
اتغقية مناهضة التعذيب في فبراير  1998وهو ما قدره شعبنا كثيراً ،لكن المؤسف لن
هذين اإلجراءين قد أغضبا الحكومة ولم يجعالها تغير من سياستها.

وما دامت مناقشاتكم اآلن حول اإلنتهاكات الفظيعة لحقوق اإلنسان في بالدنا والتي
هي مدعومة بتقارير عديدة لمنظمات حكومية وغير حكومية لحقوق اإلنسان فإننا واثقون
بأن هذه اإلنتهاكات الخطيرة والواردة في تقرير الخارجية األمريكية ستقنع أعضاء لجنتكم

بإصدار قرار يمنع الحكومة من اإلستمرار في ممارساتها الفظيعة وغير القانونية و لجبل ها
على الرجوع إلى الحكم الدسترري.
الحظت اللجنة للفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات في قرار ها الصادر عام 1997

أن المجلس الوطني المنتخب في لبحرين قد جرى حله في اغسطس  1975ولنه طوال
عشرين عاما فإن البحرين بدون مجلس تشريعي منتخب وبدون مؤسسات ديمقراطية.

وحيث أن الحكومة فشات باإللتزام بهذا القرار فإننا نناشدكم بإصدار قرار آخر يطلب
من حكومة البحرين ما يلي:

 )1إطالق سراح جميع المعتقلين ومنهم عضوي لجنة العريضة الشعبية البارزين

الشيخ عبداألمير الجمري والسيد عبدالوهاب حسين.
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 )2إعادة العمل بدستور  1973وإعلدة المجلس الوطن ي.

 )3تتفيذ إتفاقية تصفية جميع أشكال التمييز العنصري والتي صادقت عليها حكومة

البحرين في ملرس  1990وإتفاقية حقوق الطفل لتي صادقت عليهافي .1992

 )4التصديق على إلمفاقيات الدولية األخرى المعنية بحقوق اإلنسان وخصوصاً العهد
الدولي للحقوق اإلقتصالية واإلجتماعية والثقافية.
إننا كحركة ديمقراطية تؤمن بمقولة أن موافقة الشعب هي أفضل ضمانة الحترأم

حقوق اإلنسان واإلستقرار ألي نظام سياسي.
إننا نؤمن أن ديمقراطيتنا المحدودة هي أكثر وسيلة حضارية وسلمية لتأمين اإلستقرار

السيلي ألنها تشرع مشاركة المجتمع في إدارة شؤونه وبالتالي يضفي شرعية على
سيالت الدولة.
نأمل بإخالص بأنك و أعضاء اللجنة لن تترددوا عن مد يد للعون للقضية الديمقراطية

وحقوق اإلنسان في البحرين.
ألننا نود لن نؤكد لك أن أي موقف داعم منكم بإصدلر قرار في لهذا الوقت سيطبع

بعمق في ذاكرة شعب البحرين وستتذكره كافة األجيال.

وقد وقع جميع أعضاء لجنة العريضة الشعبية على هذه الرمالة التي تم استالم «رد

عليها في الثالثين من إبريل ،أي بعد اتتهاء الدورة التي لنهت أعمالها في الرلبع
والعشرين .وقد جاء الرد كما يلى:
ا إلفادة بلستالمنا رسالتكم المؤرخة في السبع عثر من إبريل والتي تتعلق بوضع
حقوق اإلنسان في البحرين .وقد تم لفت عناية رئيسة المفوضية لحقوق اإلنسان السفيرة آن
لدرسون لذلك '.

وكان الموقع على هذه الرسالة السيدة نيال بيرجس.

 - 15رسالة التعزية بوفاة السيد ديريك فتشيت
في العلثر من شهر مايو  99استقبلت المعارضة البحرينية باألسى الثديد نباً وفاة

ديريك فتشيت ،وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية ،الوزير الذي لم يتوان
طول وجوده في الوزلرة عن دعم ومناصرة القضايا المطلبية في للبحرين .وتسجل له
لحركه المطلبية امتداح النهج السلمي للمعارضة البحرينية تحت قبة البرلمان البري طان ب
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ووصف مطالبها باإلعتدال .كما يسجل له انتصاره لقضي ة لمبعدين الثالثة ورفض طلب
حكومة البحرين تسليمهم لها ،قائالً له أن القانون الدولي هو الذي يحكم مثل هذه القضية.

وبمناسبة و فاته بعثت لجنة العريضة الشعبية ببرقية تعزية لزوجته هذا نصها:

تلقينا بالحزن واألسى نبا الموت المفاجى لزوجك وفي هذا خسارة لنا وخسارة لكل
أولئك الذين ينلضلون من أجل حقوق اإلنسان والديمقراطية.
ولسوف تيقى ذكرى زوجك في قلب شعب البحرين وذلك بسبب طرحه قضايا حقوق
اإلنسان وحكم القانون مع حكومتنا في العام الماضي.

إن إيمانه القوي في عالمية قيم الحرية والحقوق المدنية والتعددية سوف تبقى مطبوعة
في عقولنا وعامل تشجيع لنا على الدوام.

لقد كلن زوجك فكرا عظيما و لذا فإن فكره وروحه سوف تلتقي وتتدمج مع تلك
األفكلر واألرواح من أجل تعبيد الطريق الذهبية التي يمر عليها تطبيق اإلعالن العلمي
لحقوق اإلنسان".
وفي السياق نفسه بعثت لجنة العريضة بالرسالة التالية إلى رئيس الوزراء توني بلير

وهيكما يلي:
"نود أن نعبر لكم عن األسى والحزن لفقدان الراحل السيد ديريك فتشيت .ال شك أن
موته يمثل خسارة عظيمة لجميع الداعين لحقوق اإلنسان والديمقراطية.

لقد كلن رجال ذا مكانة عالية وموقف اخالقى ،وعمل بحماس من أجل تطبيق
السيدية الخلرجية ذفت البعد األخالقي التي تبنتها حكومة العمل البريطائية وساهم كثيراً
في جعل بريطانيا معقال للحرية والديمقراطية.
أنه أول وزير بريطاني يخاطب حكومتنا اثناء زيارته للبحرين في السنة الماضية

ويقول لها أن المطالب السيلسية للمعارضة هي مطالب معتدلة وإنها في إطار الدستور".

 -16رسالة لوزير الدولة (الجديد) للشؤون الخارجية
بعد تولي فسيد جيفري هون اوزارة بستة لسلبيع تقريبا خلفاً للسيد ديريك فبنشت
شارك الوزير الجديد في اإلجتماع الذي نظمه مجلس التفاهم العربي البريطاني في الثالث

والعشرين من شهر يونيو  1999وفاجاً الوزير الحضور بقبول حكومة البحرين بالزيارة
الرسمية لمنظمة العفو الدولية وهي الدولة التي كثت ترفض دعوة المنظمة منذ ما يزيد
على ثالتة عثر علماً من اجل التستر على انتهاكاتها الفظيعة لحقوق اإلنسان وخلصة
الوض ع السيئ والتعذيب الميرمج في السجون.
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وبمناسبة توليه الوزارة بعثت لجنة العريضة بكتاب تهنئه فيه على تسلم هذا اللمنصب
لمهم وفي ذات الوقت تعبر له عن حرص لجنة العريضة على استمرار الخط الذي تم
فتحه مع الخارجية البريطانية.

في البدلية عبرت اللجنة عن رغبتها باسم شعب البحرين أن تتقدم إلى الوزير الجديد

بتهنئتها على تعيينه كسكرتير دولة للشؤون الخارجية بديال للرلحل السيد ديريك فنشيت
وتمنت له التوفيق في هذه الوظيفة الجديدة والمهمة وعبرت عن أملها أن يكون تطبيق

السيلسة الخارجية األخالقية فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق اإلنسان في قمة أولويات أجندته
ااه.,للغدهآ
بعد هذه المقدمة أشارت الرسالة إلى لكلمة التي ألقاها الوزير في اإلجتماع الذي نظمه

مجل التفاهم العربي البريطاني في الثالث والعشرين من هذا الشهر وعبرت لجنة العريضة
عن سرورها بقول لوزير أن أحد معتقداته هو أن الحكم الجيد والديمقراطية هما مسالتان
مهمتان ،وأن هناك حاجة لمزيد من التطور في هذا المجال .كما عبرت اللجنة عن موافقتها

وإعجبها بلراي الذي يقول إن اإلصالحات هي الطريق من لجل تاهيل أي حكم جيد ليصبح

ديمقراطيا .بعد ذلك انتقلت الرسالة إلى الوضع في البحرين فتحدثت عن دستور 1973
رلتجربة اليرلمنية القصيرة التي خاضها شعب البحرين وكيف تم اإلنقالب عليها من قبل

الحكومة .وفي ختام الرسالة عبرت اللجنة عن ثقتها في أن الوزير الجديد سوف يمد يد
لعون والمساعدة لنضال شعب البحرين من أجل استعلدة المجلس الوطني وحكم القانون.

 -17رسالة إلى السيد بيتر هين
بتاريخ  27ديسمبر  1999بعثت لجنة العريضة الشعبية برسالة إلى السيد بيتر هين
هذا نصها:

السيد بيتر هين

وزير الدولة لشؤون الخارجية والكومونولث
سيدي العزيز

نود أن نعبر عن امنتاننا لكم الغتنام فرصة اللقاء مع األمير الشيخ حمد خالل زيارته
إى المملكة المتحدة لتسليط الضوء على وضع حقوق اإلنسان في البحرين .ونتقدم بتقديرنا

لخاص للموقر سكرتير الدولة روبين كوك وكل الذين ساندوا حقوق الشعب من أجل
سقراطية وحفوق اإلنسان.
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إننا نقدر كثيراً طرح قضية حقوق اإلنسلن مع صلحب الممو األمير بسبب
اإلنتهاكات الفظيعة التي ارتكبت خالل الخمع منوات الماضية .ولكن ما هو اسوأ من

انتهاكات حقوق اإلتسان ولذي يمقل مصدر استمرارها هو اغتصاب السلطة التشريعية.
وكما تعلمون فإن دستورنا لعام  1973قد وفر حق شعب البحرين في المشاركة في
الشؤون السياسية للبالد .كما يؤكد الدستور ليضاً على فصل السلطات لثالث ونحن من

المؤمنين بله بدون وجود هذه الضمنات الدستورية فإن الوض ع الخطير سيظل ر ازحاً.
إننا من مؤيدي لرقابة وتوازن السلطات التي كفلها دستورنا ألثنا نعتقد أن فقدان

صمام األمان سوف يؤدى إلى هذا الوضع الجالي حيث الفرد أو المؤسسة تصبح بدون
تقييد .ال شك لكم ستشاركوننا الراي بأن احترام حقوق اإلنسان في بالدنا يصبح ممكنا
فقط من خالل تطييق الدستور.

وألن هناك تاريخ طويل من العالقة بين بريطانيا والبحرين فإننا نعتقد ن حكومة
صاحبة الجاللة قادرة على المساعدة في هذه القضية عن طريق استخدام جهودها بشكل
بناء في طرح قضايا مثل قضية المحلسبة والشفاقية والحاجة للمشاركة السياسية .نحن

تحت اإلنطباع بلن سيلستكم الخارجية األخالقية سوف تدفعكم بدون شك لطرح السؤال
الخاص بقضية غياب السلطة التقريعة.
وفي كلمته بتاريخ  16ديسمبر بمناسبة العيد الوطي سلط األمير الضوء طى
انتخابات البلدية منتقداً اقتصار ترشيحاتها على الذكور فقط .كما أكد سموه أيضاً على

الحريات العلمة واإلنفتاح الديني والتسامح الفكري والثقافي وعئر عن تشجيعه مسزولي

الدولة لتقبل النقد البذاء من كل من الصحافة والعموم .لكن ما يخيب اآلمال هو تطرق
صاحب السمو إلى أن المشاركة السياسية سوف تستمر وتبقى من خالل المجلس المعين
وان هذا المجلس سوف يشهد تطوراً أكثر من خالل الخبرة التي اكتسبها.
إن صلحب السمو يعتبر هذا المنبر شكالً ساسباً من أجل تعميق المشاركة الشعية في

لتخاذ القرار وتوسيع آفاق التعاون بين الحكومة والمجتمع.

ومع أن كلمة صاحب السمو وتصريحاته قصد منها بناء الثقة لكنه مع األسف فإن

محتوى هذه كلها كانت دون طموحات المولطنين .فمن حيث الجوهر لم تكن هذه لتضع
جدوأل إلنهاء التوقف الطويل الذي رزح منذ  26أغسطس .1975
لننا للمرة الثاية نؤكد طى لن الرجوع إلى الحكم الدستور ي وعودة المجلس هو الذي
يخلق تفلرال حقيقيا ويزيل التوتر السيلسي من حياة البحرين السياسية .في الوقت نفسه فإن
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حكومة البحرين بمقدورها أن تتخذ خطوات إيجابية في اتجاه تطبيع المناخ السياسي .ومن
هذه لخطوات إنهاء اإلقامة الجبرية المفروضة على الشيخ عبداألمير الجمري وإطالق

سراح عضو لجنة العريضة الشعبية األستاذ عبدالوهاب حسين ورفقه الذين ال زالوا رهن
إلعتقال العشوائي منذ أربع سنوات .وال يقلعن ذلك اهمية إطالق سراح جميع المعتقلين

السيدسين والسماح ألربعمائة وتسعين من المبعدين السياسيين للعودة إلى البالد بدون إهانة
و شروط.-

إننا نتطلع إلى رؤية أن الصراع بين األفكار قد حل محل اإلضطراب السيلسي ولهذا

فنحن نحث حكومة صاحبة الجاللة على استخدام مساعيها الحميدة مع صاحب السمو
إلقناعه لتفعيل الدستور وإنهاء تعطيل المواد التي تتعلق بالمجلس الوطني.

إسمحوا لنا أن نتقدم اليكم بالشكر مرة ثانية على مناقشتكم وضع حقوق اإلنمان في

,
البحرين.
وبمناسبة عيد السنة الميالدية نتمنى لكم سنة جديدة ملؤها السعادة والنجاح.
مع تمنياتنا الحارة.
وقد وقع على هذه الرسالة جميع اعضاء لجنة العريضة الثعبية وتم وضع إسم الشيخ

عبداألمير الجمري مع اإلشارة إلى أنه ال زال تحت اإلقامة الجبرية.

 - 18رسالة إلى السيدة ماري روبنسون في 2000
تم تحرير هذه الرسالة في ظل اجواء الحديث عن اإلنفراج السياسي التي عمت جميع

أرجاء البحرين .فالقيادة السياسية الجديدة أطلقت العديد من الوعود بقرب انبثاق عهد جديد
وبدأت الحديث عن مشروع إصالحي ولداري كبير األمر الذي نتجعنه تباين المشاعر
ووجهات النظر بين القوى والقيادات المياسية حول حقيقة ولبعاد هذا المشروع كما سنأئي
على ذلك بشيء من التفصيل -
في هذا الظرف السياسي الجديد الذي بدأ بإطالق بالونات اإلصالح والتغيير قامت
لجنة العريضة بإرسال رسالة مطولة إلى السيدة ماري روبنسون تشرح فيها مستجدات

الوضع لسياسي والحقوقي وذلك بتاريخ  25مارس  2000وهذه هي الترجمة الكاملة
للرسالة التي سلطت الضوء على الوضع لسياسي والحقوقي في تلك الفترة :

"السيدة ماري روبنسون
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للمغوضية ألعليا لحقوق اإلنسان
األمم المتحدة

جتيف  -سويسرا
لسيدة العزيزة روبنسون

في مستهل كتبنا هذا نود ان نشير إلى كتابنا الذي بعثنا به اليك بتاريخ  17لبريل من
العام الماضي والذي لسلمنا رد ًا عليه ،موقعاً من قبل اآلنسة نيال بيرجس وكان مؤرخا
في  30أبريل.
بداية نود لن نتقدم بتقديرنا وامتتاننا إلى المفوضية بمناسبة صدور القرار التاريخي

رقم  EC.4/Sub.2/1997/5Oالذي تم تبنيه بتاريخ  21أغسطس من عام  .1997ال
شك لن هذا القرار سوف ييقى ليمع عالمة لكضال من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان

في لبحرين .إن شعب البحرين سوف لن ينسى هذا الدور المساند.
وبهذا الخصوص نكرر القول بأهصية هذا القر ار الذي جسد المطلب الوطني في تفعيل
لدستور وعردة المجلس الوطني المنحل.

إن هذا القرار في جوهره هو شهادة للعدالة والموضوعية التي تتعاطى معها
المفوضية في رؤيتها للوضع في البحرين وفي أجزاء أخرى من العالم.

إننا نثمن ونقدر الدور المهم الذي تلعبونه في تعزيز الديمقراطية وحكم القانون وفي
حماية حقوق اإلنسان في العالم ونحن نعتقد أن البحرين هي واحدة من البلدان التي يحتاج
فيها وضع حقوق اإلنسان ضرورة اتخاذ إجراء بواسطة مفوضية األمم المتحدة.

ما يحدث في البحرين هو عدوان وحشي ومعنوي ونحن واثقون من أن المجتمع
لدولي سوف يقدم دعمه الكامل من أجل إنهاء معاناة وانتهاكات حقوق اإلنسان في
البحرين.

ومن أجل

العكم وباختصارشديدعلى الوضع الخطيرلحقوق اإلنسان في لبحرين

فإننا نيين ما يلي:

 )1بتلريخ  23ينير من علم  2000التقت لجنة العريضة الشعبية بمستشار األمير
الدكتورحسن فخرووطلبت منه ل يسلم سلتها إلى صاحب السمو أمير البالد .وق
طلبت الرسلة تحديد موعد لمالقاة األمير من أجل مناقشة ما احتوته العريضة التاريخية
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من مطالب .وبعد أن قبل المستشار بمحتواها وعد بتسليمها لألمير لكننا اندهشنا لترجيع

الرسالة الينا في مساء نفس اليوم بحجة أن األمير ليس على استعداد الستالم لعرائض.

 )2ويتضح من رفض العديد من رسائلنا للتي بعثا بها إلى األمير الراحل وإلى إبنه
من بعده ان دعوتتا للحوار والتسوية السلمية لألزمة السياسية وبروح من الدستور سوف

تقلبل دائما بالرفض القلطع وبعدم اإلستعدلد لفتح الحوار مع لجنة العريضة.

وما دام الدستور معطالً فإن غياب السلطة التشريعية المنتخبة وحكم القانون سوف
تقود في النهية إلى اإلحباط والجمود السياسي.
)3

إن لستمرار العمل بقانون أمن الدولة الالدستوري ومحكمة أمن لدولة لسيئة

السمعة هو تحدي للحضارة وحقوق اإلنسان .فمنذ سريان هذا القانون في علم

1975

والتعذيب والقتل خارج القلنون واإلعتقال العشوائي أصبح يشكل لقاعدة .فيما اعتقال

القاصرين بين سن التاسعة والسبعة عشر وكذلك اعتقال النساء قد أص مبح هو اآلخر ساري
المفعول.
وكما تعلمون فإن البحرين هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتفي مواطنيها وهناك ما
يقارب الخمسمائة مواطن يعيشون في المنفى (التفاصيل الكاملة لهزالء المواطنين يمكن

لحصول عليها من المنظمة البحرينية لحقوق اإلتسان).
ومع لن عشرين من المنفيين قد تم اخيراً العفو عنهم وسمح لهم بالعودة إلى الوطن
فلن الحكومة ما زالت ترفض طلباتهم للحصول على جوازات السفر والبطقات الشخصية.
وإن األكثر اشمئزازاً هو إصرار وزارة الداخلية أن هؤالء المنفيين العائدين يجب عليهم
اوأل إجراء لقاءلت صحفية مع الصحافة شبه الحكومية واإلشادة باألمير والحكومة بسبب

للعفو.

وألن المواطنين التالية أسماؤهم وهم أحمد الخياط وجمال حبيب عمرلن وسيد علي
احمد وعلي حسن عبداهـ الماضي ومهدي إيراهيم أحمد رفضوا اإلستجبة لهذا لطلب فقد
قام جهاز المخابرات بتسليمهم استدعاء للمثول في مركز شرطة سنابس بتاريخ
2000/3/14

وذلك في الساعة السادسة والنصف مساء حيث عرض عليهم بحضور

لبوليس السري بين اختيار إجراء المقابلة أو البقاء رهن اإلعتقل.
وتحت هذا التهديد اختاروا الخيار األول إال انهم اندهشوا لوجود الصحفيين
والمصورين في مركز الشرطة.
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 )3بتلريخ  17مارس تم إطالق سراح الديمقراطي وعضو لجنة العريضة الشعبية
األستاذ عبدالوهاب حسين بولسطة محكمة أمن الدولة بعد أربع سنوات وشهرين من

اإلعتقال ،لكننا صدمنا لسماع إعادة اعتقاله بعد مرور ساعة واحدة على إطالق سراحه.
وحسب نصوص قانون أمن الدولة غير الدستوري فإن المدة القصوى لإلعتقال هي ثالث
سنوات وإن هذه المدة اإلضافية تعد في حد ذاتها خرقاً للقوانين السيئة لتي تضعها

الحكومة.

إننا قلقون جدا على صحة وحياة السيد عبدالوهاب حسين ورفاقه اآلخرين من القادة
الديصقراطيين بشكل خاص وبقية لمعتقلين الموجودين في السجن بدون محاكمة.
 )4إن المسرحية الهزلية التي قامت بها الحكومة أثناء إطالق سراح القيادة

الديمقراطية وعضو لجنة العريضة الشعبية الشيخ عبداألمير الجمري (عضو سلبق
بالبرلمان المنحل) حيث تم إرغلمه على قراءة رسالة اعتذار في مجلس األمير من أجل

الحصول على العفو العام ،إن هذه المسرحية ترينا بشكل جلي أن الخروج على العرف
والتقاليد هو جوهر هذه الحكومة .إن عالم الدين العجوز ما زال رهن اإلقامة الجبرية
ونحن نطالب المفوضية بإعطاء هذه القضية اإلعتبار الخاص من أجل وضع نهاية لهذه

الحلقة الضارة والباعثة للعار.

 )5ولمعرفة المزيد من أوجه إساءة لمستعمال لسلطة السياسية التي تتتهك الحقوق
الطبيعية واألساسية التي احتواها الدستور المعلق فإننا نطلب منكم أن تطلعوا على التقارير
التي أصدرتها كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" وتقرير الواليات
المتحدة لممارسة الدول لحقوق اإلنسان لعام .1999
ما شاهدناه في البحرين منذ شهر إبريل الماضي وحتى اآلن هو تدهور وضع حقوق
اإلنسان وبه لهذا السبب بالذات تصر حكومتنا على رفض السماح للمراقبين الدوليين،

ولمنظملت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من زيارة البحرين لمراقبة وضع
حقوق اإلثسان.

لكن ما يبعث على التفاؤل بالمستقبل هو تقييمكم الذي لكد على عدم وجود درجات أو
مراحل للقتل خارج القعون واإلختفاء والتعذيب .فاتتهاكات حقوق اإلنسان وغيرها من
الملي الكثيرة سواء كانت في كمبوديا لى أندونيسيا أو كوسوفو هي متساوية في الشر من
و جهة نظر المفوضية وإنها يجب أن يتم التعامل معها على قدم المساواة.
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ومن المواضيع المهمة التي تستحق اإلشارة إليها هو إقدلم الحكومة على تشكيل لجنة
لحقوق اإلنسان .إن هذه اللجنة مشكلة من أعضاء تختارهم الحكومة من مجلس الشورى
المعين .إن هذه اللجنة ليست مستقلة وهي تذقصها الحرية الضرورية من جل التمتع
بالمسؤولية.

إننا على ثقة بان أعضاء المفوضية سوف سيتعاملون مع انتهاكات حقوق اإلنسن

الصارخة بنفس لزخم والقوة وإنهم سوف يجيرون حكومة البحرين على احترام اإلعالن
لعالمي لحقوق اإلنسان وغيرها من العقود لدولية وباألخص احترام دستورها والتقيد
بمبالئه.
مرة ثانية نعبر عن تقديرنا لكل عضو من أعضاء المغوضية لما بذلوه من وقت وجهد

لشاء مدلولتهم لقضية الحقوق في البحرين.
مع تمنيانا الحارة والخاصة لكم.

وقد حملت هذه الرسالة تواقيع جميع أعضاء لجنة العريضة الشعبية ولم تستثن وضع
لسم لشيخ الجمري من ضمن قائمة الموقعين بالرغم من وجوده في اإلقامة الجبرية.

 - 19الرسالة الثانية لوزير الخارجية بيتر هين
بمناسبة لزيارة التي يعتزم القيام بها وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى البحرين
والتي تحدد موعدها في الثاني عشر من يونيو  2000بعثت لجنة العريضة بالرمالة التالية

رنلك بهدف تذكير الوزير باألسباب الحقيقية لألزمة في البالد ورفض الحكومة فتح باب
الحرار مع لجنة العريضة .وهذا هو نص الرسالة:
العثر من يونيو 2000
السد بيتر هين

وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنويلث
وايتهول /لندن
السيد العزيز
لقد ورد إلى علمنا أخيراً أنكم ستقومون بزيارة إلى البحرين هذا األسبوع.

إننا نعتقد أن هذه الزيارة هي فرصة عظيمة لكم لطرح قضيا حقوق اإلنسان
رلديمقراطيةفي البحرين.
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وكما تعلمون فإن ديمقراطيتتا الجزئية قد تم تعليقها نتيجة حل المجلس الوطني
المنتخب وتعليق المادة  65وغيرها من المواد أألخرى ذات الصلة بعودة السلطة

التشريعية .وكما يقال فإن مبادئ الدستور الحر يتم فقدانها وإلى األبد حالما تقوم السلطة
التتفيذية بتعيين السلطة التشريعية.

وال داعي لتذكيركم بحقيقة المحاوالت التي قام بها أعضاء لجنة العريضة الشعبية منذ
عام  1994من أجل مقابلة صاحب العظمة األمير الراحل ومن بعده إبنه الشيخ حمد بن
عيسى آل خليفة وذلك لغرض تسليمه العريضة التاريخية التي احتوت على ما يقارب ال

 25ألف توقيع .وكما ذكرنا في رسائلنا السابقة فإن هدفنا من اللقاء هو من اجل مناقشة

المطالب السياسية واإلجتماعية التي تضمنتها العريضة ومحاولة ايجاد الطرق والسبل
الكفيلة بتتفيذها.
إننا نأمل من كل قلوبنا بأنكم ستتمكنون من إقناع قيادتنا إلحترام دستور البالد عن

طريق تفعيل لمواد المعلقة والدعوة إلجرأء اإلنتخابات من أجل عودة المجلس الوط ي.
إننا نتمنى لكم حظا سعيداً في زيارتكم و قامتكم في البحرين ونتطلع إلى اللقاء بكم

حلما يسمح جدول عملكم بذلك.
مع تمنياتتا الطيية لكم.

وقام بالتوقيع على هذه الرسالة جميع أعضاء لجنة العريضة الشعبية مع التنويه إلى

لستمرار وجود الشيخ عبداألمير الجمري رهن ا إلقامة الجبرية.

وبهذه المناسبة ليضاً بعث نائب رئيس جماعة حقوق اإلسان فى البرلمان البريطاتى
السيد جرامي كوربن برسالة إلى الوزير بيتر هين طالبا منه طرح القضيا التي تمثل

اإلنتهاكات الواسعة لحقوق اإلنسان األساسية في البحرين وانتشار هذه اإلنتهاكات في
السنوات األخيرة مع ازديلد المطالب الخاصة بعودة برلمان البحرين والدستور.

وذكر النائب كورين الوزير بسجل البحرين الحافل بانتهاكات حقوق اإلنسان والتي
تشتمل على التعذيب واإلعتقال العشو ائي لآلالف من البحرينيين األبرياء وذلك حسب
تطييق قانون لمن الدولة الذي هو بذاته خرق للدستور.
وعبر النائب عن األسى العميق ،ألنه بالرغم من مجيء أمير جديد في العلم الماضي

فإنه لم يحدث أي تغيير جوهري في طبيعة هذا النظام فيما يتعلق بحماية حقوق اإلنسان
وأن الخروقات ما زالت صستمرة باإلضافة إلى اإلعتقال العشوائي لل أطفال وتعذيبهم.
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وحث النائب كوربن الوزير على التأكد من لن جميع قضايا حقوق اإلنسان سيتم

طرحها في اجتماعه مع الوزراء ومسؤولي النظام فى لبحرين ولنه موف يحث األمير

ربقوة على إطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين حاال وإيقاف اإلبعاد القسري للمواطنين

البحرينيين والسماح للمئات من المبعدين بالرجوع إلى وطنهم.
وفي ختام الرسالة طلب النائب من الوزير أن يقدم النصح لحكومة البحرين بان

لطريق للخروج من األزمة السياسية هو من خالل الحوار مع أمثال لجنة العريضة
الشعبية التي تطالب بعودة البزلمان والدستور.
وتدليآل على النتكج اإليجابية للزيارة التي قام بها الوزير بيتر هين إلى البحرين فإننا

نعرض ما تضم نته الرسلة التي بعث بها الوزير بيتر هين إلى النائب البريط ني ستان

نيوونز ( )Stan Newansوذلك في الثلث والعشرين من شهر أكتوبر .2000

في معرض رده على النائب قال الوزير أنه يتلبع باهتمام بالغ األحداث في البحرين
بما في ذلك قضايا حقوق اإلنسان .وأضاف يقول له يؤمن بحكم القانون وما سياتي به
دستور جيد من استقرار .كما يعتقد أن المناخ قد تحسن باستالم الشيخ حمد مقاليد الحكم
وأن هناك العديد من الخطوات المهمة التي اتخذت نحو اإلصالح .هناك برنامج مستمر

لإلفراج .وقد تم اإلفراج عما يزيد على  1000معتقل وأنه لم يتبق منهم إال عدد قليل.
هناك أيضا رغبة لحكومة أكثر انفتاحاً كما يدل على ذلك الترحيب بلزيارة الثانية لمنظمة
العفو الدولية وكذلك الزيارة المخطط لها من قبل مجموعة العمل الخاصة باإلعتقل
لعشوائى .واضاف الوزير بيتر هين يقول ،إن سيلسة حكومته الخاصة بلحوار البناء مع

حكومة البحرين هي الطريق الصحيحة وقد حققت نتائجها .ولذا فإنه قد طر ح قضايا حقوق
اإلنسان في أغلب اشاالته مع حكومة البحرين بما في ذلك األمير ورئيس الوزراء وأنه

يتوقع أن يكون هنك المزيد من اإلصالحات .وبناء على ذلك فإنهم سيستصرون في تشجيع
ودعم الشيخ حمد ويقدمون له مساعدتهم.
وفي ختام رسالته قال الوزير بيترهين نه على دراية تامة برؤى علي ربيعة ورؤى
اآلخرين في لجنة العريضة الشعبية ومنظمات حقوق اإلنسان البحرينية.
هذه الرسائل وغيرها كثير تعكس وبدون شك النجاح الكبير الذي حققته لجنة
لعريضة في تلسيس العالقات الواسعة مع الخارج مما مكنها من الحصول على الدعم

لولسع من قبل المنظمات الحقوقية وعدد كبير من البرلمانيين في للغرب .وما كان لهذا
النجاح ان يتحقق لوال تقديم العمل المطلبي للعالم على أنه عمل وطنى ال يخص طائفة
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بعينها كما تروج لجهزة اإلعالم في البحرين ومكاتب العالقات العامة التي يديرها لسيد
عمر الحسن لصلح بعض حكومات دول الخليج في الخارج .لكن يبقى العامل الحاسم
للنجاح هو مشروعية المطالب وعدالتها والمصداقية لتي تمتعت بها الحركة الدستورية

المطليية.
وفي هذا المضمار ال بد أن نسجل شهادة أحرار البحرين التي تقول في صفحة 188
من يوميات اإلنتفاضة — عام التضامن العلمي" :إن لجنة العريضة تواصلت مع أحرار
العالم لتعرض لهم حقيقة الوضع في البالد وإصرارها على المطلب الدستوري وبينت لها

مستعدة للحوار مع أي طرف يؤمن بالحوار داخل البالد وخارجها .كما ناشدت اللجنة -

والكالم ما زال لحركة االحرار  -كل من تربطه عالقة صدقة مع شعب البحرين ببذل
جهده لتشجيع الحكومة على الحوار إلخراج البالد من األزمة المتغاقمة في البالد".

وهذه الشهادة نعتز بها ونفتخر ألنها جات من تلك الجهة التي ارتكبت خطا جسيما
احت-ضلنها وتبنيها لجنة المبلدرة فور اإلعالن عنها كبديل للجنة العريضة مما تسبب في

تعطيل العمل لمطلبى حتى تاريخ سقوط هذا الصشروع.
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الفصل السادس:

ردود األفعال على أحداث البحرين

الجزء االول:
ردود الفعل العربية
كان رد لغعل الشعبي على حملة اإلعتقاالت ولمداهمات التى طالت أعضاء لجنة
المبلرة وبعض الرموز والقيدات الدينية عنيفة جداً خصة وأنها جاءت لتعبر عن حلة
اليل واإلحباط التي أصليت المواطنين بعد أن تتصلت الحكومة من أي افاق مع لجنة

المبادرة .وقد عمت المسيرات والمظاهرات اإلحتجاجية شوارع القرى والطرق الرئيسية
ولنتشرت وبشكل الفت الشعارات لصطلبية المكتوبة على الجدران باللغتين لعربية

واإلنجليزية وذلك بهدف لفت نظر الجاليات األجنبية لما يدور في الساحة من صراع سيلسي

وعدوان عطى حقوق اإلنسان .وللرد على خيار الحل األمني واإلستخدلم المفرط للقوة تم
إثعل الحرائق في بعض الشوارع الرئيسية ،وعمت ظاهرة استخدلم عمليات تفجير
لسطوانات الغلز .ومن خالل اتخلذ الحكومة كافة التدابير واإلحتياطات األمنية إنها كانت
تتوقع اندالع هذه اإلنتفاضة أو المقاومة الشعبية كرد على تجاهل السلطة للمطالب العادلة
واعتقل الزعامات الدينية .وقد شملت إجراءات الحكومة محاصرة القرى وتكثيف حمالت

التفتيش والقيام بالمداهملت وتكسير لممتلكات واإلعتداء على األعراض .وجراء أعمال

لعنف والقمع وحمالت اإلعتقل لعشوائي اكتظت السجون الرسمية بالمعتقلين الذين وصل

عددهم إلى األلفين مما اضطر وزارة الداخلية إى نصب الخيام داخل القلعة وتكديس
لمعتقلين داخل مراكز الشرطة .ويمكن القول أن البحرين لم تشهد في تاريخها السياسي

الحديث حدوث هذا الكم الهائل من اإلنتهاكلت والخروقات التي طالت النساء واألطفال

وتسببت في زهق لرواح بعض السجناء والمعتقلين نتيجة التعذيب لوحشي والموت خارج
القانون برصاص الشرطة .هذا باإلضافة إلى ما شهدته لروقة محاكم أمن لدولة من إصدار

األحكام الجائرة عن طريق المحاكمات الصورية التي وصلت فيها األحكام إلى درجة اإلعدام

ولسجن المؤبد بالرغم من عدم توفر األدلة .وقد تسببت هذه اإلنتهاكات و الخروقات الفظيعة

في فضح النظام في الخار ج ولى انشغال منظمات حقوق اإلنسان في العالم بإدانة السلطة
على هذا العدوان لسافر على حقوق اإلنسان.
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وحتى تفك هذا الحصار الدولي وتتحرر من اتهام الرأي العام الخارجي لها لجات

لسلطة إلى سيلسة التدليس وقثويه الحقائق ونلك بربط األحداث تارة بيران وتارة أخرى
بحزب الله .وفي محاولة منها إلقناع العالم بمسرحية االرتباط بالخلج اضطرت السلطة الى

تزوير إرداة المواطنين وذلك عن طريق نشر بيانات التأييد لسياساتها البوليسية والقمعية يلم
األثدية والجمعيات وعلى لسن مجلس إداراتها .كما طلبت الحكومة من بعض الحكومات

الخليجية اإلعالن عن استنكارها لألعمال اإلرهابية والتعبير عن تلييدها ودعمها لما تنتهجه
السلطة من سيلسلت أمنية .وقد اضطرت بعض الحكوملت الخليجية لتلبية هذا الطلب بالرغم
من عدم قناعتها بنهج حكومة البحرين في التعامل مع الحركة المطلبية ولذا فلم تكن هذه
ألبينات لقتضمن ما يخدم أغراض حكومة البحرين الدعائية .أما على مستوى الغرب فقد تم
تكليف األستاذ عبدالله بشارة األمين العام السابق لمجلس لتعاون للقيام بزيارات مكوكية في
لعاصمة البريطانية وفي غيرها من العواصم الغربية من جل تلميع صورة النظام وكسب

تليد حكوملت الغرب والسياسيين واإلعالميين لسيلسات القمع واإلرهاب التي تمارسها
حكومة البحرين .وقد أثار هذا التكليف التساؤل و عالهك اإلستفهام على مستوى دول الخليج

إال أن اإلختيار قد وقع على األستلذ عبدالشه بشارة بسبب عالقاته للولسعة مع دول الغرب

وغيرها من دول العالم وهي العالقات التي لسسها نتيجة شغله األمانة العامة لمجلس التعاون
ولفترة طويلة من الزمن .لكنه وطى غير المتوقع تأكد فيما بعد فثل مهمة األستاذ بشارة

ولها لم تحقق أي كسب سياسي للنظام وذلك راجع الى أن المسؤولين في الغرب لم تكن

لتتطلي عليهم هذه الحمالت الدعائية واإلعالمية وهم النين ما انفكوا يتلبعون مجريات
األحداث عن طريق سفاراتهم في البحرين ودول الخليج .إضافة إلى ذلك فإن الغرب عطى

علم ودراية بطبيعة الصراع السياسي الدائر بين الحكومة والمعارضة والناتج من إصرار
القيادة السيلسية على تجميد العمل بالدستو ر وتعليق الحياة الغيابية وما ترتب على ذلك من

لنتهاكات فظيعة لحقوق اإلنسلن.
ولم يكن للغرب وحده هو الذي لدرك وتفهم طبيعة الصراع الدائر في البحرين بل إن

هذا االدراك والفهم وصل إلى أغاب دول العالم عن طريق منظمات حقوق اإلتسان

والصحافة واإلعالم العالصي .ففي لحيان كثيرة كاتت أحداث البحرين تصدر النشرة
اإلخبارية في محطة "لبي بي سي .التي كقت تنقل مايدور في الساحة البحرينية اوألبأول
وخلصة بعد إقدام الحكومة على اعتقال قيادات الحركة الدستورية ولرموز لدينية ونفي

بعضهم إلى الخارج ،وكذلك بسبب إصرار الحكومة على مواصلة للعدولن على عناصر
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المقاومة لمدنية ولقوى لوطنية للممؤولة عن تحرير العرائض الشعبية وتنظيم للمسيرات

واإلحتجاجات.
ومنذ اندالع اإلنتفاضة في  1994دابت الحكومة على تسخير إعالمها في الداخل
والخارج لخدمة غرضين متوازيين:

 )1التعتيم على خروقاتها لدستورية وانتهاكاتها الشنيعة لحقوق اإلنسان والعمل على
وصم النشاط لصطلبي بالعمل اإلرهابي.
 )2العمل على تشويه سمعة لحركة الدستورية تارة بنعت الحركة الصطلبية بالطائفية

وبارتباط رموزها من الشيعة بحزب الله في لبنان وتارة أخرى بإلصلق تهمة التخابر مع
الجهات األجتبية ويقصد بذلك دولة إيران.

فك الحصار اإلعالمي
وبلغ الحصار اإلعالمي الرسمي وحملة التشويه أوجهما بإقدام الحكومة على منع
للمعارضة في الداخل من الحديث إلى وكاالت األنباء والمحطات اإلذاعية األجنبية في الوقت
لذي فعت بموظفيها وكتبها وأقالمها الصحفية للحديث بكل حرية لهذه الوكاالت من أجل

تشويه الحقائق ولدفاع عن سيلسلت القمع ولبطش .وفي تحد صارخ لقرارات المنع واصل
اعضاء لجنة العريضة ولنصار لحركة الدستورية في الداخل اتصاالتهم ولقاءاتهم
بالصحفيين والمراسلين األجانب وكذلك القيام بالعديد من المقابالت مع الفضائيك والمحطك

لعربية واألجنبية وخاصة "البي بي سي" ،ونلك بهدف الرد على ادعاءات السلطة وافتراءاتها
وبغرض شرح طبيعة الصراع السياسي والمطلبي وإطالعهم على مجريات األحداث .وفي

هذا لمضمار ال بد من التأكيد على الدور النضالي واإلعالمي الكبير الذي لعبته عناصر
لمعارضة في لندن ودمشق والسويد في إيصال صوت الحركة الدستورية إلى العالم
الخارجي ومنظمات حقوق اإلنسان وكشف ما يدور في الساحة البحرينية من جرائم
ونتهكت تقشعر لها األبدان.

ولي عهد دولة الكويت يدعو إلى الحوار
في الحلدي عثر من شهر يوليو  1996قلم ولي العهد الكويتي الشيخ سعد العبداله
الصباح بزيارة للبحرين وبعد لقكه برئيس الوزراء بلمنامة عقد مؤتمراً صحفياً قال فيه:

"إنني لؤمن بجدوى اللقاءات وفائدة الحوار من أجل ان يستتب األمن في هذا البلد ،وأن

يشعر جميع المواطنين باألمن ال فرق بينهم ،ومن حقهم ان يشعروا باألمن والطملنينة،
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وابواب الحوار وأبولب التفاهم مغتوحة للجميع من دون تمييز  ،ولكننا نرفض لسلوب
التصعيد ،وال نقر األعمال اإلرهابية ،ويجب ان يستمر األمن في كل الميادين ويمتمر

الحولر في كل األوقات من أجل خير البحرين" .وقد ععر ولي العهد عن لستعداد بالده
لإلسهام والمشاركة مع األخوة في البحرين في تذفيذ المشاريع اإلقتصادية لدعم اإلقتصاد

الوطني من أجل تحمل األعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتق البحرين وسط الظروف
اإلقتصادية الصعبة"

وقد رحبت المعارضة بما قاله ولي العهد الكويتي عن استعداد دولة الكويت للمشاركة

في المشاريع اإلقتصادية ،كما رحبت لجنة العريضة الشعبية يدعوة ولي العهد للحوار
خاصة وإنها الطرف الذي ال ز ال يطلب به منذ محاولته تسليم العريضة لألمير في عام
 .1994ولذا فقد شككت لجنة العريضة في قبول العائلة الحاكمة لهذه الدعوة ألن الحكومة
طى يقين بأن فتح باب الحو ار سيقود حتماً إلى مناقشة مطالب لجنة العريضة المتمعة في

إعلدة العمل بدستور البالد وإطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين ولسماح بعودة
لمنفيين وهذا ما ترفضه الحكومة.

رسالة الدعم واإلستن كار من النواب والشخصيات الكويتية
منذ لندالع األحداث في البحرين وشعب الكويت يتابع عن كثب تطورات لوضع
لسيلسي وما آلت اليه األمور نتيجة تصدع العالقة بين الشعب والقيلدة السياسية .وال غربة
في اهتمام شعب الكويت بما يجري على الساحة السياسية في البحرين نلك أنه وطى امتداد

لتاريخ الحديث ظل شعبا البحرين والكويت على تالحم وترلبط لجتماعيا وتعليميا وسياسيا.

في العقد األول من القرن العشرين هلجر إلى البحرين ثالثة من كبار تجلرها هم
ثسالن بن علي وهالل المطيري وليراهيم المضف ونلك إحتجاجا عطى خروج لشيخ ميارك
الصباح على مبداً المشاركة في لحكم ولم يعودا إى الكويت إال بعد أن تأكدوا بالتزلم الشيخ
بلقواعد للصحيحة للحكم.
في عام  1938نطلقت الحركة اإلصالحية في كلتا الدولتين وهي تحمل نفس البرنامج
اإلصالحي تقريباً .وقد نجحت الحركة في الكويت في إصدلر دستور ولسع لسلطلت

لتشريعية والتتفيذية .وكان رئيس للمجلم التشريعي هو الذي يرأس لسلطة لتتفيذية .لكن
هذا لمجلس لم يعمر أكثر من ستة لشهر (من يوليو لى ديسمبر عام  )1938حيث تم حل
لمجلس وأعدم احد قادة الحركة واعتقل البعض وهرب اآلخرون إلى خارج لكويت .لما
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الحركة في البحرين والتي حملت مجموعة من المطالب وعلى رلسها المجلس التشريعي فقد
تم ضربها في مهدها وأبعد قلتها من السنة إلى الهند في محاولة مكشوفة لتعزيز التفرقة

الطائفية.
في عام  1954جرت ثالث انتخابك في لكويت ،األولى بتاريخ  14إبريل 1954
الختيار أعضاء مجلس للمعارف و الثانية في  17يريل  1954الختيار أعضاء مجلس

البلدية والثالثة في  20إيريل  1954الختيار مجلس لألوقاف .لكن القوى الوطنية في الكويت
لم تكتف بتحقيق هذه المجالس الثالتة بل سلرعت بلختيار افين من كل مجلس وذلك من لجل

تشكيل لجنة مشتركة من ستة لشخاص لتقديم عريضة إلى الشيخ عبدالله السالم تطالب
بمجلس إستشلري منتخب لمساعدة الحاكم في إدارة شؤون البالد .وال شك أن هذه التطورك
على الساحة الكويتية كانت مصدر إلهام لشعب البحرين الذي بلدرت هيئة اإلتحاد الوطني
بتبني هذه المطالب ورفعتها ضمن جملة المطالب التي على رأسها المجلس التشريعي
ألمنتخب,
في عام  1956أقدمت السلطة البريطانية في البحرين على ضرب هيئة اإلتحاد
الوطنى (الهيئة التتفيذية العليا سبق ونفي قلدتها األساسيين إى جزيرة سانت هيالنة .اما

قادة لظل وعددهم مائة وعشرين فقد هرب بعضهم الى الكويت خوفا من مالحقة اإلنجليز

لهم وهناك تم احتضانهم وتقديم كفة العون لهم.

وعندما انكشف تتظيم حركة القوميين العرب في عام  1 96 1هربت بعض العناصر
النشيطة والمطلوبة من قبل اإلستخبارات البريطانية إلى دولة الكويت خوفا من بطش
السلطة وهنك قام إخوانهم الكويتيون بواجب الضيافة.
وال يخفى على الطبقة المثقفة في البحرين وعلى المهتمين بالشؤون السياسية في
منطقة الخليج أن المجلس التاسيسي في البحرين اعتمد في عام  1972على الدستور

الكويتي في صياغة أول دستور عقدي لدولة البحرين بعد لستقاللها وعلى هذا األساس جاء
دستور  , 1973طابقا إلى حد كبير مع دستور دولة الكويت.

وبحكم هذه العالقة التاريخية الطويلة لم يكتف شعب الكويت برصد احداث التسعينيات

ومتبعة مجريتها كبقي شعوب الخليج وإنما سارع المثقفون الكويتيون للتعبير عن
تعاطفهم وتلييدهم للحركة الدستورية وما طرحته من مطالب ونلك منذ انطالق العريضة

األولى المسماة بالنخبوية في عام .1992
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وفي سياق هذا الدعم والتلييد قامت النخبة الكويتية بتحرير تلك الرسلة الداعمة لقضية

شعب البحرين وهي الرسالة التي تركت صداها الولسع في األوساط الداخلية والخارجية
على حد سواء وتسببت في حدوث ردات فعل كبيرة لحكومة البحرين.
وتكمن قوة هذه الرسالة التاريخية في عاملين مهمين هما الثقل السياسي واإلجتماعي

لألث خاص الموقعين وفي عددهم البالغ ستة وتسعين شخصية كويتية باإلضافة إلى

المضمون الذي حوته الرسالة بما في ذلك تضامنها مع المطالب المشروعة التي طرحتها

لجنة العريضة .وقد تم إرسال هذه الرسالة إلى أمير دولة البحرين في الثلني عثر من
ديسمبر  95أي قبل اعتقال قيادات لجنة المبادرة بستة أسابيع تقريباً ،وهذا هو نصها:

أمير دولة البحرين

السالم عليكم ورحمة ام وبركاته
بعد مرور ما يقارب من عام كامل على انتفاضة شعب البحرين للمطالبة بحقوقه الدستورية
لمثروعة ،ما زالت الحكومة ملتزمة بعدم وفائها بالوعود .فهناك الكثير من لبناء البحرين في
لسجون والمعتقالت .وهناك المئات من المبعدين عن وطنهم في شتى أرجاء المعمورة ،وهناك
مطالب عديدة لم تتحقق حتى اآلن أهمها عودة الشرعية الدستورية وحرية الشعب في المشلركة
لسيامسية وفي إدلرة أموره عن طريق الصجلس الوطني حسب ما يقرره دستور دولة البحرين.

وحرصا منا على استقرار األوضاع في منطقة الخليج وباألخص في الشقيقة البحرين ،فبننا

ننككم تلبية طموحلت أبناء البحرين عبر إطالق سراح المعتقلين والسماح للمبعدين بالعودة للى
وطنهم آمنين والدعوة إلى انتخبات تشريعية حرة لمجلسس وطني جديد .فإنه لم يعد صلحاً فى
علمنا اليوم انتهاج أسلوب الصدام والمواجهة القاسية التي تمس حقوق اإلتسان ومبادى وقيم
لمجتمعك المدنية الحديثة أمام المطالب العللة والمشروعة للشعوب.
لن منلشدتتا هذه إنما جاءت من منطلق حرصنا على اإلستقرلر في دولة البحرين لذي سوف
تعكمر نتائجه عطى مستقل البالد بشكل خاص و المنطقة بشكل عام.

سئلين المولى القدير أن يوفقكم في طريق اإلصالح

مجموعة من المواطنين

الكويتيين

ومن بين الذين وقعوا ثمانية من أعضاء مجلس األمة وعدد من األعضاء السابقين
ولمغراء السابقين والمحامين واساتذة الجامعات وامهندسين واألطباء والصحافيين
واعضاء جمعية حقوق اإلنسان الكويتية وغيرهم .ومن النواب النين وقعوا :د .احمد
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الخطيب واألستاذ عبدالله النيباري والسيد عدنان عبدالصمد ،ود .إسماعيل للشطي

ود .ناصر صرخوه وعبدالمحسن جمال .كما وقع عليها السيد جمعان للعازمي وزير
األوقلف والشؤون اإلسالمية السابق وعلي البغلي وزير النفط السابق.

كان رد فعل القيادة السيلية في البحرين سريعا جداً وحاسماً وذلك بسبب التأثير

السياسي القوي الذي لحدثته الرسالة على المستوى العربي والدولي .وعلى الفور بلدرت

السلطة في البحرين بوضع الموقعين في القائمة السوداء ومنعت أصحابها من دخول

البحرين.
ولم تكتف الحكومة باتخلذ إجراء المنع فباشرت بنقل شكواها إلى الحكومة الكويتية
لتي قامت بدور ها بتشكيل وفد من بعض الشخصيكت الكويتية لزيارة البحرين من لجل

التخفيف من هول الصدمة السياسية ولنزعاج األمير .وصل هذا الوفد البحرين في 14
فبراير  1996وقام مباشرة بزيارة األمير من اجل تلطيف األجواء .وتعليقا على هذه

الزيارة نشرت الصحف الكويتية خبراً مفاده أن هذا الوفد يمثل البرلمان الكويتي األمر

الذي أزعج السيد احمد السعدون رئيس المجلس وجعله يتصل بوزير االعالم ويعلتبه طى
هذا التحريف .وجاء تبرير وزير اإلعالم أن ما نشرته الصحف الكويتية كان منقوال عن

وكالة األنباء البحرينية ،لكن لحمد السعدون لم يقتتع بهذا الرد وطلب من وزير اإلعالم
تقديم اإلعتذلر للمجلس .لما النائب عدنان عبدالصمد فقد أوضح في مقابلته مع وكالة األنباء
الفرنسية ووكالة رويترز :لألنباء أن هذا الوفد ال يمع مجلس األمة وهو ضد إرادة
المجتمع في البحرين وإن التكتالت السياسية والوطنية في الكويت ما عدا السلف هي مع
مطالب شعب البحرين الموجودة في عريضة  .1994وهذا الموقف المشرف من قبل

رئيس مجلس األمة والنائب عدنان قد ساعد على تعرية األساليب الديماغوجية التي يتبعها

النظام وكان له أطيب األثر في نغوس شعب البحرين.
كان أول عمل قامت به لجنة العريضة الشعبية هو إرسل رسالة شكر وتقدير إلى

الشخصيات الكويتية التي انتصرت لقضية الديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين .وكان
المغترض أن تضم هذه الرسالة تواقيع القيادات الدينية إلى جانب الوطنيين كلول عمل
مشترك بعد رجوعها إلى لجنة العريضة الشعبية لكن اإلعتقال داهمها قبل التوقيع بعدة

ليام .وقد جاء في الرسالة التي تم إرسالها في الحلدي والعشرين من شهر يناير عام 1996
ما يلي:
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بارتياح وامتتان بالغين لستقبلت األوساط اإلوطنية الديمقراطية في البحرين خبر قيام
 96شخصية كويتية بإرسال خطاب مناشدة إلى صاحب السمو أمير دولة البحرين حفظه
الله يتضمن المناشدة باإلستجابة للمطالب الشعبية وفي مقدمتها المطالبة بإعلدة العمل
بلدستور البحريني لعام  1973وعودة المجلس الوطني .حيث عبر هذا الخطاب عن
قمحبة وعمق الروا بط بين الشعبين الكويتي والبحريني والطموح المشترك من أجل بناء

مجتمعات مدنية آمنة ترتكز على دعائم المشاركة السياسية وحرية الراي والتعبير وتوفير
ضمنات الحياة الكريمة للمواطن .وإننا إذ نقدر باعتزاز موقفكم المشرف نعنا نتقدم لكم
باشكر الجزيل عاقدين العزم و إياكم للمضي معا لتحقيق مزيد من التطور الديمقراطي
ولثالجم بين شعبينا البحريني والكويتي".

وقد وقع على هذه الرسالة  62شخصية بحرينية ضمت اعضاء لجنة العريضة
اشعبية ومن بينهم النائب السابق محمد جابر صباح والنائب السابق علي قاسم ربيعة
واألمتاذة الجامعية الدكتورة منيرة فخرو وعدد كبير من المحامين من بينهم النائب السابق
المحامي محسن مرهون.
وقد استغل اللورد أوفبري موضوع الرسالة الكويتية فبعث برسالة إلى وذير الدولة

للشؤون الخارجية جيرمي هانلي ييين فيها للوزير مدى تجاوب النخبة الكويتية مع الم

لعادلة لشعب البحرين .كما تطرقت رسالة اللورد إلى القوات الكثيفة التي قامت حكومة

البحرين بنشرها في معظم القرى وذلك في العاشر من شهر ديسمبر وتساط لماذا تعامل
دول الخليج معاملة مختلفة عن بقية دول العالم فتصبح بمناى عن النقد ،وعير عن رغبته
في سماع تعليقات الوزير عن اإلزدواجية التي تتعامل بها حكومة صاحية الجاللة حول
حملق اإلنسان؟

تضامن شعبي ونيابي لبناني
في األسبوع األول من شهر يوليو  1996رفع عدد من أعضاء البرلمان اللبنانى

رسالة مهمة إلى أمير البحرين قالوا فيها:
لقد مضى أكثر من عام على التحرك الشعبي الواسع المطالب بإعادة الحياة البرلمانية
وللالق سراح المعتقلين السياسيين والسماح بعودة المبعدين وإعطاء المرأة حقوقها
سياسية .وبدالً من اإلستجابة لهذه المطلب العادلة فقد جرى التصعيد الخطير للقمع في
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الغترة األخيرة باعتقال قيادات وطنية بارزة واإلعالن عن إنزال الجيش وتقديم المدات من
الصعتقلين للمحاكمة.

إننا نعبر عن قلقنا الشديد من هذه لتطورات ونعبر عن تضامننا مع شعب للبحرين
ومطالبه العادلة حيث لم يعد مقبوال في نهاية هذا القرن وأمام المتغيرات الكبيرة التي

عصغت بلكثير من البلدان أن ترفض حكومتكم الحوار مع اللجنة الشعبية المكلفة بتوصيل
العريضة الموقعة من قبل  25000مواطن إليكم واإلصرار على استمرار تعليق الدستور
وحل المجلس الوطني منذ  1975وإيعلد المعارضين وتقديمهم للمحاكمة .إننا نناشدكم
العدول عن كل اإلجراءات األخيرة التي أقدمت عليها حكومتكم واتخاذ خطوات كفيلة

بإحداث انغراج سيلسي في البحرين بإخراجها من األزمة التى تعصف بها.
وتقبلوا فائق تقديرنا"
ووقع على لعريضة ستة عشر من أعضاء مجلس النواب اللبناني يمثلون كقة

اإلتجاهات الدينية والوطنية اللبنانية وهم السادة  :بشارة مرهج (وزير داخلية سبق) ورئيمر
اللجنة النيابية لحقوق اإلتسان ،عصلم نعمان ،مقرر اللجنة النيابية لإلدارة والعدل ،حبيب
صادق ،عضو لجنتي اإلعالم والتربية والثقافة ،رياض لبراهيم ،عضو لجنة اإلدارة والعدل،
فؤاد السعد ،رئيس لجنة األشغل العلمة والموارد والنقل ،أوغت باخوس ،رئيس لجنة

اإلدارة والعدل ،محمد قبني ،مقرر لجنة األشغال العامة والمدارس ،لحمد سويد ،عضو لجة
اإلدارة ولعدل ،زهير العبيدي ،عضو لجنة اإلدارة والعدل ،فطوان خليل ،عضو لجنة

اإلسكان والتعاونيات ،سيد عقل ،عضو لجنة اإلسكان والتعاونيات ،مسعود روفايل ،عضو
لجنة اإلدارة ولعدل ،محمد برجاوي ،مقرر لجنة اإلقتصاد والصناعة والتخطيط ،زاهر
الخطيب ،نائب عضو لجنة حقوق اإلنسان والشؤون الخارجية ،نجاح واكيم نائب عضو لجنه

الشؤون الخارجية .كما وقعها المئات من الشخصيات والغعاليات اللبنانية.
وقد كان لهذه الرسالة أثر كبير في األوساط السياسية العربية والمحلية حيث عبرت

عن تضامن اليمقرلطيين في لبنان مع شعب البحرين المطالب بحقوقه لسيلسية

والدستورية المشروعة وأكدت على دعم الحركة الدستورية والمطلبية.
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الجزء الثاني:

ردود االفعال الدولية
منذ اندالع اإلنتفاضة الشعبية في عام  1994والمنظمات الحقوقية والسياسية في العالم
لم تتوقف عن إصدار نقاريرها وشكاواها لحكومة البحرين .وقد كثرت وتعددت المنظمات

التي تطرقت للوضع في البحرين ونذكر منها على سبيل المثال الفيدرالية الدولية لحقوق
اإلنسان ومنظمة القلم الدولية وللجنة العربية لحقوق اإلنسان ومنظمة المادة  19وييت
الحرية ومنظمة ليبرتي ولجنة الحقوقيين الدوليين ومنظمة الشمال والجنوب  21ولجنة

المحامين من لجل حقوق اإلنسان األمريكية .وهذه الحملة الحقوقية تعكس ردود األفعال

حيال تهاكات الشنيعة التي تعرض لها شعب البحرين طوال عقد التعينيات.
والحقيقة أن معظم هذه التقارير قد تعرضت وبالتفصيل لجميع لشكال وألوان اإلنتهاكات
لتي تعرض لها المواطنون طول فترة اإلنتفاضة ،وطالبت في الوقت نفسه بإيقاف حمالت
لقمع واإلرهاب وبإطالق سراح السجناء ،كما حرص لبعض منها على التأكيد على
ضرورة بدء حوار مع لجنة العريضة من أجل إعادة العمل بدستور البالد وعودة الحياة
لنيليية.
وباإلضافة إلى هذه التقارير التي حفلت بالشجب واإلدانة كانت هناك رسائل اإلحتجاج

واإلستنكار المتواصلة التي بعثت بها المنظمات الحقوقية واليرلمانيون في الغرب وأصدقاء

شعب البحرين في مناطق عديدة من العالم إلى األمير ورئيس الوزراء وكلها تدين سيلسات
العنف وإرهاب الدولة وتتكلم عن عدالة المطالب التي تقدمت بها المعارضة وتتاشد السلطة

بالدخول في حوار مع المعارضة من أجل وضع نهاية حميدة للصراع السياسي
والدستوري .وفي هذا لمسياق ال يمكن أبد ًا إغفال دور المعارضة البحرينية في المعركة

لحقوقية واإلعالمية التي نجحت في كسب تأييد العالم نتيجة التزام فصائل المعارضة
بالقضية المطلبية وتوخيهم الدقة واألمانة في توثيق ونقل المعلومات ومجريات األحداث

إلى العالم دون تحريف او تهويل.
وتعتبر منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش" من بين لمنظمات
لحقوقية التي لعبت دوراً كبيراً في انتصار القضية المطلبية البحرينية .فهتان للمنظمتلن

حظيتا بالصصداقية والسمعة الطيبة على مستوى العالم ولم تكتفيا برصد وتوثيق انتهاكات
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حقوق اإلنسان ولفت نظر العالم للمطالب العادلة التي رفعتها المعارضة بل لبت في
لوقت نفسه نظام الحكم للدخول في حوار مع المعارضة من اجل التوصل لتسوية سيلية

بعيداً عن الحل األمني .ولهذه األمباب مجتمعة شكلت هذه التقارير قاعدة معلوماتبة
ومرجعية للمنظمات الحقوقية والدولية وال يمكن أن نتجاهل دورها في صدور تقارير

اإلدانة لدولية.

وبسبب كثرة المنظمات واللجان الحقوقية التي عالجت قضايا حقوق اإلنسان في
البحرين آثرت اإلكتفاء بعرض التقارير الخاصة بمنظمة "هيومن رايتس ووتش ومنظمة
العفو الدولية ولمعهد الدولي واحد التقارير الصادرة عن لجنة حقوق اإلنسان التبعة

للبرلمان البريطاني .وفي هذا اإلختيار حسب اعتقادي ما يكفي إلعطاء صورة صادقة عما

آل اليه الوضع السياسي والحقوقي وكيف تعاملت هذه المنظمات مع تدهور الوضع
الحقوقي والعمل المطلبي.

وق ل الدخول في استعراض تفاصيل التقارير وجب التأكيد على مسألة في غلية
األهمية أال وهى الدور الذي لعبه شباب اإلنتفاضة في استخدام التكنولوحيا المتطورة
وأدوات اإلتصال اإللكترونية في النقل الصادق واألمين لكل ما يدور في السلحة اوأل باول
وباألسماء واألرقام والعناوين إلى الخارج .ولذا جاءت تقارير المنظمات الحقوقية لتعكس
الوضع الحقوقي المتدهور والذيطالت فيه اإلنتهاكات البيوت اآلمنة وآالق األشخاص ما

في ذلك النساءوألطفال األمرالذي ترتب عليه ردود ألفعال الشاجبة والمستنكرة لسيلة
القمع واإلرهاب من قبل المنظمات الدولية والحقوقية.

تقرير "هيومان رايتس ووتش" (منظمة مراقبة حقوق إلنسان)
يعتبر هذا التقرير أخطر وثيقة حقوقية صدرت بحق انتهاكات حقوق اإلنسلن فى
ين وأكثرها تأثير ًا على مستوى المنظمات الحقوقية والحكومات الديمقراطية فى
العلم .فبفعل تأثير هذا التقرير أمكن استصدار 4رارين مهمين من المفوضية الدولية لحتوق

اإلنسان مما لدى إلى قلب المو زين لصالح المعارضة البحرينية في المحافل الدولية .وقد

صدر التقرير في البداية باللغة إلنجليزية وكان نلك بتاريخ  24يوليو  1997وحمل
العنوان التالي" :إنتهاكات روتينية وإنكار روتيني".
تقول مقدمة التقرير ان الحكومة رفضت السماح لزيارة وفد رسمي من المنظمة لكن

ممعو المنظمة زاروا البحرين وتمكنوا من جمع مواد التقرير في الفترة ما بين مارس
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 1996وفبراير  1997وشمل هذا لتقرير اللقاء مع محامي الدفاع ومع من تم اعتقالهم
باإلضافة إلى شخصيات معروفة من مختلف المهن واألعمال شريطة أن ال يتم لكشف
عن لمائهم نظراً للوضع األمني في البالد.
كما شمل التقرير أيضاً اللقاء بلبحرينيين في المنافي في العديد من دول للعالم مثل

دبيوالكويت وبيروت ودمشق ولندن ولوند وكوبنهاجن وكذلك الواليات المتحدة.
وتحت العنوان الفرعي "جذور األزمة الحالية تطرق التقرير إلى الظروف السياسية
لمحطية واإلقليمية والدولية التي نشات فيها الحركة الدستورية المطلبية .ومن المهم جداً
اإلطالع على وجهة نظر المنظمة في هذا الموضوع المهم الذي يمل منعطفا تاريخيا ونقلة

نوعية في مستقبل العمل لسياسي والحقوقي في البحرين خلصة وإن بدليات تكوين هذه
المرحلة التاريخية ال زالت غامضة لدى البعض أو هي غير معروفة بالنسبة لقطاع واسع
من المواطنين.

يقول التقرير أن البحرينيين انتهزوا الفرصة السانحة إثر حرب الخليج بالضغط من
إصالحات سياسية .وفى مقابلتهم مع المنظمة ذكر عدد من النشطاء اإلصالحيين
البحرينيين أنهم استلهموا الحركة الواسعة الجارية حينها فى الكويت ولمطالبة باإلصالح

لسيلسي بما فى ذلك إجراء انتخابات وإعادة البرلمان الذي جرى حله فى . 1 975
وتسشهد المنظمة باحد المحامين اإلصالحيين لذي قل يمثل دستور البحرين لعام
 1973تسوية وسطا وعقدا ،فهو يعطى الشرعية آلل خليفة كلسرة حاكمة .كانت هنك
مجدالت مطولة فى المجلس التلسيسي ،فلمحافظون أرادوا مجلسا وطنياً معيناً فيما أرد

اليبرايون مجلسا منتخباً بالكامل .أما المحصلة فهي تسوية ،والحقيقة أنها تسوية مثلية.
فمن ناحية وضعت قيوداً على األمير فيما حافظت على كثير من امتيازاته .إنها خلطة

بحرينية مثلية".
وفيما اتخذ آل خليفة موقفا معادياً للداعين لإلصالح السياسي ،فإنهم في ذات الوقت

لركوا قيمة اتخاذ مبادرات لوضع حد لتآكل شرعيتهم كظاهرة تشمل األسر الخليجية
لحاكمة ،وذلك إثر الغزو العراقي للكويت وما تاله من أحداث.
ويسترسل التقرير فيقول إب الحكومة أطلقت خبراً غير رسمي في يريل  1992بلنه

سيسمح لما يقارب  120بحرينيا فى المنفى بالعودة إلى لبالد .وفى لشهر للتالى وبصنلسبة
عيد الفطر والذي يعتبر مناسبة سعيدة للمسلمين حيث يصدر األمير عادة عفوأ عن بعض
لسجناء بإطالق سراحهم أو تخفيض مددهم ،جرى إطالق سراح عدد من السجناء لكنه لم
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يعرف عما إذا كفوا جنائيين أو سياسيين .وفى ميو  ،1992اتخذت الحكومة ،بالرغم من

مصاعبها للمالية ،إجراءات من شلها زيادة الدعم لإلسكان والخدمات لمعالجة الشكارى

المتزايدة للفقراء وخصوصا الشيعة.
بعد هذا العرض الموجز عن جذور األزمة دخل التقرير مباشرة في موضوع حملة

العريضة يشقيها النخبوي والشعبي فقل:
حالت مبادرات الحكومة دون القيام بإصالح سياسي يحد من سلطة العائلة الحاكمة
الصطلقة .وبالمقابل فقد كانت هذه اإلصالحدت على قكمة النخبة السياسية وخصوصاً العمل
على إعادة العمل بالمجلم الوطني من خالل انتخابات نيابية .ومع األشهر األولى لعام
 ،1991بدا بتداول هذه األفكار من خالل لمجلس التى تعقد فى البيوت ،حيث لن
اإلجتماعات العامة صحظورة .وعلى حد تعبير لحد القيادات السياسية" :لقد كنت من ضمن

 1 5شخصية تجتمع بانتظام لمناقثة كيفية عودة العمل بالدستور وجرت بعض هذه
اإلجتماعات فى بيتي ،وبدا مزيد من الناس بلمشاركة" .وعلى حد تعبير آخر" ،فقد بدات
مجموعات حوارية بالتشكل ،ومن بين هذه المجموعات جرى تشكيل منظومة لجلن

لتحريك األمور إلى األمام بشكل أكثر فعالية" .

ويمضي التقرير فيقول" :جرت صياغة عريضة فى أكتوبر  .1992بداً التوقيع طى

العريضة فى بيت الشخصية اليسارية المعروفة على ربيعة وهو نائب منتخب سلبق
بالمجلس الوطني .وجرى تداولها بشكل غير معلن حتى تم جمع ما يقارب  280توقيعا
لشخصيات من التجار والمحامين والكتاب و أصحاب االختصاصات األخرى ،بما فى نلك

بعض النواب المنتخبين .وكما ذكر أحد القائمين على العريضة للمنظمة "فقد كلت عملية
محصورة بالمثقفين ،لكنهم في ذات الوقت يمثلون مختلف قطاعات الشعب .لما العريضة
فهي عبارة عن صفحتين وهى تمتدح األمير لدوره فى إصدار دستور  ،1973وتطلب منه

إصدار أمر ه النتخاب المجلس الوطني كما هو منصوص عليه فى الفصل الرابع من
الدستور.
"لمقد عبرنا عن احترامنا الشديد لألمير ولسنا معارضة متشددة" ،كما عبر عن ذلك احد

المشاركين فى العريضة".
"كان رد فعل الحكومة غامضاً .فمن نلحية عمدت الحكومة إلى إحباط مطلب إعدة

المجلس الوطني وذلك بتعيين مجلس الشورى من ثالثين عضوا ،ومهمته الرئيسية هي
يداء المالحظات على القولنين والتشريعات التى تقترحها الحكومة المعينة .وقد علق لحد
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رجال األعمال البحرينيين على ذلك بقوله لقد جرت صياغة  %95من مجلس الشورى
في السعودية" ،وأضاف ققالً للمذظمة "لقد فوجى الوزراء من غير آل خيفة عندما أعلن

عن ششكيل مجلس الشورى".
وكما جاء فى نهاية عريضة  ،1992افإن الموقعين يعترفون بحق األمير فى تعيين
أي هيئة" لكنها كما جاء فى النص" :ال تحل محل المجلس الوطني كسلطة دستورية

وتشريعية".
رأى بعض المشاركين فى العريضة أنه من الضروري تقديم العريضة إلى األمير

قبل اإلعالن عن قيلم مجلس الشورى ،فيما رأى آخرون ضرورة التنرع بالصبر حيث
يمكن اجتذاب للشخصيلت الليبرالية المقبولة وليس المناضلين المزمنين لقيادة التحرك .وفى

النهية تغلب رأي المجموعة األولى .وفى يوم  15نوفمبر  ،1992قام وفد من ستة

أخاص ثالثة منهم من الشيعة وثالثة من السنة ويضم قاض شيعي هو الشيخ عبداألمير
الجمري ،وشخصية دينية شيعية اخرى هو عبدالوهاب حسين (مدرس) وشخصية فكرية
إصالحية هو الشيخ عبداللطيف المحمود ،والسيد محمد جابر الصباح وهو نكئب سلبق

والسيد عيسى الجودر وهو شخصية سنية معروفة والسيد حميد صنقور وهو محام شيعي
بلرز ،باإللتقاء باألمير الشيخ عيسى .وقد توفى السيد حميد صنقور وهو رئيس سبق
لجمعية المحامين ،وهو الوحيد من األعضاء الباقين غير المرتبط بالحركة السياسية .كان
لقاء األمير بالوفد جافاً وبارداً وقصيراً .وعلى حد قول أحد أعضاء الوفد فقد "قابلنا األمير

وأخبرنا أنه مقدم على مبادرة إقامة مجلس الشورى وهو الشيء الوحيد الذي يجب أن
تتوقعوه .وأضاف آخر بقوله" :بالرغم من جميع اإللتماسات لدى الديوان األميري طوال
ثهور فلم نحظ برد رسمي" .

"وهذه هي المرة األولى التي يلتقي فيها الحاكم بوفد يشمل شخصيات شيعية وسنية
ويالحظ أن األمير رفض الحقا كل الطلبات للقاء وفود تشمل شيعة وسنة ولصر على لقاء
وفود سنية ووفود شيعية كال على انفرلد .ويقول منتقدو النظام هذه هي أحدى لسليب
الحكم لتعميق الخالفات بين الطائفتين".
"فى  16ديسمبر  1992وهو اليوم الوطني للبحرين اعلن األمير الشيخ عيسى بن

سلملن الخليفة عن تعيين مجلس لشورى ،الذي بدا أول جلسته فى يناير  .1993جرى
تعيين الثالثين عضواً لمدة أربع سنوات ومعظمهم من رجل األعمال إضافة إلى مجموعة
صغيرة من المحامين والقضاة وأعضاء سابقين فى لمجلس الوطني ،وعين وزير
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المواصالت السليق السيد ليراهيم حميدان رئيسا للمجلس .جميع جلسات مجلس الشورى
مغلقة أمام لجمهور وال تتوافر محاضر بجلساته .فى مقلبلة مع األمير في نوفمبر ،1993
وصف المجلس بأنه إطار للمنقشات الجادة" .ووصغ نشاطاته بأنها تتميز بالنقاشات الجلدة

وتعكس أفضل ما فى الحوار الديمقر

ي ،وفى إطار من التفاهم المتبلدل ما بين الحكومة

والمجلس .لكن من خالل المقابالت العديدة التى أجرتها لجنة مراقبة حقوق اإلنسان فى
أوساط رجال األعمال وأصحاب اإلختصاصات البحرينيين ،فإن أياً منهم لم يعتبر ان
مجلس الشورى يعكس جدياً أي مبادرة لإلصالح .فمعظم البحرينيين الذين تحدثوا مع
المنظمة بصن فيهم وزراء سابقين قالوا بأنه لم يعد حتى مجلس الوزراء مكانا للمناقثات
الحقيقية للسيلسات المتخذة ،وأضحى عبارة عن ختم للتصديق على قرأرات رئيس الوزراء

الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ،أخ الحاكم ،الذي ال يستمع إال لمجموعة ضئيلة من
المسؤولين المؤثرين ،فى مقدمتهم وزير الداخلية الشيخ محمد بن خليفة ل خليفة ،إين عم
األمير .لن هذه النظرة الالمبالية في لوساط البحرينيين تجاه مجلس الشورى تتتقض مع

التقييم اإليجابي فى السر والعلن لحلغاء البحرين وخصوصا الواليات المتحدة األمريكية.

وفيما استمرت األزمة السياسية فى التفاعل خالل  ،1994 - 93عانى اقتصاد

البحرين من الكساد وتراجع مجمل الشاط اإلقتعادي فى المنطقة بشكل عام والسعودية
بشكلخ

.

ققد تسبب نلك فى تراجع النشاط اإلقتصادى والتحويالت المالية إلى البحرين من
جيرلنها األغنياء وترتب على ذلك تراجع الناتج المحلى الحقيقي بنسبة  %1.8علم 1994
و %1عام  1 995ارتفعت نسبة العاطلين عن العمل إلى  % 15من قوة العمل وقدرت نسبة
البطالة فى أوساط الشباب الشيعة بلنها ضعف ذلك في أوساط الشباب السنة ،وذلك ألن
النمو في فرص العمل أقل بكثير من النمو في قوة العمل .واستمر النمو فى توظيف غير

البحرينيين بوتيرة أعلى من توظيف البحرينيين ،بالرغم من الوعود الحكومية للحد من عدد

رخص العمل الممنوحة لألجانب".
*لخبر لعديد من دعاة اإلصالح السياسي منظمة مراقبة حقوق اإلنسان باستمرار
اإلتصال بكبار لمسؤولين الحكوميين .فرئيس الوزراء مثالً يقيم مساء كل أربعاء مجلمحاً
ويدعو احياناً ثدخصيات بنكية وإقتصادية بارزة ،واحياناً محامين وقضاة ،كما يتم دعوة

بعض لمنتقدين للحكومة أحيانا".
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وفيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان فقد لنقسم هذا الموضوع إلى قسمين األول وهو
فيما يختص بنتهاك الحقوق المتضمنة في اإلجراءات وتشمل  -1نظام المحاكم والنظام

القضائي و -2إنتهاكات أجهزة األمن خالل عمليات اإلعتقال و -3التعذيب وإساءة معاملة

لمعتقلين والحرمان من اإلتصل بالمحامين وانتزاع اإلعترافات باإلكراه و -4اإلعتقال
لتسغي .أما القسم الثاني وهو انتهاك الحقوق السياسية فقد انقسم هو اآلخر إلى عدة أقسام
هي  -1حرية التنظيم (التجمع) و -2حرية التعبير و -3حرية الصحفة و -4النفي
لقسري.

تجدر اإلشارة إلى أن التقرير قد تكون من  58صفحة عدا الهوامش والمراجع لتي

بلغ عددها  22صفحة مما أضفى قيمة وصصداقية أكبر على محتويلته .وقد احتوى التقرير
على ستة أجزاء مهمة هي المقدمة والتوصيات والخلفية التاريخية وجذور األزمة الحالية

ولنتهاكلت حقوق اإلتسان ودور المجتمع لمدني .أما الجزء الخاص بجذور األزمة فقد
أنقسم لى ثالثة عناوين هي  )1حملة العريضة و )2المظاهرات و )3رد الحكومة.

وال غرابة في ان يثير هذا التقرير اهتمام العالم ويتم اعتماده كاحدى المراجع المهمة
لإلئاضة الشعبية.
وقد بعثت لجنة العريضة برسالة شكر وتقدير لمنظمة "هيومن راتس ووتش" على هذا

لتقرير الشامل والمغصل وطالبت المنظصة بمواصلة اإلتصال مع الجهات المعنية من أجل
نتفين التوصيات المهمة التي حواها التقرير.

 - 2مذظمة العفو الدولية
تعتبر منظمة العفو الدولية أحدى المحطات الرئيسية للمعارضة البحرينية لزائرة

للعاصمة البريطانية .ففي مبنى هذه المنظمة العتيدة كنت لنا لقاءات مستمرة ومنتظمة من
أجل اطالع المسؤولين هناك على آخر التطورات في الساحة الحقوقية في البحرين.
رلحقيقة ن الدور الذي قام به األستلذ حسن موسى في هذا المجل ال ينكر أبداً وان اختلفنا
معه في توجهاته بعد اإلنفتاح السياسي .ففي الفترة العصيبة من عقد للتسعينيات مثلت هذه
لشخصية الحقوقية رافدا مهما في تزويد المنظمة بالمعلومات باإلضافة إلى قيامها بحلقة
اإلتصال بين النلشطين السياسيين والحقوقيين مع هذه المنظمة وعن طريقه أمكن التعرف

إلى العديد من الشخصيات العاملة هناك وآخرهم األستاذ أبو مدوحة.
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ومن المعلوم أن منظمة العفو الدولية كانت ممنوعة من زيارة البحرين منذ عام

 1986وذلك بحكم تقاريرها الدقيقة والمؤثرة على مستوى العالم.

وقد حاولت المنظمة منذ اندالع أحداث لتسعينيات الحصول على موأفقة السلطة
لدخول البحرين لكن محاوالتها باءت بالفشل .وهذا اإلصرار على الرفض يأتي بالرغم من
وساط الخارجية البريطنية المستمرة والتي كان من ضمنها وساطة الوزير البريطاني
لسيد ديريك فيتثيت الذي حصل على وعد من القيادة السياسية أثناء زيارته للبحرين في
الرليع من سبتمبر  1988بالسماح لهذه المنظمة بالزيارة ،لكن هذه الوعد لم يتحقق على
أرض الواقع .والسبب في الرفض يعود بطبيعة لحال إلى خوف الحكومة من أن تطلع
المنظمة على حجم اإلتتهاكات والخروقات التي ارتكتبتها السلطة عن طريق اإلستماع
المباشر من ذوي لشهداء وممن تعرضوا للتعذيب.

لكن هذا المنع لم يقف حائالً في طريق المنظمة إلصدار تقاريرها وبياناتها التي
توالت منذ عام  .1994وقد كان لهذه التقارير تأثيرها الكبير على أعضاء المفوضية

الدولية الذين اتخذوا قرأر الموافقة على إصدار القرار التاريخي الشهير في جنيف .وحتى
أعطي القارئ صورة عن طبيعة وشكل ومحتوى هذه التقارير الكثيرة التي اصدرتها
نظمة اكتفيت باإلشارة إلى يعض منها وباختصار شديد:
سدرت منظمة العفو الدولية
في السادس والعشرين من شهر سيتمبر عام 1995
أول تقرير مفصل عن أحداث البحرين للفترة الواقعة ما بين ديسمبر  1994إلى ليريل

 .1995وفي هذا التقرير الذي يقعقي  50صفحة وللذي صدر تحت عنوان :البحرين-
أزمة حقوق اإلنسان .عبرت المنظمة عن دواعي قلقها لإلنتهاكات الفادحة التي ارتكبتها
قولت األمن الحكومية كرد على المظاهرات لجماهيرية لمطالبة بعودة الحقوق
الديمقراطية منذ ديسمبر - 1994

وتحدث التقرير عن اإلعتقاالت الجماعية للمتظاهرين من دون محاكمة وإلى أحكام
اإلدانة التي صدرت في اعقاب المحاكمات الجائرة .كما تطرق التقرير إلى عملية إخضاع
المعتقلين لصنوف التعذيب المنظم وإزهاق أرواح المدنيين العزل ونفي المواطنين
البحرينيين من وطنهم قسراً.
وقالت المنظمة لن الوحشية التى أخمدت بها المظاهرات قد أوقعت البالن في أزمة

لحقوق اإلنسان وإنه لم يتم التحقيق في أي من جرائم التعذيب التي ارتكبت على مدى
الشهور العشرة الماضية ولم يقدم أحد إلى ساحة لعد لة.
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وأضافت الصنظمة القول بأنه ومنذ ديسمبر الماضي ( )1994قامت قوات األمن
وقوات مكافحة الشغب بقتل ما ال يقل عن  10من المتظاهرين العزل مستخدمة في ذلك
الذخيرة الحية ،وكلن من بين الضحايا تلميذ في السايعة عشرة من عمره يدعى عبدالحميد

قلسم وإنه وفي عدة حوادث أخرى تعمدت قوات األمن إلقاء عبولكت الغاز المسيل للدموع

في أماكن مغلقة ومنعت سيارات اإلسعاف من نقل الجرحى إلى المستشفى كما هدد
األطباء بالفصل إذا قاموا بمعالجة المصابين.

وتطرق التقرير إلى المظاهرات الواسعة النطاق التي اندلعت في اليحرين في ديسمير
الماضي ( )1994احتجاجا على القبض على الشيخ علي سلمان ،وقالت المنظمة أن هذا
تزامن مع توزيع عريضة وفع عليها زهاء  25لف شخص تطلب من األمير السماح

بعودة المجلس الوطني ( الذي حل عام  )1975تمشيا مع دستور البالد.
وتحدث التقرير عن اإلعتقال العشوائي فقال أن شخصان لقيا حتفهما أثناء اعتقالهما
من بينهما سعيد اإلسكافي البالغ من العمر  16عاماً ،كما عنب عثرات آخرون أثتاء

التجوابهم ومن المحتمل أن يكون عدد المقبوض عليهم نحو  4000شخص .واذا كان
المئات منهم قد أفرج عنهم في وقت الحق فإنه ال يزال هناك عدد غير معروف في
التجن .وتطرق التقرير إلى اعتقال النساء واألطفال فقال أنه وألول مرة استهدفت أيض ا

النساء وتلميذات المدارس ،واحتجز بعضهن في عزلة عن العالم الخارجي بدون تهمة وال

محاكمة وألقي القبض على عشرات من األطفال ،بعضهم ال تتجاوز أعمارهم  10سنوات
واسيئت معاملتهم أثناء اعتقالهم  .كما وجهت تهم من قبيل التحريض على كراهية الحكومة
ألطفال تقل اعمارهم عن  15علماً بل وحكم على بعضهم بلسجن  10سنوات.
ويقول التقرير أن حكومة البحرين أنكرت نطاق اإلنتهاكات المرتكبة باسمها وحاولت

تبريرسياسة استخدام القوة

المظاهرات باإلشارة إلى اعمال العنف التي زعمت أن

المتظاهرين قد ارتكبوها بما في نلك قتل ثالثة من مسؤولي الشرطة ،وإنها ألقت بالالئمة
طى (عناصر متطرفة تؤيدها جهات اجنبية) .وأضاف التقرير القوبل أن الحكومة رفضت
تقديم اي معلومت عن هويات المقبوض عليهم أو حتى المغرج عنهم وعن أماكن
احتجازهم ،كما أن األغلبية العظمى منهم محتجزون في عزلة عن العالم الخارجي حيث ال

يسمحلهم باإلتصال بذويهم وال بالمحامين أو األطباء.
واستطرت المنظمة القول بأن السجون ومراكز الشرطة قد اكتظت بلمعتقلين إلى

درجة أن السلطات اضطرت إلى احتجاز األشخاص في مراكز اعتقال مؤقتة.
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وفيما يتعلق بالمحاكمات قال التقرير إنه قد أدين حتى اآلن ( 26سبتمبر  )1995نحو
 150معتقالً من الكبار واألطفال بتهم تتعلق بالمظا هرات ،وصدرت عليهم احكلم بالسجن

تتراوح مددها بين ستة شهور والسجن المؤبد ،وأن احد المتهمين قد حكم عليه باإلعدام
بتهمة القتل لعمد مع سبق اإلصرار.

كما حوكم ما ال يقل عن  80معتقالً في محاكمات سرية فادحة الجور امام محكمة

أمن الدولة التي عهد عنها إدانتها للمتهمين استقاداً إلى اعترافات ال تؤيدها أية لدلة وهي
اعترافات عادة ما تتتزع من المتهمين تحت وطأة التعنيب ،وأن جميع المتهمين قد حرموا
من اإلتصل بمحاميهم حتى يوم المحاكمة.

وفي هذا لتقرير لم تتس المنظمة أن تحث حكومة البحرين على التحقيق في

اإلنتهاكات الفظيعة ،كما لنها أشارت إلى قرار منعها من زيارة البالد وقالت إنها حارلت

مرارا إرسال وفد إلى البحرين للتحقيق في أنباء وبالغات انتهاكات حقوق اإلنسان
والجراء مباحثات مع المسؤولين ولكن دون جدوى وأن السلطات لم ترد قط على اآلالق
من المناشدات التي تم ارسلها من اجل الضحايا.
بعد هذا التقرير بخمسة لثهر أي في التلسع والعشرين من ينير  1996صدر بيلن

آخر أعطى صورة صادقة ومفصلة عن حقيقة الوضع الحقوقي والسياسي الذي علشته
للبحرين حتى ذلك التاريخ:

يقول البيان" :لن المنظمة طلبت األمبوع الماضي من حكومة البحرين اإلقراج عن
أي مواطن اعتقل بسب مشاركته لسلمية في المظاهرات وأنه مدعاة للتقز ز اعتقال هؤالء
المتظاهرين لمجرد تعبيرهم عن ريهم السياسي" .ونكر البيان أن المنظمة بعثت برسالة

إلى حكومة البحرين في  23يناير  ،1996طالبت فيها بضمان معاملة كل المعتقلين
بإنسانية والسماح لهم باإلتصل بعائالتهم ومحاميهم وتوفير العناية الطبية لهم إذا كلن نلك

ضروريا .كما طلبت المنظمة بالحصول على معلومات حول المعتقلين السياسيين،
وخلصة فيما يتعلق بلتهم الموجهة إلى المتهمين بمخالفات ذات طابع إجرامي مع إعطاء
الضمانات بأنهم سيحصلون على محاكمات سريعة وعادلة طبقاً للمستويات الدولية.

وتطرق البيان إلى اإلعتقاالت الجماعية التي تمت في بداية شهر يناير بعد المواجهات

التي حدثت في مناطق كثيرة على إثر مظاهرات اإلحتجاج طى قيام قولت األمن بإغالق
لمساجد التي دعا فيها علماء الدين الشيعة الحكومة إلى إعادة الحقوق الديمقراطية .كما
نكر البيان وجود بعض الحاالت التي احتجز فيها بعض أفراد األسر كرهائن وهي وسيلة
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إلجبار لمطلوبين على تسليم أنفسهم .وعلى عكس ما ذكرته الحكومة من أنها اعتقلت
 180شخصاً ممن لهم عالقة باإلضطرابات التي حدثت ،إال أن البيان لشار لألرقام التي
ذكرتها المعارضة والمحامون وهي ان عدد الصعتقلين في  28يناير قد وصل إلى 2000
شخصاً ،وأن اغلبهم أخذ من بيوتهم في اقتحامات ليلية أو من نقاط التفتيش في الشوارع
ويعتقد أنهم جميعاً ال يسمح لهم باإلتصال باحد .ولشار البيان إلى أن من بين الصعتقلين

ثمانية من علماء الدين الذين تقول الحكومة أنها سوف تحاكمهم بتهم "التحريض على
لعنف وتنظيمه" وهم الثمانية الذين كانوا قد اعتقلوا في وقت سابق من اإلضطربات العام
الماضي وأفرج عنهم في سبتمبر  ،1995وهم الشيخ عبداألمير الجمري والشيخ حسين

الديهي والشيخ علي بن احمد الجدحفصي والشيخ علي عاشور والشيخ حسن سلطان

ولسيد إيراهيم عدنلن العلوي واألستاذ حسن المشيمع واألستاذ عبدالوهاب حسين .وفي 22

يناير اعتقل صالح عبدالله الخواجة بعد أسبوع من اإلفراج عنه بعد أن قضى سبع سنوات

في السجن لمعارضته السياسية".

وتطرق البيان إلى خلفية اإلعتقاالت فذكر ما يلي:
"إنه باإلضافة إلى تلك اإلعتقاالت هنك حوالي  600معتقالً ما زالوا معتقلين منذ
بداية اإلضطرابات في ديسمبر  .1994وفي ينير  1995انفجرت المواجهات بعد ان

قامت الحكومة بإبعاد أربعة من القادة الشيعة الذين كانوا يطالبون بعودة البرلمان والحقوق
اديمقراطية .وقد قتل  12شخصاً على األقل واحتجز مئات بصورة إنغرادية لمدد طويلة.

وعلم أن إثنين من المعتقلين ماتوا في اإلعتقال .واغلب الذين بقوا في السجن لم توجه لهم
لية تهمة ولم يحاكموا! .وقد حوكم بعضهم وحكم على عيسى قمبر باإلعدام في محاكمة

غير عادلة .وقد تجددت اإلضطرابات في أكتوبر  1995مع المطالبة بإطالق سراح كل

المعتقلين .وتطورت من اإلعتصام بلمسجد لو المدرسة إلى لمواجهات مع قوات األمن.
ومن بين ال  600معئقأل ،طالب و اطفال مدارس ال يتجاوز عمر بعضهم سبع سنوات.
وأفرج عن بعضهم بعد اعتقل دام أحياناً أسبوعاً كامالً بدون اإلتصل بذويهم أو محاميهم.
ويسلىر منظمة العفو الدولية القلق من استمرار احتجاز المعتقلين بدون أي اتصال بهم
ريولجهون التهديد بالتعذيب .ويساورها القلق أيضاً نظراً إلى أن المحاكمات امام محكمة

امن لدولة التي نظرت في قضايا الكثير من المتهمين بطريقة غير عادلة .وأكد البيان أن
لمنظمة قد كتبت رسالة إلى حكومة البحرين تطلب فيها السماح لها بالقيام بزيارة إلى

لبحرين لتقصي الحقائق واإللتقاء بمسؤولي الحكومة لكنها لم تستلم ردا إيجابيا حتى اآلن"

263

أما النموذج الثالث للتقارير فهو الخاص بمعاملة النساء واألطفال في سجون البحرين.
ففي السادس عثر من يوليو  96أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً مغصعأل تطرقت فيه

إلى تعرض عدد كبير من النساء للمعاملة السيئة والحاطة بالكرامة وصلت إلى درجة
تهديدهن باإلغتصاب .وفي نهاية التقرير عبرت المنظمة الدولية عن قلقها إزاء تصريحات
وزير اإلعالم التي لدعى فيها وجود نساء يرتبطن بلمؤامرة لمزعومة .ونظراً ألهمية هذا

التقرير الذي اقتصر على تسجيل اإلرهاب والقمع الخاص ب النساء و ال لفال فقد اهتمت به
وكاالت األنياء واإلذاعات العالمية وقامت هيئة اإلذاعة البريطانية ببث مقتطفات منه في
نشرلتها اإلخبارية .أما الحركة الدستورية المطلبية فقد اعتبر ته وثيقة تاريخية مهمة إلدلنة

ممارسات النظام وقامت باستخدامه للتأكيد على اهمية وضرورة قيام الحكومة بإصالحل

سياسية كبيرة تمنع تكرار مثل هذه اإلنتهاكات الفظيعة.
هذه هي حقيقة الوضع السياسي واألمني كما صورته منظمة العفو الدولية التي تعتبر

تقاريرها من بين التقارير للحقوقية الموئقة والتي هي محل ثقة شعوب وحكومات العلم
والمنظمات الدولية.

تقرير المعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية
في الرابع والعشرين من إبريل  1996صدر التقرير السنوي للمعهد الدولي للدرلسات
اإلستراتيجية في لندن ولم يكن متوقعا أن يتطرق للوضع في البحرين وبشيء من
التفصيل .وقد تناول التقرير األزمة الدستورية منذ بدايتها حيث قال" :بدأت المشكلة في
ليمير  1994عندما اعتقلت السلطات البحرينية عدداً من المواطنين الذين كانوا ينوون

تقديم عريضة للحاكم تطالب بإعادة الدستور و المجلس الوطني ،وكالهما كانا قد علقا في
 .1975وك هذه اإلعتقاالت إلى احتجاجات واضطرابات في المناطق الشيعية في اغلبها
حيث قمعت بعنف كبير من قبل قوات األمن.
وفي مارس  1995عادت اإلضطرابات مجدداً وخلفت عدداً من القتلى بين الجانبين.

وبعد ذلك لطلق سراح بعض المعتقلين البحرينيين ،ولكن بقي عدد كبير في اإلعتقال ،بينما

لم تعمل الحكومة شيئا لبدء الحوار مع المعارضة ،رافضة بشكل قطعي المطالبة بعودة
العمل بالستور .وبدال من ذلك ،سعت الحكومة البحرينية إللقاء تبعة اإلضطرابات على
التدخل اإليراني واستمرت في الضغط األمني من خالل القمع واإلعتقاالت.
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في هذا الوضع ،أدى استمرار اإلضطرابات والتوتر بين الشيعة (النين يشكلون اكثر
من نصف السكان) إلى مزيد من اإلضطرابات العلنية في يناير  1996التي تميز رد الغعل
الحكومي تجاهها بقمع أشد .وبالرغم من تركزها في أوساط الشيعة األكثر حرماناً ،فإن
المعارضة لألساليب الحكومية اإلستبدادية لم تكن محصورة بهذه الفئة بأي شكل من
األثكال ،فقد حدثت اعتقاالت في أوساط السنة البحرينيين أيضاً .وال يمكن كنلك القول بلن

اإلضطرابات تحصل بتشجيع من إيران .بل إن البحرين ،تمر بما يحدث عادة عندما تسعى
علئلة حاكمة للحفاظ على السيطرة المطلقة على السلطة بوجه شعب غير مستعد للقبول

بالتبرير القديم لمثل هذا النظام الحكو مي" .
ويعتبر هذا لتقرير شهادة دولية مستقلة على ما يجري في البحرين ومن التقارير

المهمة وذلك بحكم السمعة الطيبة التي يتمتع بها هذا المعهد .ومن لمالحظ تأكيد التقرير
على وطنية المشروع المطلبي وله بعيدا عن الطائفية وعن تلقي تعليمات من إيران.

اللجنة البرلمانية البريطانية لحقوق اإلنسان
في االسبوع األخير من شهر أغطس  1996لصدرت اللجنة البرلمانية البريطانية
لحقوق اإلنسان تقريراً خاصاً حول محكمة أمن الدولة في البحرين أكدت فيه أن تلك

لمحكمة تفتقد لمعايير الدولية .وقالت إن من بين خصائص تلك المحكمة أن حكمها نهائي
وال يسمح للمتهم باإلستئناف ضده حسب القرار األميري رقم  7للعام  .1976وهذا
مناقض للمالدة  )5( 14للميثاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي ينص على أن كل

من يصدر عليه حكم الرتكابه جريمة له الحق في اإلستئناف ضد الحكم أمام محكمة أعطى
حسب القلنون" .ومن خصائصها أن من يعتقل حسب قانون أمن الدولة ال يسمح له بااللتقاء

بمحام إال قبيل انعقاد المحكمة ،وهو أمر مناف للمادة  )3( 14من الميثاق الدولي الذي
ينص طى ان يوفر للمتهم "وقت كاف وتسهيالت إلعداد دفاعه واإلتصال بمحام من
اخلياره .ويقوم اإلعالم المحلي بنشر أسماء المتهمين قبل النظر في قضيتهم وبذلك يصدر
حكم إدانتهم قبل المحاكمة ،وهذا منقض للمادة  )2( 14من الميثاق الدولي الذي ينص
طى "أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته" .وتعتمد محكمة أض الدولة على اإلعترافات

التي تسحب من المتهم تحت التعذيب ،األمر الذي ثبت لدى اللجنه البرلمانية من خالل
تقارير كثيرة لستلمتها .كما أن المتهمين يحاكمون أحيانا كمجموعة واحدة حول قضايا

مختلفة .وهناك العديد من المحكومين الذين يبقون في السجن حتى بعد انتهاء مدة السجن
لئي حكموا بها .وتطرق التقرير إلى القانون األميري الذي صدر في مارس الماضي
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بتحويل جميع القضايا المتعلقة باإلنتفاضة إلى محكمة أمن الدولة ،واغلب هذه القضايا

جنائية وليس لها عالقة بأمن الدولة.

وخلص التقرير إلى القول بأن هناك قناعة كاملة لدى المراقبين الدوليين المحايدين بان
محكمة أمن الدولة البحرينية تذقصها إجراءات العدالة ،وقد عبرت عنها منظمات حقوقية
دولية وحكومات أجنبية ودبلوماسيون وخبراء قانونيون في لداخل والخارج .وحيث ان
لمحكمة أمن الدولة صالحية إصدار حكم اإلعدام فإن لديها كنلك صالحية ممارسة أخطر
اإلنتهاكات لحقوق اإلتسان .ولنلك فلن تحويل القضايا الجنائية إلى محكمة أمن الدولة يبعث
على القلق خصوصاً نظراً لخصئصها غير العادلة .كما ان مثل هذه األحكام يجب أن ال
تصدر على أمساس اإلعترافات وحدها التي كثيراً ما يحصل عليها خالل توقيف لمتهم في

سجن إنفرادي وتحت التعذيب .وخلص التقرير إلى القول بان على حكومة البحرين أن
توضح المساحات التي يتتاقض فيها نظامها القضائي مع المعايير الدولية.

قضية البحرين في الصحافة العالمية
في سياق الحديث عن مدى تأثير الخارج على الداخل ال يمكن أبداً تجاهل دور

الصحافة العالمية ف

تنلول قضية شعب البحرين .فالصحافة ذات الشهرة العالمية من مثل

لوس لنجلس تايمز" والغدبغشل تايمز و"الجارديان" و"الدايلي تلغراف" ومجلة "التايمز
األمريكية و غلف  Lستيتس جورنال" البريطانية كان لها دور مهم في عرض لسباب اندالع
األحداث وتوجيه نقدها لطبيعة نظام الحكم الشمولي الذي فضل الحل األمني وارتكاب
اإلنتهاكات الشنيعة على الدخول في حوار مع المعارضة للوصول إلى تسوية سيلسية.

ومنذ اندالع اإلنتفاضة ولجوء السلطة لإلستخدام المفرط للقوة وسقوط الضحليا وجد
مراسلو الصحف في أحداث البحرين مادة إعالمية خصبة وذلك من أجل تغطية ما يدور
في الساحة من أحداث .أما قمة الحضور للصحفيين فقد كانت بمناسبة دعوتهم لتغطية

المؤامرة اإلنقالبية لمزعو مة والتي سرعان ما انكشف بطالنها.

وفي هذه الزيارات المكوكية للصحفيين كان هناك فرصة ألعضاء لجنة العريضة
لإللتقاء بعدد كبير لنهم و .اعطانهم صورة كاملة عن طبيعة الصراع السياسي والدستوري.

فقد نشرت صحيفة فايننشال تايمز" البريطانية في الثني عشر من شهر إيريل

مقاال طويال حول الوضع في البحرين بعنوان" :الديمقراطية البعيدة" للصحفي ديفيد
غاردنر .وقد ربط لمقال بين إعدلم الشاب عيسى قمبر في الشهر الماضي ودخول البالد
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مرحلة جديدة من سيلسسات القمع .وقد تطرق الكاتب للكيفية التي تطورت فيها األوضاع
منذ اندالع اإلنتفاضة فى ديسمبر  1994وكيف أن الحكومة والمعارضة تبادال اإلتهامات
حول فشل اإلتفاق الذي توصل إليه الطرفان العام الماضي مشيرا إلى وجود ضغوط
سعودية كبيرة لمنع عودة العمل بالدستور ،ومؤكداً على أن منح البحرين كل عائدات حقل
لومعفة مؤخراً يرلد منه تشجيع حكومة البحرين على عدم تحقيق المطالب الشعبية.

كما فند الكاتب دعوى الحكومة بوجود تدخالت خارجية باإلستاد إلى أقوال دبلومدي
غربي رفيع المستوى الذي قال" :إتها (الحركة الشعبية) بعيدة كل البعد عن األصولية..
إنها حركة شعب وليست حركة دينية" .وحذر الكاتب من أن تقديم الشيخ الجمري إلى أية

محاكمة سوف يساهم في تشديد موقف المعارضة قائالً لن الشباب البحريني أصبح يتباهي
بكمية التعذيب التي تعرض لها على ليدي قوات األمن التي يديرها أيان هندرسون .وقال
لكتب لن األوضاع اإلقتصادية لم تتأثر كثيراً بلحركة الشعبية ولكن من لمؤكد لنها سوف
تتلر لذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالب الشعب واستمر التوتر .واستشهد الكتب

بقول لحد رجال األعمال السنة الذي قال" :إن الفجوة تتسع بين الحكام والشعب في هذه
الجزيرة ،وليس الشيعة فقط .،ونقل ايضاً تصريح عضو برلماني سبق :إن الشيعة سوف
لقالمون ،وسوف يستمرون مهما احتاج ذلك من فترة زمنية ...إنه (خيار بين) صن اليق
اإلقتراع أو الرصاص .،وأضاف" :إنني كسني سوف اخسر إذا أصبح الصراع أكثر

دموية وطائفية ...ولذلك فإنني أريد البرلمان كرغبة وكقناعة" .واستمر الكاتب يقول إن

لحكومة تأمل بله باإلضافة للقمع ،فإن سياستها في توفير بعض الوظائف وشيء من
لشورى المحدودة سوف تعطي ثمارها .وفي نهاية الصقال قال الكاتب" :لن شرعية آل
خليغة الذين حكموا البحرين أكثر من مائتي عام ما تزال مقيولة .غير ل الدبلوملسيين

والمعارضة ورجال األعمال يحذرون بلن ذلك قد يتغير إذا اعتمدت العائلة الحاكمة على

لقمع" .وأنهى مقاله بقول رجل أعمال سني:

فننا نريد برلمانا ،سواء تحقق نلك اآلن أو بعد خمس أو عشر أو خصس عشرة سنة.

رلكن كلماتأخر األمير في نلك أ صبح خيار ذهابه هو األكثر رجحانا!.
أما صحيفة "انترناشيونال هيرالد تريبيون» األمريكية فقد نشرت تقريراً طويالً حول

الوضع اإلقتصادي في البحرين كتبه الصحافي جون النكاستر .جاء فيه أن الموظفين

لغربيين ي البحرين أصبحوا قلقين على وضعهم ،وقال إنهم مستعدون لمغادرة البحرين
لذا ما ازداد الوضع سوءا.
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لكن مجلة "ميدل ايست انترنلثيونل" وفي عددها الصادر في إبريل  1996وضعت
عنوان التغيير في الخليج سوف يلي" للحديث عن الوضع السياسي في الخليج مع لخذ

أحداث البحرين على وجه المقلرنة اذ قالت ما يلي" :إن انسياب المعلومات بحرية ال يمكن

إال الترحيب به كتطور إيجابي يساعد سكان الخليج على تحديد نوع لمستقبل لذي
يريدونه .إن التغيير سوف يحدث ولكن ليس من الضروري أن يكون على لنمط

البحريني .والذين يبدون قلقهم حول حقوق اإلنسان أو الحاجة لإلصالح السياسي ليس من
الضروري وصفهم بالخطورة أو العبثية لتبرير قمعهم بأي ثمن ،كما تعتقد حكومك
المنطقة ومساعدوهم الغربيون ،حسب ما يبدو .وفي الحقيقة فإن نفي لحتمال أي إصالح
للوضع القائم يدفع الغرب لتقليص البدائل للتغيير السلمي المتدرج ويساعد على تكثيف

الضغط باتجاه تبني وسائل أكثر قوة .وبرفض التفكير في فتح قنوات اتصل مع
المجموعات المعارضة فإنها تخاطر بإقصاء أولئك الذين قد يكونون ذوي تأثير يوما في

المنطقة .إن مصلح جميع األطراف في الوضع القائم بدرجة من القوة وكذلك في
اإلستقرار السياسي الذي يضمن انسياب النفط واألموال بين الخليج والغرب بدون عوائق
بحيث أن هناك احتماالت كبيرة بحدوث التغيير بشكل تدريجي وسلمي .وسوف تبقى

المعادلة بين الدعم الغربي الستقرار أنظمة الخليج وتدفق النفط بأسعار رخيصة قئمة في
المستقيل المنظور .ولكن على المدى البعيد فلن على الغرب ان يعترف بالمطالب الشعبية

للتغيير السياسي".

أما صحيفة وول ستريت جورنال» فقد نشرت مقاالً طويالً تحت عنوان :البحرين

تتفرج على لنسحاب المصرفيين حيث تقلصت الرغبة في هذا البلد الخليجي" .وذكر لمقال
أن عدد وحدات مصارف "أىف شور" انخفض من  76وحدة في منتصف الثمانينيات إلى
 47وحدة في الوقت الحاضر (عام  .)1996وقد تنباً المقال ببداية رحيل جماعي
للمصرفيين والشركات الكبيرة خصوصاً في ضوء التوتر لذي ال تريد الحكومة ان تحله
بالحوار ،وفي ضوء التطورات التكنولوجية التي لم تعد تعطي البحرين أية ميزة على

سواها.
ومن المجالت الشهيرة التي تطرقت للوضع في البحرين مجلة  MERIPاألمريكية.
فقد تضمن عددها الصالر في شهر سبتمبر من عام  1996تقريرا طويال للكاتب وداعية

حقوق اإلنسان جو ستورك حول الوضع في البحرين .وقد تضمن التقرير وصفا للوضع
السيلسي في البالد ومن ثم وجه انتقادا للحكومة في محاوالتها إلقاء اللوم على الخارج،
وقال إن الوقائع ال تؤيد ذلك .ولشار التقرير إلى تناقض روايات الحكومة حول مسرحية
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اإلنقالب المزعوم كما أشار إلى شعور الحكومة بفقدلن الشرعية والمصداقية لدى شعبها

األمر الذي دفعها إلجبار األندية والجمعيات على التعبير عن والئها للحكومة .وقال إن

الحكومات القوية التي تتمتع بشرعية دستورية وبرلمانية ال تحتاج للقيام بمتل نلك .وأعطى
مثاال على ذلك ما حصل لنادي العروبة الذي رفضت إدارته نشر بيان يدين الشعب ويدعم
الحكومة ،وقال إن تهديدات كبيرة وجهت لإلدارة قبل أن تقدم الحكومة على نشر إعالن

بإم النلدي وبدون علمه.
هذه هي مجرد عينات لعشرات المقاالت والتقارير اإلخبارية والتحليلية التي حفلت بها
الجرائد والمجالت في العالم .ولكثرة هذه المقاالت والتعليقات فقد صدر كتاب يحمل عنوان

"الحركة الدستورية في الصحافة العالمية" تضمن عددا من المقاالت المهمة التي نشرتها

بعض للصحفالعلميق

قضية البحرين في المنظمات الحقوقية التابعة لألمم المتحدة
لقد جاءت المكاسب السياسية التي تحققت في الخارج ،ثمرة جهود كبيرة بذلها جميع

نشطاء حقوق اإلنسان البحرينيين العاملين في الخارج وعلى مدار ثالث سنوات من للعمل
المتواصل منذ اندالع اإلنتفاضة .فهؤالء التشطاء كان لهم دور كبير في إيصال قضايا

لنتهاكلكت حقوق اإلنسان إلى جميع المنظمات الحقوقية باألمم المتحدة .لكن هذا التشاط
وهذه المساهمة الفعلة ليس معناها إنكار دور المنظمات الحقوقية األهلية أو التقليل من
شلن ها .فعندما تأكد للعديد من هذه الصنظمات أن البحرين هي واحدة من تلك الدول التي

تتتهك حقوق اإلنسان وعلى أوسع نطاق ،بادرت بإرسل الرسائل والتقارير التي تدين مثل
هذه الممارسات .وبفضل جهود هذين الطرفين أم بح باإلمكان إدراج تلك اإلنتهاكات كبند

دائم في اجتماعات لجان حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة .ففي الحادي وللعشرين من
اغطر  1997أصدرت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات المنبثقة من لجنة
حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة قرارها التاريخي ضد حكومة البحرين.

وفي هذا السياق أمكن القول أن القرار التاريخي لعام  1997لم يكن ليصدر لوال
لتراكم النوعي والكمي الذي ساهمت فيه أطراف عديدة من المنظمات والنشطاء

لحقوقيين .ومن المهم جدا التطرق لعدد من تلك التقارير التي اصدرتها هذه المنظمات

ولتيشكلت الخلفية أو القاعدة لتي تلسس عليها صدور هذا القرار.
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قفي اإلجتماع المنعقد في جنيف في السادس من شهر ليريل  1996كانت لجنة

الحقوقيين الدوليين  International Commission of Juristمن بين تلك المنظمات
التي طالبت بتوجيه التتديد لحكومة البحرين كعقاب لها على ما تقوم به من اعتقاالت
تعسفية وتعذيب وقتل خارج القانون.

أما اللورد ايفبوري وهو رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية لحقوق اإلنسان فقد تكلم
في هذه الجلسة حول اوضاع حقوق اإلنسان في البحرين وأدان النظام الحاكم النتهاكاته

التيطالت لنساء واألطفال.

في  16يوليو 96أصدرت منظمة لعفو الدولية تقرير مفصالًحول سوءمعاملة
النساء واألطفال في سجون البحرين وما تعرض له عدد كبير من النساء للمعاملة السيئة

والحلطة بالكرامة وصلت إلى درجة تهديدهن باإلغتصاب.

وفي اجتماع لجان حقوق اإلنسان التلبعة لالم المتحدة المنعقد في جنيف في الثلني
والعشرين من شهر اغسطس  1996تكلم ممثل المعارضة السيد عبدالنبي العكري عن
تداعي وضع حقوق اإلنسان فالر إلى المحاكمات الصورية التي تقوم بها محكمة أمن
الدولة .وتكلم عن محكمة أمن لدولة فقال إن هذه المحكمة أصبحت تضم أربع محاكم وبه
تم تحويل العقوبات العادية إلى محكمة أمن الدولة طبقا للقرار رقم  .1996 /10وتطرق

العكري إلى سياسة القتل خارج القانون فلستشهد بلماء كل من فلضل عباس وعلي طاهر
وسلمان التيتون وعائلته .وفي ختام كلمته ناشد العكري المجتمع الدولي بالتدخل للوقوف
بوجه حكومة البحرين التي تتغي مواطنيها بدون حق ،كما طالب اللجان الدولية بالتدخل
الفوري لمنع المزيد من اإلنتهاكت.

ومن خالل خالل نشر هذه التقارير المدعومة باألرقام والحقائق في الجلسات السنوية

للجان حقوق اإلنسان التابعة لالمم المتحدة اتضح للعديد من المنظمات الحقوقية حقيقة ما
يجري في البحرين من انتهاكات شنيعة طالت اعتقال األطفال والنساء األمر الذي دفعهم
للتعبير عن تعاطفهم ودعمهم لهذه القضية في المحلفل الدولية.

و إذا كان عبدالنبي العكري قد أعطى الحضور في جنيف فكرة بسيطة عن تشكيل
وإجراءات محكمة أمن الدولة فإن التقرير الخاص الذي أصدرته للجنة البرلمانية
البريطانية لحتوق اإلنسان في األسبوع األخير من شهر اغسطس  1996جاء ليشرح شكل

وتنظيم وطبيعة عمل هذه المحكمة .يقول التقرير إن هذه المحكمة تفتقد المعايير الدولية
وإن من بين خصائصها أن حكمها نهائي وال يسمح للمتهم باإلستثناف ضده حسب القرلر
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األميري رقم  7للعام  .1976وهذا يتتاقض والملدة  )5( 14للميثاق الدولي للحقوق
السياسية والمدنية التي تنص على أن "كل من يصدر عليه حكم الرتكابه جريمة له الحق

في اإلستثناف ضد الحكم أمام محكمة اعلى حسب القانون" .ويسترسل التقرير في الحديث
عن خصائصها فيقول إن من يعتقل حسب قانون أمن الدولة ال يسمح له باإللتقاء بمحام إال

قبيل انعقاد المحكمة األمر الذي يتعارض والمادة  )3( 14من الميثاق الدولي الذي ينص

طى فه يوفر للمتهم "وقت كلف وشعهيالت إلعداد دفاعه واإلتصال بمحام من اختياره.
واشارت اللجنة إلى أن اإلعالم المحلي يقوم بنشر لماء المتهمين قبل النظر في قضيتهم

ربذلك يصدر حكم إدانتهم قبل المحاكمة بما يتتاقض والمادة  )2( 14من لميثاق الدولي
لذي ينص على "أن كل متهم بريء حتى تثبت إداته' .وقالت اللجنة البرلمانية لنه ثبت
لديها من خالل التقارير الكثيرة التي استلمتها أن محكمة أمن الدولة تعتمد على اإلعترافات
لتي تسحب من المتهم تحت التعذيب وإن المتهمين يحاكمون أحيانا كمجموعة واحدة حول
قضايا مختلفة ،وأن هناك العديد من المحكومين الذين يبقون في السجن حتى بعد انتهاء مدة
لسجن التي حكموا بها .وتطرق التقرير إلى القانون األميري الذي صدر في مارس
الملضي بتحويل جميع لقضايا المتعلقة باإلنتفاضة إلى محكمة أمن الدولة علماً أن أغلب
هذه القضايا جنائية وليس لها عالقة بأمن الدولة.

وخلص التقرير إلى القول بان هنك قناعة كاملة لدى المراقبين الدوليين المحايدين بان
محكمة أمن الدولة البحرينية تذقصدها إجراءات العدالة ،وقد عبرت عنها منظمات حقوقية

دولية وحكومات أجنبية ودبلوماسيون وخبراء قانونيون في الداخل والخارج .وحيث أن
لمحكمة أمن الدولة صالحية إصدار حكم اإلعدام فإن لديها كنلك صالحية ممارسة أخطر
اإلنتهاكك لحقوق اإلنسان .ولذلك فإن تحويل القضايا الجنائية إلى محكمة أمن الدولة ييعث
طى القلق خصوصاً نظر ًا لخها سها غير العادلة .كما أن مثل هذه األحكام يجب أن ال
تصدر لطى لساس اإلعترافات وحدها التي كثيراً ما يحصل عليها خالل توقيف للمتهم في

سجن إنغرادي وتحت التعذيب .وخلص التقرير إلى القول بان على حكومة البحرين أن
توضح المسلحات التي يتتاقض فيها نظلمها القضائي مع المعايير الدولية.

وإذا كان لمل هذه التقارير الموثقة والدامغة األثر الكبير في صدور القرار التاريخي
في علم  1997فإنه وجب التاكيد على أهمية القرار الذي صدر من لجنة اإلعتقاالت
لئعسفية التابعة لمركز حقوق اإلنسان باألمم المتحدة وذلك في اإلجتماع المنعقد ما بين 22

نوفمبر و 1ديسمبر من عام  .1995فهذا القرار الذي حمل رقم  1995-35بدا بالتتديد
باإلطتاالت العشوائية وممارسة التعذيب حيث قل :
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 - 1إن اعلقال  513شخصا واستمرار احتجازهم يعتبر عمالتعسفيا وخرقا للملدة 9

و  10من الميثاق الدولي لحقوق اإلنسان والمادة  9و 14من العهد لدولي للحقوق السيلية
وللمدنية.
 — 2تسجيل قضية ال  17شخصاً الذين تم اإلفراج عنهم مؤخراً وحالة شخصين تم
يعاد هما.

 - 3تحويل المعلومات المتعلقة بقضليا التعذيب إلى المقرر الخاص حول التعذيب.
وقد تم اعتماد هذا القرار في جدول أعمل جلسة المفوضية

المنعقدة في ملرس 1996

وكاتت له مساهمته في صدور القرار التاريخي لعلم  .1997وقد حمل القرار التاريخي

رقم 27.٠E/CN.4/Sub 1997/50
وقد دارت معركة سياسية وحقوقية حول صدور هذا القرار حيث حاولت حكومة
البحرين منع صدوره بشتى الوسائل والسبل بما في ذلك استخدام الرشوة .وقد تم فضح

الرشوة من قبل الخبيرة البريطانية "كالير باليه" التي اتهمت فيها إحدى الخبراء باللجنة
الفرعية باستالم مبلغ  100ألف دوالر علماً أنها رئيسة إلاحدى المنظصات الحقوقية.
وقد تسبب صدور قرار اإلدانة في فضح النظام السياسي وكشف ممارساته الخ
مما سبب له إحراجاً شديداً على مستوى العالم .ومنعاً لتكرار هذه الهزيمة المنكرة في عام

 1998قامت الحكومة بإرسال وفد مكون من سبعة أفراد لحضور الدورة الخمسين للجنة
الغرعية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة ،المنعقدة في جنيف وبرئاسة سفير البحرين
السيد أحمد الحداد .لكن ما أن سمعت السلطة بوجود مشروع قرار جديد مقدم من تسعة

من خبراء اللجنة الفرعية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة حتى هرعت بإرسال وفد
جديد برئاسة وكيل وزارة الخارجية السيد غازي القصيبي وذلك في محاولة مستميتة لمنع
صدور هذا القرار.
وينص هذا المشروع على إدانة حكومة البحرين على انتهاكات حقوق اإلنسان
ومطالبتها باحترلم حقوق اإلنسلن والتوقف عن التعذيب واإلعتقال التعسغي وانتهاك حقوق
المراة والطفل .وفي محاولة لمنع صدور القرار طلبت الحكومة مهلة سنة كاملة لتعديل

أوضاعها الحقوقية ،إال لن الخبراء رفضوا هذا الطلب .فما كلن من وفد الحكومة إال أن
قبل بتقديم تعهد على لسان سفيرها لحمد الحداد يتم بموجبه الغاء التحفظ على لمادة

عشرين من المعاهدة الدولية لمنع التعذيب التي وقعتها في فبراير من علم .1997
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ويجب لفت النظر إلى أن صدور هذا القرار قد مهد له قيام العديد من المنظمات
الحقوقية الدولية المشاركة في جنيف بشجب واستتكار ما يحدث في البحرين ومطالبة

اللجنة الفرعية بإدانة الوضع والعمل على وقف اإلنتهاكات والعدوان على حقوق اإلنسان.
ومن بين هذه المداخالت اخترت المداخلة التي ألقتها الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان في
السادس من أغطس وهي كاآلتي" :منذ أن تبنت اللجنة الفرعية القرار  2/1997حول

البحرين ،استمرت الفيدرالية الدولية ولجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان في البحرين ،العضو
بالغيدراية في تسجيل إنتهاكات منتظمة لحقوق اإلنسان .فالتعذيب والمعاملة السيئة
للمعتقلين السياسيين والسجناء ممارسة واسعة ومنظمة.
وقد استمرت اإلعتقاالت الجماعية للناشطين لمطالبين يلحيمقراطية بعد اإلحتجاجات
والتظاهرلكت واإلحتفاالت الدينية .وشاع استخدام القوة الشديدة من قبل القرطة (الذين
يستملون األسلحة النارية والغازات المسيلة للدموع والهراوات) خالل هذه التظاهرات.

وعقدت محاكملت جائرة أمام محكمة أمن الدولة وصدرت أحكام قلسية بحق لمعارضين
لميليين ومن بينهم أطفل .واستمرت سياسة التمييز ضد الطائفة الشيعية في الجامعة وفي

سيالت التوظيف الحكومية وفي التوظيف لقوات األمن والجيش .وقمعت حرية التعبير
رحرية التجمع السلمي

التتظيم ،واتخذت إجراءات شديدة في للمنظملت غير للحكومية،

وطلب من بعض الصحافيين التوقف عن الكتابة .وما تزال حكومة البحرين تمنع زيارات
منظملت حقوق اإلنسان العالمية التي طلبت ذلك بشكل متكرر ،وأكد المقررون الخاصون
لتبعون لألمم المتحدة إنعدام لتعاون من قبل حكومة للبحرين .إن الفيدرالية الدولية ولجنة
لدفاع عن حقوق اإلنسان في البحرين تحثان اللجنة الفرعية على إيقاء البحرين عطى جدول
األعمالولن تطلب من لجنة حقوق اإلنسان شكيل آلية لمراقبة للوضع".

ال شك أن مثل هذه المداخالت المليئة بالحقائق ،والمعلومات قد ساعدت على كشف
خروقات النظام المتمثلة في اعتدائه على الحقوق المدنية والسياسية لشعب البحرين ولدت
في النهلية إلى رضوخ لنظام السياسي في البحرين لتقديم هذين للتعهدين.

مجموعة اإلعتقال التعسفي
في الدورة الخمسين للجنة الفرعية لحقوق اإلتسان التابعة لألمم المتحدة المنعقدة في

شهر اغطس من عام  1998وفي محاولة لمنع صدور قرار جديد ضد حكومة البحرين
قام وكيل وزارة الخارجية السيد غازي القصيبي بتقديم الننازل الخاص بقبول زيارة
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مجموعة اإلعتقال التسفي التلبعة للجنة األمم المتحدة ،ونلك لمراقبة األوضاع وتفقد

حاالت اإلعتقال العشوائي التي تعرض لها شعب البحرين.
وفي ضوء لموافقة على هذه الزيارة لتي ستتم في شهر يوليو عام  1999قامت
المعارضة في لندن بترتيب وفد مكون من الدكتور منصور الجمري وعلي ربيعة لزيارة
لقاضي الغرنسي لويس جوانيت بصفته لمقرر الخاص لمجموعة اإلعتقال التعسفي .وقد

جرى هذا اللقاء في منزل القاضي جوانيت الكائن في مدينة باريس وبحضور السيد مارك

بيالس لعضو الناشط في الفدرالية الدولية والذي قام بترجمة الحديث إلى اللغة للفرنسية.
خالل هذا اللقاء قدم الوفد شرحاً وافياً للوضع السياسي وتدهور الوضع الحقوقي ومن

ثم ركز على موضوع اإلعتقال التعسفي والعشوكي الذي شمل األطفل والنساء مع
لستخدا م لغة األرقام .وبدا القاضي جوانيت شديد اإلهتمام بالقضية ،وكان يتابع ما يقوله

المترجم ويحرص على تدوين لمعلومات .في معرض حديثنا عن سياسة التعتيم التي
تتتهجها الحكومة علق القلضي بالقول بأن مجموعة العمل قد تقدمت بالعديد من لنداءات
التي تطالب حكومة البحرين بوقف اإلعتقال التعسفى وتحديد موعد لزيارة الوفد .إال لن
حكومة البحرين كتت دائماً ترفض الطلب .وتعليقاً على الدورة الخمسين للجنة الفرعية
لحقوق اإلنسان التي تمخضت عن صدور قرار الزيارة قال القاضي جوانيت أن مملرسة

الرقابة الدولية في هذا المجل أصبح من الضروري بمكان ولذا فإبه يشعر بالسعادة لتحديد
موعد زيارته للبحرين في  6يوليو .1999

لكن تفاؤل القاضي جوانيت لم يكن في محله ذلك أنه لم يمض وقت طويل حتى
فوجئنا بخبر مفاده أن وكيل وزارة الخارجية البحريني قد بعث برسالة إلى القلضي
جوانيت يطلب فيها تأجيل زيارة وفد المجموعة إلى لعام  .2001وقد ثبت فيما بعد ن
وراء هذه المماطلة وتأخير الزيارة لمدة ثالث سنوات هو تنظيف السجون أوال ،حتى إذا
ما قام الوفد بزيارته فلنه وعلى عكس ما حوته التقارير الحقوقية الدولية وغير الدولية
سوف لن يرى لثراً للسجن واإلعتقال .وهذا ما تحقق بلفعل حيث بادرت الحكومة بإصدار

قتون العفو وإخالء السجون من المعتقلين والسجناء السياسيين وذلك في العام .2001

قضية البحرين في البرلمان البريطاني
كثيرة تلك األسئلة التي تم طرحها على الحكومة البريطانية حول الوضع في البحرين

وذلك منذ اندالع األحداث وخاصة بعد اتخاذ العلماء الثالثة المبعدين من لندن مقرا لهم.
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في سؤال وجهه رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية لحقوق اإلتسان اللورد ايفبوري عن

مدى وجود ضمانات لعدم استعمال األسلحة البريطانية لقمع لمطالبة بالديمقراطية
والحريات لجابت الحكومة البريطانية على لسان اللورد تشيتشام باسم الحكومة باآلتي:
إننا ندرك أنه ليس لدى حكومة البحرين في الوقت الحاضر النية لفرض األحكام

العرفية في البحرين ونحن ملتزمون بسياسة مسؤولة تجاه مبيعات األجهزة الدفاعية.
وينظر إلى طلبات الترخيص لتصدير األجهزة الدفاعية كل على حدة في إطار لشروط
المتعارف عليها ومنها األطر الدولية التي نلتزم بها .إننا نضع في حسباننا سجل حقوق
اإلنسان للدول التي تستلمها ،وال نصدر األجهزة التي قد تستعمل للقمع الداخلي".

وفي رده على السؤال حول مدى استمرار الحكومة البريطانية في تشجيع البحرين

إلجراء حوار مع المعارضة ،قال" :إننا مستمرون في التشجيع على المصالحة بالطرق
السلمية ين السلطات البحرينية وأعضاء المجموعات المعارضة ويرجع تنظيم اإلجتماعات
بين السلطات ومجموعات المعارضة إلى األطراف المعنية".
وبخصوص ما دار في اإلجتماع الذى تم بين السيد جيريمي هانلي وزير الدولة
للثؤون الخارجية ووزير خارجية البحرين الشيخ محمد بن مبارك عندما زار لندن الشهر

الماضي قل اللورد تشيت ثام " :تطرق اإلجتماع إلى عدد من القضايا ذات اإلهتمام
لمقترك ومن بينها المنغيين البحرينيين في المملكة المتحدة .والبحرين تدرك جيدا التزامتتا
الدولية بخصوص أولئك الذين يطلبون اللجوء هنا ..
في الثامن من مارس  1996بعث اللورد أوفبري برسالة إلى ولي عهد البحرين عن

طريق سفارة البحرين في لندن طرح فيها مبادرة بهدف الوصول إلى حل سليم بين
الحكومة والمعارضة يضع حداً للحل األمني وأعمال العنف .وقد أ لع اللورد أوفبري
الحكومة البريطانية على فحوى هذه الرسالة التي لم تكلف حكومة البحرين نفسها عناء
للرد عليها.

إال ان تساؤالت النائب غالوي حول األوضاع في البحرين التي وجهها للسيد ديريك
فابقيت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق االوسط في الرلبع من مايو من العام 1997
كلنت لقبه بمحاكمة النظام في البحرين .ففي هذه المداخلة تناول غاوي لكثير من
اإلنتهاكات والسلبيات التي تدين النظام السياسي معتبرا البحرين واحدة من تلك المناطق
لحسلسة التي إذا ما حدث في أحد أجزائها أي اضطراب فإن ذلك ينعكس بشكل طبيعي

طى جميع الدول .وقال غالوي لى الوضع المضطرب في البحرين قد خيم منذ أن لمر
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األمير بتعليق العمل بالدستور في أغسطس  1975واغلق البرلمان فكلن هناك قمع شديد

واعتقاالت عشوائية وتعذيب وإيعلد قسري وإطالق للنار على متظاهرين سلميين ال

يطالبون بشيء أكثر من إعادة الحكم البرلماني.
وتطرق غالوي إلى موضوع العريضة الشعبية فقال ،إنه في العام  1994وقعت
عريضة من قبل  25للف مواطن شيعة وسنة رجاأل ونساء من اليمين إلى ،اليسار والومط
وكان مقرراً تقديمها إلى األمير ،لكن رد الحكومة كان بعيداً كل البعد عما هو متوقع في

مل هذه الحاالت .فقد اعتقل قلدة الحركة الشعبية مع آالف آخرين وتبع ذلك قمع وقتل
أكثر تحت التعنيب وإبعاد لىسع ،وإن البحرين أصبحت أول بلد في العالم يبعد مواطنيه ثم
يطالب بان تمتتع الدول األخرى عن إعطائهم لجوءاً.

بعد ذلك تكلم غلوي عن لقكه بالمنفيين الثالثة وهم الشيخ علي سلمان والشيخ حمزة

الديري والسيد حيدر الستري وكيف طار وراءهم وزير خارجية البحرين إلى لندن مطلبا
بحرمان الثالثة من اللجوء السياسي .ونبه غلوي وزير الدولة البريطاني بان يكون واعياً
بان المهنفين بحقوق اإلنسان في بريطانيا والمواطنين البحرينيين أنفسهم يتابعون مسالة

طلب اللجوء.
وفي هذا الخصوص طلب غالوي من وزير الدولة أن يلفت نظر معالي وزير
لداخلية إلى اإلهتمام بطلبات اللجوء وضرورة إقرارها سريعا .أما عن موضوع التعنيب
فقال غالوي أنه يمارس بشكل اعتيادي في البحرين واستتد في ذلك إلى التقارير الصادرة

عن وزارة الخارجية البريطانية ومنظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش

ومنظمات حقوق اإلتسان الدولية األخرى وقال إنها تحتوي على جبال من األدلة الموبقة
بشأن هذه اإلنتهاكات والتعذيب.
وبشان محكمة أمن الدولة قال غالو ي أن حكومة البحرين قد نكثت الوعد الذي قطعته
على نفسها واستمرت في استعمال محكمة أمن الدولة حتى اليوم ،وفي هذا تحد صارخ
لكل األعراف الدولية للعدالة وإنه يجب أن توقف حاأل.
وعن تعذيب أحد المعتقلين في البحرين استند إلى تقرير جريدة "الغارديان الصغر

في  13ميو  1997التي تحدث عن الغرفة المزودة بأجهزة تعذيب بريطانية وتساءل
غالوي فيما إذا تم التؤكد من أن أجهزة التعنيب هذه قد تم لسيردها من المملكة المتحدة
وطالب بإعدلد دعوى ضد الشركات البريطانية المتورطة؟
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وبعد أن أشار غالوي إلى رفض حكومة البحرين كل الطلبات من منظمة العفو
لدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" للسماح لهما بزيلرة البحرين والتقصي لنفسها حول

التقلرير بإساءة معاملة السجناء تتاول قصة الضابط البريطان يان هندرسون فقال لنه
رجل امكوتالندي ،وإه عمل محققاً ألعضاء حركة الماو ماو خالل الحكم اإلمتعماري

لكينيا والنضال المر من أجل اإلستقالل ،وكانت وسائله وحشية للغاية إلى الدرجة التى

جعلت جومو كينياتا بعد التحرير يوظفه في جهاز أمنه الخاص.
وألن سمعته كانت سيئة — حسب قول غقوي  -فقد لصبحت قضية تعيينه فضيحة

كبيرة دفعت كينيا إلى طرده لينتهى به المطاف ألن يصبح الساعد األيمن للعائلة الخليفية
ويعرف في الخليج بجزار البحرين .وهو اآلن يشغل منصب مدير جهاز األمن ومدير
اإلستخبارات وقد جمع حوله كالب بريطانية ومرتزقة لديها بنادق وأجهزة صعق كهربائي

جاهزة لإليجار لمن يسدطيع دفع الثمن.
ووجه غالوي انتقاده الالذع للوزراء البريطانيين السابقين الذين تجاهلوا انتقاد
هندرسون بدعوى أنهم غير مسؤولين عن أفعاله ،وتساءل كيف أنه بلستطاعة البرلمان

(لبريطاني) أن يساهم في تسهيل مهمة مالحقة ومحاكمة ومعاقبة السياح البريطانيين
المتهعين ئقضايا جنسية والذين لوثوا الفليبين وتايالند بجرائم ضد األطفال وفي الوقت نفسه

يعجز عن مالحقة األشخاص المتهمين بالتعذيب والقتل من لذين يحملون جوازأت سفر
بريطانية.
وفي سياق المقارنة ليضاً ضرب مثالً آخر بالقول إن البرلمان (البريطاني) وز
إمكانية محاكمة أشخاص في هذه البالد لجرائم ارتكبو ها في أوكرانيا وبيلوروسيا قبل أكثر

من خمسين عاط ،وان لديه استشارة قانونية تقول بن ميثاق األمم المتحدة ضد التعذيب
يفرض التزاما على بريطانيا باعتقال هندرسون أو المطالبة بتسليصه.
وأشار غالوي إلى .ما سبق وقاله اللورد ايفبوري من أن هندرسون سوف يواجه عدداً

من الدعلىى المدنية

سرار التي لحقت بضحليا جرائمه .فقال إن هذا ال يكفي ،وشبه

هندرسون بالشرير كالوس باربي" ،وأن البرلمان األوروبي نفسه قد دعا بريطانيا
لمحاكمة هندرسو ن.

وتحدث غالوي عن عالقات بريطانيا مع البحرين فقال إنها تتسم بالقرلبة
ولخصوصية وعمرها يربو على المائة والخمسين عاماً ٠وان أيان هندرسون قد تم تعيينه

كنائب للمدير العام لألمن العام في الجزيرة في العلم  1966أي قبل خمس سنوات كاملة
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من اإلنسحاب البريط اني وحصول المنطقة على استقاللها .وهذا يعني — حسب قول
غالوي  -أن أيان هندرسون عينته الحكومة البريطانية في منصبه في الجهاز السري في
البحرين و أنه يأسف أن يقول أنها كانت حكومة بريطانية عمالية.
ووجه كالمه للوزير فقل إن الحكومة البريطانية تتفي مسؤوليتها في هذا الجانب لكن

المتظاهرين لذين يسقطون في شوارع البحرين بولبل الرصاص تحت أوامر هندرسون
والعائالت المعولة التي تدفن أبناءها الموتى النين قتلوا على أيدي قوات هندرسون بسبب

جريمة لمطالبة بإالصالح الديمقراطي ال يرون القضية بهذا الشكل.
وفي ختام هذه المداخلة المهمة التي أدانت كأل من النظام في البحرين والحكومة

البريطانية على حد سواء ،قال إنه يعتقد أن عليهم كشعب مسؤولية واضحة لشجب سلوك
واحد من المواطنين البريطليين الذين يعملون في خدمة قوة أجنبية وهو متهم بارتكاب
جرائم ضد اإلنسانية.

وطالب الحكومة بالتعامل بشكل بناء مع البحرين وتقديم الدعم والمساعدة للخروج من

هذا اإلستبداد ،وأنه على حكومة البحرين ان تعرف أن بريطانيا اآلن لديها حكومة تعني ما
تقول وتقول ما تعني ،حكومة تعتقد بحقوق اإلنسان والديمقراطية.
وفي رده على النائب غالوي قال وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث (السيد
ديريك فاتشيت) إن اإلهتمام بحقوق اإلنسان كان موجوداً في البرلمان وفي لماكن اخرى
وأن صديقه المحترم (غالوي) هو على صواب عندما قال لنه (الوزير) وفي منلسبات

عديدة قد قار موضوع حقوق اإلنسان في البحرين كتبة وكالما .واضاف القول بأنه فعل
ذلك عندما كان في المعارضة ،وأنه ألمر طبيعي ومهم بان يكون لما قاله وهو في
المعارضة أثر على لون وشكل سياساتهم وهم في لحكومة.

بعد هذه المقدمة عبر الوزير عن رغبته في تذكير السيد غالوي بلن معالي وزير
الخارجية أوضح في خطابه في

12

مليو بان الحكومة تعطي قيمة للبعد األخالقى في

سيلساتها الخارجية ،وأنهم سوف يعطون أولوية كبيرة لحقوق اإلنسان ويحاولون متلبعة
ذلك من خالل المنابر الدولية ولعالقات الثتائية والوسائل األخرى المتاحة.

بعد ذلك عرج إلى البحرين وقال إنه التقى بالسغير البحريني وإنهما خاضا في نقاش
بناء وأن النقطتين اللتين أوردهما غلوي كانتا على جدول األعمال.

وبعد أن عبر عن ترحيبه بالزيارات األخيرة التي قام بها ممثلو اللجنة الدولية للصليب
األحمر إلى البحرين أكد الوزير للسفير البحريني ضرورة الشفافية في مجال حقوق
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اإلنسان .كما أكد له على وجود حاجة ألن يتم إشراك منظمة العفو الدوفية أو لية منظمة
ممائلة في مراقبة الوضع عن قرب وإته اقترح على السغير أنه من المناسب له ولحكومته

أن يتم اإلتصال بمنظمة العفو الدولية.
وفي هذا الخصوص تعهد الوزير لصديقه لمحترم (غالوي) و لآلخرين الذين اهتموا
بثكل خاص بهذه القضايا بأنهم لن يترددوا في التصدي لهذه القضايا مع حكومة البحرين
بشكل بناء عندما يشعرون باهمية ذلك .ووعد بأنه سيتحدث بشكل عام عن تصوره

بخصوص حقوق اإلتسان ،إال أنه عبر عن اإللتزام الواضح وعن وضوح سياستهم ليس

في هذا المجال فحسب بل في المجاالت األخرى .وقال الوزير أنه عندما كان في الشرق

األومط األسبوع الماضي سئل عن سياسة الحكومة تجاه حقوق اإلتسان ققال إن سياستهم
إزاء حقوق اإلنسان مبداً عام يسعون لترويجه ،وإنهم سيروجون لهفي كل قضية

ويستفيدون من كل فرصة.
وهنا قال الوزير أنه سيثير موضوعاً لم يتطرق له صديقه المحترم (غاوي) وهو
موضوع الشيخ عبداألمير الجمري .وفي هذا الصدد قال الوزير أنه كان هناك إعالم واسع
للمعاملة التي يعامل بها الشيخ عبداألمير الجمري ،وهو عالم شيعي كبير وقائد روحي

محتجز منذ يناير  .1996وقد قالت حكومة البحرين باستمرار بأن اإلدعاءات حول وضعه
مل عدم السماح بزيارات عائلية له وسوء معاملته ليس لها لساس .وفي لقائه مؤخراً مع

لمفير البحريني يقول الوزير أنه تطرق إلى هذه المسألة وإن السغير أكد له بأن الجمري
بصحة جيدة وأنه يحظى بعناية طبية كلما احتاجها وأن عائلته تزوره بشكل منتظم .وفيما

يتعلق بهذا الموضوع طالب الوزير بانفتاح وشفافية ألن الطريق األفضل للسلطات
البحرينية إلزالة المخاوف حول الشيخ الجمري واآلخرين هو بالسماح بمراقبة دولية
لحتوق اإلنسان ،وأن منظمة العفو الدولية أو أية منظمة ممانلة تستطيع أن تلعب دورا قيما

في هذا المجال.
وفي إجابة على األسئلة العديدة التي أثارها غالوي قال الوزير ما يلي:

 )1فيما يتعلق بطلبات اللجوء أكد الوزير أنها قيد الدراسة وأنه من الطييعي ان تكون
محمورة باألطراف المعنية وان معالي وزير الداخلية على علم باآلراء للتي طرحها

غالوري.
 )2عن استخدام األجهزة الدفاعية للقمع الداخلي في البحرين ذكر الوزير البرلمان بأن
معالي وزير الخارجية اعلن في  22مايو عن البدء بمراجعة فورية للشروط التقصيلية
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المطلوبة لمنح ',جازلت التصدير لأللحة التقليدية وأنهم سيقدمون للبرلمان شروطاً جديدة

حالما تستكمل وعندئذ سيكون بإمكانهم النظر عن قرب ألي دليل على تورط ي شركة في
مخالفة القانون فى تزويد مواد لو خبرات من أجل لستعمالها للتعنيب او أي انتهاكلت
أخرى لحقوق اإلنسان.
 )3وعن سالمة المنفيين البحرينيين في المملكة المتحدة قال الوزير أنه قد توفرت له

فرصة اللقاء ببعض المنغيين البحرينيين وبعض قادة المعارضة البحرينية خالل السنة
الماضية .وقال بأنهم (الحكومة البريطانية) يهتمون بسالمة أي فرد في المنفى ولنهم سوف

ينظرون بقلق بالغ إلى لية إشارة إلى وجود تهديد محدد ألي شخص في المملكة لمتحدة
وأنه إذ ا ما قدمت لهم أو إلى أي عضو من اعضاء البرلمان اي شكاوى فسوف يولونها
ويدا من التحقيق.

 )4بخصوص محكمة أمن الدولة قال الوزير أن إحدى النقاط التي أكدوا عليها
وسوف يستمرون في التأكيد عليها عندما يتحدثون للسلطك البحرينية هي الحاجة إلى

وجوب تطبيق لقانون في جميع الحاالت الجنائية وأن هذا عنصر مهم ألي نظام يراعي
حقوق اإلنسان.
 )5فيما يتعلق بموضوع السيد أيان هندرسون قل الوزير بان غالوي قد طرح عداً

من اإلدعاءات فيما يتعلق بنشاطات السيد هندرسون وأنه إذا ما ثبت صحة هذه اإلدعاءات

فسوف تتظر اليها حكومة صاحبة الجاللة بقلق شديد وانزعاج .وحول احتمال القيام
يإجراء قانوني ضد السيد هندرسون عندما يعود إلى بلده قال للوزير أن هذا أمر يخص
عيرهم وانه يود القول بوضوح ان الحكومة سوف تتخذ موقفاً سلبياً شديداً إزاء اي عمل

على هذا المنوال المقترح ولنهم يشجيون هذه األعمال إذا ما ثبتت صحتها.

ومن المهم التطرق إلى رأي الوزير في المعارضة البحرينية وقوله أنه يشارك
للوزير النائب غالوي في رايه بان المسؤولين عن المعارضة البحرينية هم أناس معتدلون
وأن لديهم مجموعة مطالب معتدلة.

وفي نهاية حديثه عبر الوزير عن رغبته في التطرق إلى قضية البحرين وحقوق
اإلنسان ،فقال لن بريطانيا تدخل حقبة جديدة في السياسة الخارجية وإن هناك اهتمام كبير
بما يقوله وزير خارجية بريطانيا حول ضرورة احتواء السياسة الخارجية على بعد أخالقي
وان نلك يشمل مسائل تكتيكية مهمة حول كيفية متابعة ذلك البعد األخالقي .ولضاف
لوزير القول بلنهم وفي اغلب الحاالت سوف يحاولون الدخول في محادثات بناءة ولنهم ال
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يستشون البحرينيين في ذلك .وأشار الوزير إلى سياسة لعصا والجزرة وإلى الخيارات
التكتيكية لمتوفرة لديهم وأن عليهم الدخول في عالقات عمل مع حكومة البحرين في
مجاالت تجارية وسياسية وإقليمية وأنهم جلدون في التأكيد على أن تكون حقوق اإلنسان

جزءا من أي نقلش.
وقال الوزير أنهم دخلوا في نقاش قصير مع حكومة البحرين لكنه نقاش جلد وهي

المرة األولى التي تتوفر للحكومة فرصة الحديث عن الجانب األخالقي في السياسة
الخارجية ولنه يتمنى أن يالحظ غالوي وجود فروق وتغيرلت.

النائب جيرمي كوربن
النائب جيرمي كوربن هو عضو في حزب العمال البريطاني ومن األصدقاء
الحميمين لشعب البحرين ،ومن الذين أبدوا اهتماما كبيراً بقضاياه وعلى استعدلد دائم

لطرحها في مجلس العموم .في إحدى زياراتي المتكررة لبريطانيا تعرفت على هذا النكب
وكانت لي معه لقاءات متكررة من أجل اطالعه على آخر المستجدات في الساحة
البحرينية .في األسبوع الثاني من مايو  1996تقدم النائب جيرمي كوربن بعدة لسئلة في

مجلس العموم حول موقف الحكومة البريطانية من انتهاكات حقوق اإلتسان في البحرين
وكان رد وزير الدولة للشؤون الخارجية جيريمي هللي بأن سفير المملكة المتحدة في
لبحرين أيان ليوتي يقوم بمناقشات منتظمة مع حكومة البحرين وإنه خالل زيارته إلى

البحرين في األسبوع المقبل سيقوم بمناقشة العديد من المو اضيع ومن بينها حقوق اإلنسان.
وعندما سل كوربن الوزير فيما إذا سياخذ معه نسخة من التوصية (القرار المذكور أعاله)
لتى وقع عليها النواب لجاب بان حكومة صاحبة دجاللة تتابع كل انتهاكات حقوق اإلنسان

وإنهم يأخذون هذه اإلدعاءات بجدية وإنهم يطرحون انتهاكات حقوق اإلنسان مع
الحكومات األخرى .اما بخصوص اإلعراب عن قلق الحكومة وباي أسلوب فهي أمور

يدرسونها حالة بحالة .وقال الوزير إن البحرين أجابت بشكل كامل على ادعاءات انتهاك
حقوق اإلنسن لمفوضية حقوق اإلتسان في يونيو  1995وإنه يلمل أن ينعش مواضيع
الساعة مع حكومة البحرين األسبوع القادم .ومن بين هذه المواضيع اإلتهامات التي وردت

في التوصية والتي سياخذها معه إلى البحرين .وقال إنه وسفير لمملكة المتحدة يطرحون
قضايا حقوق اإلنسان مع السلطات البحرينية ونلك من لجل التعاطي مع األسنلة لكثيرة
التي تاتي من اللورد أيفبوري واألعضاء اآلخرين وإنه وجد السلطات البحرينية متعاونة
جدا.
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في السلدس عثر من يوليو  1996لىهى الوزير جيرمي هانلي زيارته للبحرين وفي
المؤتمر الصحفي الذي عقده في المنامة أفاد بان حكومته ملتزمة بلقوانين للدولية لتي

تحكم طلبات اللجوء السياسي طبقا لميثلق  1951الدولي  .أما بخصوص األوضاع لسيئة
فأنه لم يدلي باي تصريح كما أنه لم تتسرب األنباء فيما لذا طلب من حكومة البحرين
الدخول في حوار مع المعارضة.

وفيما يختص بمحكمة أمن الدولة التي عملت كأداة من أدوات اإلستبداد السيلسي قامت
لللجنة البرلمانية لحقوق اإلنسان التلبعة للبرلمان البريطاني بإصدار تقرير خاص في

السادس والعشرين من اغطس  1996ادانت فيه هذه المحكمة ألنها تفتقر بى لسط
المعليير الدولية وتتعلض إجراءاتها وأحكامها مع المواثيق الدولية وقد تعرضنا لذلك

بشيء من التفصيل.
ويمناسبة الزيارة التي سيقوم بها السيد بيتر هين ،وزير الدولة لشؤون الخارجية ،إلى
البحرين في لثامن من شهر يونيو من العام  2000بعث عضو البرلمان البريطاني السيد

جيريمي كوربن وهو نائب رئيس جماعة حقوق اإلنسان في البرلمان برسالة إليه وهذا
تصها :
عزيزي بيتر

لقد ورد إلى علمي أنكم ستزورون البحرين في األسبوع القادم من أجل اإللتقاء

بحكومة البحرين.
وكما تعلمون فإني قد كتبت إلى لوزراء في العديد من المناسبات طالباً من الحكومة
البريطانية طرح القضايا التي تمثل اإلنتهاكات الواسعة لحقوق اإلنسان األساسية في

البحرين وانتشار هذه اإلتتهاكات في السنوات األخيرة مع ازدياد المطالب الخاصة بعودة
برلمان البحرين والدستور.

ومتذ عام  1976والنظام في البحرين كما تعلمون تعرض بشكل واسع لإلدنة
بواسطة المنظملت الدولية لحقوق اإلنسان مثل منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس

ووش'.

إن بيان البحرين في انتهاكات حقوق اإلنسان يشتمل على التعذيب واإلعتقال العشوائي
لآلالف من البحرينيين األبرياء وذلك حسب قانون أمن الدولة الذي هو بذاته خرق لدستور

البحرين ألنه يعطي وزارة الداخلية السلطة العتقال وسجن أي شخص ولمدة ثالث سنوات
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بدون محلكمة .باإلضافة إلى ذلك هناك العديد من قضايا لقتل داخل السجن واإلبعاد
لقسري للمعارضين السياسيين.
إنه لمما يبعث على األسى العميق أنه بالرغم من مجيء ألمير جديد في العام الماضي

فإنه لم يحدث أي تغيير جوهري في طبيعة هذا النظام فيما يتعلق بحماية حقوق اإلنسان
ل ل أطفال وتعذيبهم .وفي
وان الخروقات ما زالت مستمرة باإلضافة إلى اإلعتقال العشوا
الفترة األخيرة وبالتحديد في  25مايو وفي إسكان جدحفص على سبيل المثال قامت قوات
ألمن الدولة باعتقال األطفال التالية أسماؤهم والمباشرة بتعذيبهم في مركز التعذيب بالعدلية:
عبدالله سعيد جاسم ( 13سنة) سيد جعفر حسين ( 13سنة) محمد منصور ( 13سنة) وطفل
آخر تم اعتقاله في حملة سابقة هو محمد جواد مكي ( 14سنة) وتم إطالق سراحه وهو

اآلن يمشى على العكاز نتيجة ما تلقاه من تعذيب.

ولذلك فإني أكتب لحثكم على التأكد من أن جميع قضايا حقوق اإلنسان سيتم طرحها
في اجتماعاتكم في األسبوع المقبل مع الوزراء ومسؤولي النظام في البحرين وإنكم سوف
تحثون األمير وبقوة على إطالق سراح جميع المعتقلين السيلسيين حاال وإيقاف اإلبعلد

لقسري للمواطنين البحرينيين و السماح للمئات من العبعدين بالرجوع إلى وطنهم.

باإلضافة إلى ذلك فإني أحثكم لتقديم النصح لحكومة البحرين بلن الطريق للخروج من
األزمة السياسية هو من خالل الحوار مع أمثال لجنة العريضة الشعبية التي تطالب بعودة

لبرلملن والدستور.

المخلص لكم

جرلمي كوربن (عضو البرلمان)

قضية البحرين في البرلمان األوروبي
يعتبر وصول المعارضة إلى البرلمان األوروبي وإقناعه بعدالة قضية البحرين
لمطلبية واحدة من اإلنتصارات الكبيرة التي حققتها .وقد حالفني الحظ باإللتقاء ببعض
اعضاء البرلمان األوروبي من البريطانيين وكانوا متفهمين جداً لطبيعة الصراع السياسي

والدستوري الدائر في البحرين .أما في فرنسا فقد جمعتتي الصداقة الحميمة مع مار ك

بياض وهو أحد األعضاء الناشطين في المجموعة الكونفدرالية كما تقرفت يزيارة القاضي

لكبير جواني في باريس وكان معي في هذه لزيارة الدكتور منصور الجمري وفي
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صحبتتا السيد مارك بيالس .كان الهدف من هذه الزيارة هو استباق زيارة القاضي إلى
البحرين في العام  1998وإطالعه على كفة األمور و القضايا الدستورية والحقوقية.

في الخامس عشر من ينير  1995أصدر البرلمان األوروبي قراراً حول األرضاع

في البحرين كان من القوة بحيث تجاوز تأثيره البحرين وليعمل كعامل دفع لبرلهنك
والمنظمات الحقوقية على مستوى العالم وذلك نظراً لما احتواه القرار من إدانة صريحة

وقاطعة للنظام.

وقد بداً القرار بسرد الحيثيك التالية وكانه حكم صلدر من المحكمة:
إن ابرلمان األوروربي
أ) بالنظر إلى اإلحتجاجات المتتقلة منذ  5ديسمبر  1994التي شارك فيها جموع
كييرة من المواطنين في تظاهرات سلمية للتعبير عن المطالبة بإقامة ديمقراطية دستررية

ومشاركة المرأة في النشاط السيلسي وحل مشاكل البطالة وإطالق سراح لمعتقلين

السياسيين و إعادة جميع المبعدين.

ب) أصيب بصدمة ألن حكومة البحرين لجات الى االستخدام الشرس للقوة من قل

قوات األمن مما لدى الى سقوط عدد من القتلى وكثير من الجرحى ومئا من لمعتقلين

وا بعلد شخصيات مرموقة.
ج) أصيب بصدمة ألن قوات األمن في البحرين تدار بشكل واسع من قبل ضبط

بريطاني هو إيان هندرسون.
د) مؤكدا بأن حكومة البحرين لجات إلى استعمال القانون األميري ،قانون لمن الدولة

للصدر في  22أكتوبر  1974والذييعطيوزير الداخلية الصالحية الحتجاز المشتبهم
سيلياً لمدة تصل إلى ثالثة أعوام بدون محاكمة مع اإلشارة إلى أن المجلس الوطني
المعطل منذ العام  1975كان قد رفض قانون أمن الدولة .ولما كانت القوانين بحاجة إلى
موافقة المجلس عليها حسب الدستور فلن هناك شكا في مشروعية قانون أمن لدولة.
ه) منبها إلى اعتراف وزارة الداخلية بلن  500-400سجيناً أحتجزوا طبقاً لقانون

أمن الدولة.
و) أصيب بصدمة لحاالت الموت الناجمة من هذا القمع وعن اإلستعمال المتكرر
للذخيرة الحية على جموع المدنيين.
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ز) أصيب بصدمة لحقيقة ذوي المجروحين والمعتقلين ومحاميهم الذين لم يسمح لهم

بزيارتهم في المستشفى أو السجن.

ح) أصيب بانزعاج من التقلرير العديدة عن تعذيب السجناء الذي أدى في حالة حسين
قمبرللى للوفاة.

ط) معتقدا بلن الدافع الوحيد لهذه الموجة من القمع هو غضب السلطات من إعداد
عريضة تطالب بإعادة لعمل بالدستور المعلق منذ  1975تبناها  15شخصا يمشون الشيعة
والسنة والعلمانيين ووقعت عليها إمراة هي الدكتورة منيرة فخرو مملة التحرك لحقوق

المرأة.

وبناء على هذه الحيثيات التي تتاولت جميع جوانب المأزق السيلسي والحقوقي سجل
المشروع القر ارات التالية:
 )1يؤكد دعمه الكامل لشعب البحرين الذي يتظاهر من أجل حقوقه السياسية

واإلقتصادية وا إلجتماعية.
 )2يدين سياسة قولت األمن تجاه التظاهرات ويطالب أن تطلق الحكومة سراح جميع
لمعتقلين السياسيين.
 )3ويطلب أيضاً بلن تعلن حكومة البخرين التزامها بإعلدة العمل بادستور و إجراء

القتخبكت علمة وحرة وعلدلة ولن تلغي قانون أمن الدولة والمواد القاونية األخرى لتي
تعلي الحريات وحقوق اإلنسان.

 )4يطالب بإجراء تحقيق مستقل للنظر في ادعاءات القتل والتعذيب.
 )5يطالب حكومة البحرين بالسماح لمئات البحرينيين المنفيين أو النين يعيثون في
لمنفى ألسباب سياسية بالعودة إلى وطنهم األم.
 )6يطالب الحكومة البحريتية بإصدار أمر إلى أيان هندرسون بمغادرة البحرين.

 )7يطلب من رئيسه توجيه هذا القرار إلى الهيئة والمجلس وحكومة البحرين واألمين

لعاملمجلس التعاون الخليجي.
وقد زاد من أهمية هذا القرار على المستوى الدولي الوزن الثقيل لألحزاب
والتجمعات األوروبية التي تبنت هذا المشروع وهي:

 - 1حزب اإلشتراكيين األوروبيين
-2حزب اإلصالح الليبرالي الديمقراطي األوروبي
_ 3المجموعة الكونفدرالية لليسار األوروبي المتحد واليسار األخضر

285

 - 4مجموعة الخضر في البرلمان األوروبي
 — 5مجموعة التحلف الراديكلي األوروبي
بعد مرور سنة وخمسة لشهر تقريبا وتحديداً في  10يونيو  1996بعث عدد من

أعضاء البرلمان األوروبي برسالة إلى أمير البحرين يطالبونه فيها بإصالحات سياسية.
وجاء في الرسالة ما يلي:

نود لن نعبر عن ضيقنا من التقلرير لمستمرة التي ذستلمها حول انتهاكات خلرقة
لحقوق اإلنمان ولنعدام الديمقراطية في البحرين .في يناير  1995أصدر البرلمان
األوروبي قراراً حول الوضع في لبحرين ،نرفق لكم نسخة منه .ومع األسف ،ومنذ ذلك

التاريخ ،فإن المعلومات التي وصلتنا تشير إلى أن الوضع آخذ في التدهور.
والمسألة التي تبعث على القلق العميق لدينا هو فىه ما يزال هناك  2500شخصاً

بدون تهمة ،وان اعتقالهم هو بسبب مشاركتهم في المسيرات التي ابتدات في ديسمبر

 1994والتي تدعم إعادة العمل بالدستور .إنه من غير المقبول أن يمر أكثر من عشرين
عاماً على تعليق العمل بالدستور ودون أن يعاد العمل به منذ حل المجلس الوطني
البحريني في  26اغسطس .75
وقد ورد إلى علمنا مؤخراً أن شخصين اعتقال لمجرد اتصالهما بالصحافية سو لويد

روبرتس ،التي نشرت مقالة في جريدة "التايمز" في  1مليو  1996وأخرجت فيلما
لمحطة ال بي .بي.سي ".أحد هذين الشخصين هو السيد حسين وهو سائق التاكسي لذي

نقل سو لويد روبرتس ويبدو انه تعرض لسوء معاملة عندما كان في اإلحتجاز .والثاني
هو رجل أعمال عماني ويدعى السيد عبدالجليل العصفور ،وقد اعتقل وما يزال ،حسب
علمنا ،رهن اإلعتقال.

إننا نود الحفاظ على العالقات الطيبة مع جميع الدول وال نريد دعم مصالح أي وجهة
نظر دينية أو سيلسية .ولكن الوضع في لبحرين يتعارض مع المعايير الدولية حول
الديمقراطية وحقوق اإلنسان إلى الحد الذي ال يمكن إال ان يعكر صفو العالقة التي بيننا.
إننا نطالب وبكل صدق بأن تتخذ خطوات إلطالق سراح جميع السجناء بمن فيهم

الذين لم تقدم لهم تهمة ،وأن يعاد النظر في األحكام التي صدرت لمخالفات سياسية بهدف
إلغائها ،وأن تتحرك السلطات البحرينية بلتجاه إقامة نظام أكثر إنسانية وديمقراطية ،األمر

الذي سوف يسمح للمواطنين البحرينيين الذين فروا إلى الخارج يالعودة والعيش بسالم في

بلدهم.
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وقد وقع هذه الرسالة خمسة وعثرون من أعضاء البرلمان األوروبي يمثلون عدداً
من البلدان األوروبية وهم :ستانلى نيونز ،ميكل ايليوت ،مايكل ماكجوان ،مارتن شولتز،

معارجي فان بوتن ،ليوني فان بالدل ،ايان وايت ،جلين فورد ،ديفيد موريس ،رالف
والتر ،ماج بريت ثيورين ،توني كوننجهام ،هيو كير ،فريدي بالك ،ديفيد توماس ،آن فان
النكر ،جلينيز كينوك ،ديفيد هالم ،اولبو ليفاري فيرنانذو ،بيريز رويو ،سين سبايرز ،بيتر
سكينر ،غيري تيتلي ،سيمون ميرفي ،وكاليف نيدل.

القرار الثاني الصادر من البرلمان األورويي
فى الثامن عشر من سبتمبر  1997أصدر البرلمان األوروب فى بروكسل قراراً
مهما يدين حكومة البحرين ويطالبها بوقف انتهاكات حقوق اإلتسان وبد ء حوار مع
لمعارضة إلعادة الحياة الديمقراطية إلى البالد .ويعتبر هذا القرار فى غلية األهمية ألئه
يعبر عن الموقف األوروبي المشترك ويؤكد نجاح المعارضة في إعطاء القضية بعدا

دوليا ،كما يفتح األبواب أمام المزيد من اإلهتمام الدولي الداعم لشعب لبحرين في مولجهة
إرهاب الدولة خصوصاً وأنه يدعو إلى مقاطعة دولية في مجل لتسليح والخبرات األمنية
حتى تتم إعلدة العمل بدستور البالد .وقد صدر القرار بالرغم من محاولة سفير البحرين
في فرنسا الدكتور علي فخرو إقناع أعضاء البرلمان بعدم التصويت على هذا القرار .في

الوقت نفسه بعث رئيس مجلس الشورى المعين السيد إيراهيم حميدان برسالة إلى البرلمان
األوروبي في محاولة يائسة لثني البرلمان للعدول عن إصدار القرار .وهذا هو نص البيان

الذي طرح في البرلمان في بروكسل بتاريخ  17سبتمبر  1997وأقره األعضاء في يوم
الخميس الموافق  18سبتمبر :1997
إن البرلملن األوروبي :

— وهو يأخذ بعين اإلعتبار  -مع اإلثزعاج العميق  -التقرير الذي صدر في شهر

يوليو  1997من قبل منظمة "هيومن رليتس ووتش" األمريكية بعنوان "إنتهاك سعتر وإنكار
مستمر :الحقوق لمدنية واألزمة السياسية في البحرين" الذ ي يوثق األزمة السيلسية لمستمرة

في لبحرين مع القمع السياسي على نطاق ولسع والتعنيب وإساءة معاملة لمعتقلين
وحرمانهم من التمثيل القانوني واإلعتماد في األدلنة طى اإلعترافات غير المصحوبة باألدلة
لملموسة ،وتقرير منظمة العفو الدولية في  16يوليو  1996الذي يعبر عن قلق شديد إزاء

إلنتهاكات المستمرة لحقوق اإلنسان في البحرين وغياب الحماية التي يوفرها تطبيق للقلنون
وتقرير اللجنة البرلمانية البريطانية لحقوق اإلنسان،
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ب  -وهو يستحضر أن البرلمان البحريني بتمثيله المحصور في الرجال فقط بينما
النساء ممنوعات من حق التصويت والترشيح في اإلنتخابات كلن قد تم حله في  1975ولن
العائلة الخليفية الحاكمة قاومت منذ ذلك الوقت كل المطالبات بإعادة الحكم الدستوري

ولديمقراطي،
ج  -وهو يستحضر أن األزمة السياسية الراهنة بدأت في النصف الثاني من 1994

بمظاهرات واسعة وعرئض تطالب بإعلدة الحكم الدستوري و إطالق سراح المعتقلين
والسماح بعودة مئك البحرينيين الذين أبعدوا قسراً أو منعوا من العودة بسبب نشاطاتهم
السياسية،
د  -وهو يلحظ بأسف عميق أن هذه لمطالب المعتدلة قوبلت باإلعتقاالت وتعنيب
لمعتقلين وتوميع استعمال محكمة أمن الدولة التي ال ترقى إجرا ءاتها إلى المعايير لدولية
المقبولة للمحاكمة لعادلة ،وال تخضع أحكامها لالستئناف حتى في حاالت اإلعدام الصالرة
عنها،
 - 1يدعو حكومة البحرين إلى إطالق سراح المعتقلين السياسيين وتييل عودة
الصمنفيين وإقامة حكم القلون حسب لمعايير الدولية المقبولة و فتح مفاوضات مع القوى
قمعلرضة حاأل ،مع اتوجه لقد لتخبات ديمقرلطية مفوحة لكال لجنسين فى لرب فرصة

 — 2يدع الدول األعضاه في اإلجحد األوروبي لإلمتتاع عن تزويد حكومة البحرين
باألسلحة أو الدعم األمني .ويلتصس من المجلس أن ياخذ مبادرات للحصول طى امتتاع
ممال على لصسترى الدولي حتى تتم إعادة األوضاع الديمقرلطية،
 - 3يشجب بدون تحفظ لستعمال العنف غير المشروع و التعذيب واإلرهاب سواء
استعمل من قيل قوات األمن أو لية جهة لخرى،
 - 4يدعو السلطات البحرينية للسماح لمنظمات حقوق اإلنسان الدولية المحترمة مثل
منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو لدولية بزيارة البالد والسماح للمنظمات

لها اهتمامات ديمقراطية سلمية بالعمل في البحرين،
 - 5يطلب من رئيسه ايصال هذا القرار إلى المجلس والمفوضية و إلى حكومات الدول

األعضاء وإلى األمين العام لألمم المتحدة وإلى حكومة البحرين".
وقد كلن لهذا القرار صداه الولسع على مستوى العالم وتحدشت وكاالت األثباء ومحطة
"البي بي سي" عن محتواه ومضمونه كما قامت بنشره كلمال مجلة الطليعة الكويتية وذلك
في لثالثين من سبتمبر.
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الفصل السابع:

املتغريات مع األمري اجلديد

بعد وفاة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في السادس من مارس 1999م اعتلى إينه
الشيخ حمد سدة الحكم .وقد حكم األمير الراحل البالد منذ عام  1961وهو الذي صدق
على أول دستور للبالد عام  1973وأقدم على حل البرلمان في  26اغسطس من علم
 1975أي بعد عامين من اشتغاله.

في تقييمها للوضع السياسي ما بعد لستالم األمير الجديد مقاليد األمور انقسمت الساحة
السياسية وتبايتت آراء فصائل المعارضة بين متفائل بالوضع الجديد وبين منشائم بما
ستحمله األيام القادمة على يد األمير الجديد الذي سبق وأن قام بإنزال قوة دفاع البحرين
في الشوارع المطلة على القرى الشيعية من أجل القضاء على اإلنتفلضة الشعبية.
فالجبهة لشعبية على لسان ممئها األستلذ عبدالرحمن النعيصي ترى "أنه ال يوجد
اعتراض على بقاء آل خليفة على رأس السلطة ألن مطابنا تتعلق بحقوق الناس وليس
حكمهم .لذا فان إعادة العمل بدستور 1973م الذي يؤكد على وراثية الحكم آلل خليفة
وإعادة المجلس للوطني وحق العودة للمئات من المواطنين البحرانيين المنفيين قسرا
ولحترلم حقوق اإلنسان األساسية هي من صميم المطالب الرئيسية للمعارضة .ان اإلعتدل

النميي لهذه المطالب ينبع من الحس الواقعي فضال عن المثالية السياسية .المعارضة
تعرف جيداً بأن تحدي جهلز األمن البحريني شيء مرعب جد ًا بالنسبة لهم وبان الدول

المجاورة لن تسمح بسقوط أي نظلم من األنظمة الحاكمة".
أما الجبهة اإلسالمية التي تتخذ من دمشق مقراً لها فقد عبرت على لسان األمين العلم
الشيخ محمد علي المحغوظ عن رفضها لدستور  1973ألنه دستور غير كاف وإنها تعتقد
بأنه ال داعي للرجوع لتبني تجربة كانت فاشلة في حينها وإن الجبهة اإلسالمية ترى لن

اليديل هو إقامة جمهورية ديمقراطية تحترم تراث البحرين العربي واإلسالمي وإنه ال

خيار غير نلك .وخلص الشيخ محفوظ للقول بأن قبولهم بالعيش تحت ظل آل خليفة فإنهم

في الحقيقة ينبغي عليهم بالقبول باإلستبداد وإنه ال يمكنهم القبول بذلك.

أما حركة أحرار البحرين المقيمة في لندن فقد بادرت بتقديم تعازيها لألمير الجديدفي
وفاة والده ،وعبرت عن أملها في أن يعمل األمير الجديد على فتح صفحة جديدة من
المصلحة مع المعارضة البحرينية .وقد علق الدكتور سعيد الشهابي وهو أحد مسؤولى
الحركة بأن هذه التعزية هي بلدرة حسن النية تجاه األمير الجديد على أمل أن يدرك أهمية
المشاركة الشعبية في إدارة البالد.

290

وجاء تحليل جبهة التحرير الوطني مماثال لرأي الجبهة الشعبية حيث راهنت هي

األخرى على وجود خالف بين األمير الجديد وبين رئيس الوزراء الذي يفرض هيمنته
على األمن الداخلي ويرفض اإلصالح وأنه باإلمكان كسب األمير لصالح التغيير.
وبهذه المناسبة صدر بيان مشترك بين حركة أحرار البحرين والجبهة الشعبية وجبهة
التحرير يؤكد على الدعم لكل المحاوالت الجدة للبدء في العملية السياسية والدخول في
اإلصالح السياسي من خالل الوسال السلمية .كما دعا الييان للناس إلى للهدوء وحثهم
على إعطاء األمير الجديد فرصة إلثبات نفسه .وكان على الجميع اإلنتظار إلى ما بعد
انتهاء فترة الحداد ليروا إذا كان هناك أي تغيير.
بعد انتهاء فترة الحداد بمدة قصيرة القى األمير خطلباً قال فيه :ثحن بمشيئة الله

سوف نمد يد الصداقة والدعم والتعاون لكل من يريد اإلزدهلر للبحرين سواءا في الداخل
او الخارج" .وبعد هذا الخطاب أصدر األمير مرسوماً أميرياً بقبول الشيعة في الجيش كما
قام بتقديم الهدايا من الرز والخراف على كل مآتم الشيعة بمناسبة علشوراء في إشارة
واضحة إلى بدء العملية التصالحية.

وفي األسبوع األول من شهر مليو  1999علق الشيخ علي سلمان وهو لحد رجال
الدين المبعدين والمقيمين في لندن على هذا الوضع الجديد بالقول" :نحن نحاول أن نقوم
بنوع من التعامل مع األمير الجديد ألن رد الفعل حتى اآلن مازال جيداً..
ومع أن الشك والريبة بدأت تساور المجموعات المتفائلة بعد إعادة تعيين الشيخ خليفة

كرئيس للوزراء من قبل األمير الجديد إال أن إقدام الحكومة في السادس من يونيو 1999
عطى إطالق سراح  320من الموقوفين و 41من المحكومين والبدء بالسماح بعودة
لمبعدين السيلسيين شريطة تخليهم عن القيام بأي نشاطات معارضة في المستقبل بددت
هذه الشكوك ولزالت المخاوف خاصة وأن الحكومة قد أعطت موافقتها لمنظمة العفو
الدولية بزيارة البحرين وألول مرة.

لكن هذه الخطوات انحصرت في معالجة آثار األزمة الطاحنة وما ترتب على الخيار
األمني الذي اختارته السلطة ولم تمس جوهر القضايا السياسية والدمتورية التي رفعتها

المعارضة ولذا فقد بدأ اإلحباط يخيم من جديد.

وجاء تعليق األستاذ عبدالرحمن النعيمي ليعكس خيية األمل لقد كنا نظن بأن
اإلختالفات بين األمير القديم واألمير الجديد سوف تؤدي إلى بعض لتغيير لكن ييدو بأن

رئيس الوزراء الشيخ خليفة ال زال هو الذي يحكم لبالد وأن الجبهة اإلسالمية على األقل
كانت قادرة على الرؤية أفضل منا بأن النظام لن يتغير".
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لكن الجبهة إلسالمية هي القوة السياسية الوحيدة التي تتبأت بان صعود الشيخ حمد
إلى الحكم سوف لن يجلب اإلصالح .وفي هذا الصدد يقول لشيخ محفوظ" :الحاكم الجديد
يطلب من الناس اإلحتظار مرة اخرى ،إنه يخدع الناس .هم حقيقة يعتقدون أن شيئاً جيداً

سوف يحدث نتيجة لذلك ،نحن لم نتوقع نلك أبداً الحكم في البحرين يجب أن يتغير 1 80
درجة ،األمير يريد الناس أن ياتوا إليه كمتسولين نحن ال نقبل ذلك.
والحقيقة أن الجبهة إلسالمية لم تشارك المجموعات األخرى في محلولتها لكسب ود
العائلة المالكة ولن منطلقاتها الفكرية ومواقفه السياسية لمتصلبة جعلت الكثيرين يعتقدون
بأنها تمثل الراديكالية األصولية بعكس حركة ألحر ار التي هي األكثر اعداالً.

أما وجهة نظر الدكتور عبدالهلدي خلف — وهو احد أقطل ب المعارضة لبحرينية

للصقيمين في السويد ومن لذين دخلوا لمعترك السياسي منذ ليام الدرلسة لثغوية ،وتم انتخبه
نائباً في أول برلمان بعد صدور لول دستور للبالد عام 73و 1إال أنه وبناء طى الطعن
المقدم ضده تم إلغاء عضويته من المجلس الوطني بحجة عدم وصوله السن القانونية .في
 26يونيو  7 4تم اعتقله وإيداعه السجن وذلك بعد شهر واحد من غلق المكتبة التي افتتحها

لبيع للكتب .وبعد إطالق سراحه رجع إلى السويد ليباشر عمله مرة أخرى كمحاضر في
جامعة لوند — فقد جاء متوافقاً مع راي الجبهة اإلسالمية .ففي نهية الورقة لتي جاءت
تحت عتوان" :تقييم العام األول ألمير البحرين الجديد" المنشورة في المجلد التلمع من كتاب

للمجتمع المدني في شهرإيريل  2000لخص وجهة نظره كاآلتي:

"ألمراوحة فى مكان واحد:
سجل حمد خالل العام يبدو مراوحاً وال يوحي بشيء .ربما كان خطاه فى رفع
التوقعات لمستويات ال يستطيع أن يقوم بها بدون مواجهة عمه القوي .حاول أن يغطي
مساحة ولسعة بدون ضمن قاعدة شعبية تدعم تحركاته .لفعل ذلك احتاج ألن يمسك الثور
من قرونه كما كان األمر .حمد أيضاً رفض أي مقابلة مع أعضاء من المجلس الوطني

المتحل ،ولم يقدم على بدء حوار سيدسي ذو مغزى من أجل تحقيق الوفاق الوطني .منذ عدة
لسابيع قام األمير احتذاء بخطوات والده برفض استالم رسالة من لجنة العريضة الشعبية
أرسلت له عن طريق احد مستشاريه النين عينهم حديثاً .مثل أبيه ،فقد صرح بأنه ليضاً ال
يستلم عرائض .ومما يثير السخرية هو أن العمل الذي قام به األمير يعارض نصا صريحاً
في دستور البالد ،فالملدة  29تتص طى أن أي شخص يمكنه أن يوجه خطبا للسلطا

لعامة مع وضع توقيعه عليه باإلضافة لحق المجموعات المعترف بها في تقديم العرائض

بصورة جماعية .مع تعريف لجنة العريضة الشعبية بلها ليست منظمة معترف بها كما
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ينبغي فإن األمير كان على حق ولكن هذا أقرب أن يكون خطا استراتيجيا فالحا .لثمن
ألخير لخطئ ه لفادح ربما كان أكثر من مجرد تأخير عودة الشرعية الدستورية
لمنصرم ركز على الحغاظ على ربط عاتلته
ولديمقراطية .الشيخ حمد بن عيسى خالل
بقوة وكنلك محاولة إنشاء أساس لسلطة تستطيع منافسة  -إن لم يكن إيطل  --اسلن قوة
عمه ،رئيم الوزراء .األخير مؤسس الدولة لحديثة — طبقا لسيرته الذاتية الرسمية — والذي

سيكون بلتاكيد سعيداً لتحويل إبن أخيه إلى رئيس صوري ضعيف للدولة" .واختتم الدكتور
عبدالهادي تعليقه بالقول "إال أنه من المبكر جداً أن نحكم على مدى قبلية األمير ورئيس
لوزرأء التعايش مع تتاقضهما لبعضهما البعض لى التتبؤ بنتائجه المحتملة".
وفي مقال له بتاريخ  6مارس  2000وتحت عنوان "رسالة إلى لمير البحرين في

الذكرى األولى لتوليه الحكم" عبر األستاذ عبدالرحمن النعيمي عن وجهة نظره بالقول" :عام
على العهد :كثرة من الوعود كثرة من الدعلية ،تبلثير انفراج في الصحافة ولمحطات
التلفزيونية واإلذاعة ،قليل من العمل ،قليل من التتفيذ في الموضوعات التي تحتاج إلى دفع

من مركز القرار ،باتجاه إلنفراج السياسي الشامل .باتجاه انتخالت نياية ،بتجاه إطالق
الحريات العامة وعدم التدخل في شؤون األثدية او الجمعيات ،وقبل كل شيء المصالحة مع
قوى المعارضة بفتح حوار جدي مع لجنة العريضة المعبرة عن أوسع تحلف شعبي شهدته
البالد منذ السبعينيات".
ولجمل النعيصي القول :فال يزال أكثر من ثمانمائة معتقل وسجين يرزحون في سجون
البحرين ،وإذا كلن الرقم عير صحيح فنتمنى أن يفتح الحكم ملف لمعتقلين .وال يزال أكثر
من خمسمائة مواطن مبعداً أو مجبراً على البقاء في الخارج ،موجودين في كل أنحاء
لمعمورة من نيوزيلندا إلى كندا والواليات المتحدة وللمملكة لمتحدة إلى لمشرق لعربي

برمته .وال تزال الحياة البرلمانية معطلة حيث ال يزال الدستور معطل.
صفحات القمع إذا كنا نتحدث عن ألغية ثلثة تفتح عهداً جديداً لبالدنا
والمطلود t

وتقدم نموذجاً لدول الخليج األخرى التي بعضها سبقنا بلواط إذا لم نقل بلن لجميع قد سعى
نحو مصلحة الحكم وشعبه".

في يوم األحد الموافق  2يوليو  2000استقبل األمير حمد وزير للداخلية للشيخ محمد
بن خليفة الذي قدم اليه اللواء ليان هندرسون بمناسبة تقاعده عن لعمل كمسةار لوزير
ل داخلية .فهل يا ترى تمثل هذه اإلستقالة بداية عهد جديد في تليخ عالقة للجهاز القمعي مع
لمواطنين ام لن ذهاب راس الجهاز ال يعني سوى لستبدال هذا الراس بدماء شلبة خاصة
ولن هناك قربة الثالثين خبيراً ممن يملكون كافة لتخصصات في لمذا للجهو باإلضفة بى
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الخبرة العملية التي كسبوها جراء عملهم مع هندرسون .وقد أثبتت األيام التي تلت اإلتفراج
السيلسي لن المقصود بهذا التغيير هو تغيير في لسلوب التعامل مع المواطنين عطى لل
من حفظ الكرامة وينطبق عليه لمل اإلنجليزي القائل "نبيذ قديم في قارورة جديدة".

لكن ما حدث في  1 7يوليو  2000لثلر الريبة والشكوك في حديث القيادة السيلسية عن
اإلصالح اإلداري والسيلسي ولنعش ذاكرة المواطنين بالعالقة التاريخية األبوية السائدة بين
الحاكم والمحكوم .ففي هذا التاريخ تمت إقامة مهرجان شعبي في نلدي المحرق للتعبير عن
التلييد والوالء لكل ما تضمنته لكلمة التي وجهها األمير بمناسبة المرافعات الشغوية لتي
قدمت في محكمة العدل لدولية فيما يتعلق بلنزاع على لحدود مع دولة قطر الشقيقة.
وفي هذا المهرجان قام الشيخ احمد بن علي الخليفة بعرض صيغة الوثيقة الوطنية لتي
تضمن عبارات التلييد ولوالء للقيدة السيلسية وهي كما يلي:

من موقع لمسؤولية الوطنية وتكيداً على تسكنا بكلمل السيادة على كافة األراضي ولبحار
واألجواء البحرية أعلن بكل فخر واعزلز بصفتي مواطنا بحرينياً عن تأييدي التلم ولمطلق لقياتتا

لسياسية في موقفها الحازم والعادل بشلن الحفاظ على حقوق البحرين السياسية والمشروعة تجاه
لمور لخالف لحدودي بين لبحرين وقطر .وبعذا أشهد الل تعلى بلنى أعاهد صاحب لسمو الشيخ
حمد بن عيسى آل خليغة لمير البالد المفدى وصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس

لونراء الموقر وصاحب لسمو الثيخ سلمن بن حمد آل خليفة ولي العهد لقتد العام لقوة دفاع
للبعرن بلني سوف لودي ولجبي الوطني بكل امانة وبقان وساكون جندياً مخلصاً لوطننا لغلي

البحرين
واشولي التوفيق
اإلمم التوقيع التلريخ

وهذا التعهد هو لشبه بالمبليعة ،والذي تم إرساله إلى الوجهاء ورجال األعمال ومدراء
الشركلت ولساتذة الجامعات والجمعيات الدينية والخيرية وجميع األندية الرياضية والثقافية

للقيادة السياسية ،للتوقيع عطيه ،يتعارض مع المبادئ التي أرساهادستور البالد والقلئمة طى
الفصل بين السلطات ووجود السلطة الشريعية التي تمثل الشعب وتخوله في اتخاذ مثل هذه
القرلرات التارخية التي تهم حاضر ومستقبل للوطن.

قصة ميثاق العمل الوط
ال شك أن الميثاق الوطني شكل لحد المحطات الرئيسية في المشروع اإلصالحى
لألمير الجديد وإنه ومنذ التصويت عليه أصبحت القيادة لسياسية تتعامل معه على أنه لحد
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الثوابت القانونية التي يرتكز اليها النظام السياسي .وقد خططت الحكومة أن يلعب الميثاق
الدور المؤسسي في تأسيس مرحلة المصالحة السياسية والعودة إلى المشاركة السياسية
طماً لن العملية اإلصالحية لم تكن لتحتاج لمثل هذه األداة التي شبهها المتفائلون بالقاطرة

التي يتم بواسطاتها نقل المشروع اإلصالحي إلى حيز التطبيق .فقد كان باإلمكان الدخول
مباشرة في المشروع اإلصالحي عن طريق تفعيل الدستور ومن ثم استخدام اآللية

الدستورية إلدخال التعديالت الدستورية المزمع إدخالها.
لكن الميثاق في حقيقة األمر لم يكن الهدف منه لعب دور القاطرة التي نقلت المشروع
إلى أرض الواقع كما صور ذلك العديد من رموز المعارضة وإنما هو أخطر من ذلك

بكثير كما اتضح ذلك بعد التصويت عليه .فالميثاق كما استدركنا ذلك متأخرا منل القاعدة

التي تم على أساسها اإللتفاف على مطالب الحركة الوطنية في المشاركة السياسية الحقيقية
والرقابة الدستورية فضالً عن أنه أقصى دور المعارضة السياسية والحركة الدستورية
المطلبية وحرمها من المشاركة في صياغة العملية اإلصالحية.

ال شك أن انفراد القيادة السياسية بتشكيل لجنة إعداد الميثاق الوطني وحرصها على
اختيار أعضائها من خارج القوى الوطنية له داللة واحدة وهي استمرار النهج السياسي
للسلطة المبني على احتكار اللعبة السياسية وعدم اإلعتراف باألطراف األخرى ودورها
المؤثر في الساحة السياسية وتجنب الدخول فيما يعطي اإلنطباع بأن السلطة السياسية قد
تتازلت ودخلت أخيراً في مرحلة المفاوضات نتيجة لضغوكات الحركة الوطنية.

إن الطريقة التي تم فيها تشكيل لجنة إعداد الميثاق تعكس روح التسلط والهمينة على
المجتمع وعلى مجمل العمل السياسي .إن هذه الروح تتعارض بطبيعة الحال مع لغة
الحوار والتفاوض وتعتمد فقط على عملية إصدار المراسيم واألوامر األميرية بعيدا عن
المشاركة السياسية في صياغة المستقبل .ومن خالل قراءتتا لقصة الميثاق سنرى أن
العقلية المهيمنة تتمتع بأفق سياسي ضيق جداً ال يسمح بالمعارضة حتى من خالل

لمؤسسة التي صنعتها السلطة بيدها وإنها لم تتحمل بروز بعض اعضاء اللجنة

كمعارضين لبعض البنود ولم تتردد في التعبير عن استيائها لتقديم استقالتهم احتجاجا على
ما ورد في الميثاق من خرق فاضح للدستور.

ويمكن القول اجماال أن الميثاق كان أشبه بالمصيدة التي دخلت فيها جميع أطراف

المعارضة بمحض اختيارها بعد أن صدقت أو تظاهرت بتصديق أطروحات السلطة بأن
المشروع اإلصالحي سيأتي بالملكية الدستورية بما يعني مشاركة أوسع وحقوق وحريات
تفوق ما تضمنه دستور . 1 973
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في خطابه امام مجلس الشورى في دور انعقلده التلسع بتاريخ  3أكتوبر  2000تحدث
األمير عن مسائل التطوير الدستوري والتتظيمي .وعندما تطرق في حديثه إلى مشروع
الميثاق دعا األمير إلى الحوار الوطني الشامل من قبل قطاعات المجتمع ومؤسسته

وفعاليته .وقد سبق اإلعالن عن مشروع الميثلق قيام األمير بعقد لقاءكت مع مختلف
الفعاليات اإلجتماعية من أجل التشاور عن مالمح مشروع التحديث والتطوير القادم.
في اليوم التالي لطرح مشروع لميثاق نشر الدكتور عبدالعزيز أبل مقاآل في الربع من

أكتوبر  2000عبر فيه عن تأييده ومساندته للمشروع وبلتصور التتظيمي والدستوري
الجديد .واقترح الدكتور له من لجل إنجاح الحوار الوطني حول مستقبل البحرين ،ومن
منطلق الصدق واألمقة مع الوطن شعباً وقيادة فلن من الضروري توفير كافة الظروف

والمعطيات التى تسهم في تحقيق المقاصد الخيرة للحوار الوطني .وفي هذا يعتقد الدكتور لن
هذا يقتضي اإلستماع ولى كل اآلراء وباألخص لرأي اآلخر باعتباره وطنياً صلقاً ولمينا
وأن يكون صريحاً وذلك من خالل وجود بوتقة تؤطر جميع اآلراء وتصبها ضمن الميثاق
الوطني .وضرب الدكتور مثالً بتجربة األردن فى عام  1986حيث أنشنت لجنة تولت إدارة
الحوار الوطني ،وكان فيها ممثلون لكافة التوجهات السياسية ،وأشرفت على صياغة الميثاق
للوطني الذي مهد للحياة السيلسية والدستور ية الراهنة ،وقد حققت هذه الصيغة إجماعا وطنيا
قل نظيره ولست الستقرار سيدسي مكين يجني ثماره األردن اآلن .وفي هذا الصد اقرح

الدكتور .تشكيل لجنة حوار وطني تتمثل فيها جميع اآلراء وتكون برئاسة سمو ولي العهد
حفظه اللد وينلط بها تقصي اآلراء وصياغة الميثاق الوطني الذي يمهد لتطبيق لدستور.
وقد اعتبر الدكتور عبدلعزيز الميثاق لوطني بمثابة وثيقة تختلف عن الدستور ،وان
كانت تمهد لتطبيقه من حيث أنها تحدد القيم ولمبادئ واألسس التي يتوجب أن تقوم عليها
ممارسة العمل السياسي وإنها بمثلبة اتفاق وطني على التمسك بسلوك محدد ملتزم بالدستور

ويحمي الوطن ويحقق اإلستقرار .على حين أن الدستور هو وثيقة حقوقية توضح العالقة
بين الدولة والمجتمع وتحدد طبيعة التوازن والتعاون بين السلطات لثالث للدولة ،فالميثق
الوطني هو سند للدستور لكنه ليس وثيقة للتشريع وللمجتمع وإدارة الدولة.
واعتقد أن هذا المقال الذي دعم مشروع الملك ووضع تصوراً تنظيمياً لتتفيذ المشروع

كان احد األسباب وراء اختيار الدكتور لل عضواً في اللجنة الوطنية العليا للميثاق.
في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر  2000تراس األمير جلسة مجلس الوزراء

بحضور رئيس الوزراء واستعرض مسيرة العمل الوطني وتصوراته حول األطر وآلمالمح
العامة للمرحلة المقبلة وفي مختلف مؤسسات الدولة .وقد عبر مجلس الوزراء عن تأيده
لخطوات األمير اإلصالحية.
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وجاء اللقاء الثاني مع رئيس واعضاء مجلس الشورى مساء يوم االتتين لموافق 6
نوفمبر  2000حيث لثثى األمير على الجهود المخلصة التي يبنلها المجلس .وامتدح األمير
اإلثجازات التي حققها المجلس وقال إنها تعكس روحا صادقة من للعمل الوطني المخلص
وبنه سيولي مجلس الشورى اهتمامه من لجل تطوير هذه المسيرة الطيبة وصوال بها لى

النهج الذي يرتضيه ويخدم تطلعات وطموحات شعبه الوفي .وأكد األمير على أن مشاركة
لمرأة في مجلس الشورى جاءت عن قناعة نتيجة الدور الذي تقوم به في المجتمع وفيه
يحرص كل الحرص على أن تتبوأ المكانة الالئقة بها إلى جانب الرجل.

إال أن الموضوع المهم الذي تطرق إليه األمير والذي يجب أن نتوقف عنده هو
موضوع الشرعية .فقد اشار األمير في معرض حديثه إلى أن والده المرحوم الشيخ عيسى
ق قطلقت شرعيته من اإلستفتاء العام الذي أشرفت على إجرئه األمم المتحدة فى عام

 1970وإنه شخصيا سيعتمد على الميثاق الوطني فى تعزيز هذه الشرعية .وبعد هذه لمقدمة
استعرض األمير مع أعضاء الشورى مالمح مستقبل البحرين السيلي وما يحمله من
تصور تنظيمي ودستوري جديد يعزز النمو واإلزدهار النطالقة جديدة للدولة .وأكد على
الدور الهام لذي سيضطلع به مجلس الشورى في تحقيق الهدف المنشود .أما مالمح
لمشروع السياسي فقد لخص في اآلتي :

 )1تشكيل لجنة لوم

الميثاق الوطني وفيها أعضاء من مجلس الشورى الحالي ومن

لوجهاء واألعيان ومن الجمعيات األهلية ومن المجيش.
بعد اإلنتهاء من الميثاق يتم فتح حوار وطني ولسع حوله فى دلخل البحرين من لجل
سماع وجهات نظر المهتمين بالشان العام .بعد اإلنتهاء منه يسلم فى حفل رسمي إلى األمير.
 )2السلطة التشريعية تتألف من مجلسين :

أ) مجلس الشور ى الحالي سيتم تطويره وإعطاءه صالحيات تريعية.
ب) مجلس أمة من ممثلي الشعب أي برلمان وطني منتخب كما جاء فى الدتور.
 )3يتم طرح المشاريع والخطط على المجلسين كل على حدة وفى حالة وجود منقشة
لمشروع كبير مثل الميزانية لو السياسة الخلرجية أو غيرها يتم دمج المجلسين في مجلس
واحد للمناقشة المشتركة .وقد شبه األمير تركيبة المجلس القادم بالنظام قصعمول به في
أمريكا وفى بريطانيا حيث سيكون هناك مجلس منتخب ومجلس أعيان.

 )4السلطة القضائية ستكون مستقلة عن السلطة التتفيذية ولها كامل الصالحيدت
الدستورية.
 )5لسلطة التتفيذية ستتطور وسيشكل ديولن محاسبة.
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 )6للمجلس البلدي القادم سيكون منتخبا بالكامل ومستقل عن وزير البلدية وله كامل
الصالحيل.
 )7سيتم تعديل الدستور ليتتاسب مع المرحلة القادمة وذلك من خالل اللجنة المعنية التى
ستضع الميثاق للوطني.
 )8لمح األمير إلى نظام لحكم ،حيث ستتحول البحرين إلى مملكة ويصبح األمير ملكا.
 )9سيتم طرح تصور تتظيمي ودستوري من خالل اللجنة المعنية لوضع الميثاق.
بعد اتخاذ كل هذه الخطوات يقوم األمير برفع هذه المشاريع إلى مجلس الوزرأء لذي
يقوم بدور ه بمراجعتها ومن ثم تقديمها لمجلس الشورى إلبداء الرأي فيها ورفعها بالتلي
إلى الحكومة من أجل بدل المرلسيم األميرية والتتظيمية والقانونية الخاصة بها.

هذه هي الركائز األسلية للمشروع .لكن وقبل اإلنتقال من هذا الموضوع وجب
القول أن شرعية األمير الراحل لم تكتسب من استفتاء عام  1970ذلك لن هذا اإلستغتاء
الذي جرى في األثدية وفي بعض المجالس كان الهدف األساسي منه تأكيد عروبة البحرين
وإلغاء مطالبة إيران واإلعتراف بالمشاركة الشعبية في صنع القرار .بقي القول أن شرعية

األمير الراحل لنطلقت من دستور البالد لعام  1973الذي أقر مبداً النظام الوراثي للحكم
وذلك في مقبل احترام الحكم لدستور البالد والتقيد باحكامه .وتأسيساً على هذه الشرعية
الدستورية فإن إلغاء دستور  1973واستبداله بدستور منحة قد يتيح الفرصة ألية معارضة
في الصستقبل للطعن في هذه الشرعية.

ولعاأل لحديث لقاءلت األمير بافعاليات العيدية ،التقى األمير وولي عهده الشيخ
سلمان برؤساء وممثلي الجمعيل المهنية واإلجتماعية األهلية والحكومية ونلك في الرابع
عشر من نوفمبر  ،2000وفي هذا اللقاء اعرب األمير عن أن هذه الجمعيك سيكون لها
تأثير واضح في ما هم مقبلون عليه من تحديث للمؤسسات والنظم ودفع مسيرة العمل
الوطني لمزيد من النمو السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي وفق مبد أ المشاركة.

بعد ثمانية ليلم من هذا اللقاء وبالتحديد في الثاني والعشرين من نوفمبر  2000صدر
ألمر األميري رقم  36لسنة  2000بتشكيل اللجنة الوطنية العليا إلعداد ميثاق العمل
الوطني ،حيث أشار إلى "إيمان" الحكم "بتعزيز العمل الوطني والديمقراطي ودفع مسيرة
التطور السيدي إلى األمام بما يحقق النمو واإلزدهار لمجتمعنا البحريني وإدراكاً منا

بضرورة العمل والبناء لمرحلة جديدة تكمل وتعزز مسيرة الخير والعطاء والتتمية ورغبة
منا فى قيلم مرجعية لتتظيم المؤسسات الدستورية في الدولة ،وبما لن تحقيق نلك كان دشاً
من أجل نطئعانتا ومن اعظم ما تتجه إليه عزائمنا حرصا على النهوض بشعبنا إلى لمكان
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الالئق به بين شعوب العالم المتمدن وأسه ،وتأكيداًلما جاء بخطابنافي افتتاح دور اإلنعقاد
العلدي التلسع لمجلس الشورى بتاريخ الثالث من أكتوبر  2000ميالدية وما تضمنه من
تحديد مالمح لملسية لبداية مرحلة جديدة في مستقبل البحرين السياسي".

ولشارت المادة الثانية إلى أن اللجنة الوطني ة العليا تتألف من  54شخصية وتحت
رئاسة الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وزير العدل والشؤون اإلسالمية.
ولشارت المادة الخامسة إلى أن مشروع العمل الوطني يعرض على مؤتمر شعبي

عام تمثل فيه كقة شرائح وفئات المجتمع إلقراره ،وأن يصدر بلمر األمير تشكيل المؤتمر
الشعبي ودعوته لإلنعقاد .إال أن فكرة المؤتمر الشعبي قد تم استيدالها باإلستفتاء الشعبي
على الميثاق كما سنرى الحقا.

وكللعادة حرصت الحكومة على تطعيم اللجنة ببعض العناصر المشهود لها بمواقفها
الوطنية وذلك بغرض إعطاء للجنة نوعا من المصداقية فيما ضمنت الحكومة تمرير

مشروعها وبسهولة تامة من خالل أغلبية األعضاء الموالين لها .واألمر الذي لثلر
تلؤالت القوى الوطنية ودهشتها في آن واحد هو عدم تردد أو امتتاع تلك العناصر
لمحسوبة على الحركة الوطنية عن الدخول في هذه اللعبة الخلسرة التي عن طريقها سيتم
صياغة المستقبل السياسي للبحرين ولعقرد من الزمن .ولم يكن هناك أدنى شك في أن
خروج لميثاق بالصيغة التي طرحتها الحكومة سيؤدي حتماً بى وضع تلك العنلصر
لوطنية في خانة المتآمرين وذلك نظرا لحساسية وخطورة تلك القضبا المطروحة فى

لميثاق من ناحية وفداحة الخسائر وللتضحيلت التي قدمها شعب البحرين خالل عقد
لنعينيلت من ناحية أخرى.
وبما أن الدكتور عبدالعزيز ألبل كن له دور ومساهمات ال تتكر في الحركة

لدستورية المطليية منذ انطالقها فقد كان لقبوله العضوية في اللجنة العليا أثر الصدمة في

ثفوس أعضاء لجنة العريضة ولم تخف اللجنة مخاوفها من أن يتم استيعاي الدكتور في
مشروع الميثاق ويشارك في صياغة التحيالت لتي سيتم إبخلها الحقا في قدسترر
خلصة وله لستقبل خبر تعيينه في اللجنة العليا بحماس كبير اعتقاداً منه ببمكانية لعب دور

يجبي في تحديد مالمح مشروع الميثاق ونلك اعتملداً منه على النوليا الحسنة التي لطلقها

لنظام في خطبه وتصريحاته .لكن هذه القناعات سرعان ما تبدلت مع استالم الدكتور

عبدالعزيز نسخته من مسودة الميثاق .ففي اللقاء الذي جمعني به في اليوم للتالي الستالمه
هذه الوثيقة وجدت الدكتور أبل في حالة انفعال شديد لم أشهدها عليه حتى في لحلك
للظروف التي مرت علينا أيام االنتفاضة .وبدأ الدكتور يسرد مخاوفه ويمجل مآخذه
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وانطباعاته حول تلك األمور الخطيرة التي تضمنها الميثاق .وبمجرد فراغي من قراءة
المسودة شاركت الدكتور مخاوفه وإحباطاته ،ويادرته بالسؤال عما هو مقدم عليه في هذا
الظرف المعقد الذي وضع نغسه فيه .واجاب أنه قد تحدد عقد اجتماع بينه وبين رفاقه من

الوطنيين لتدارس إلوضع واتخاذ موقف موحد حيل هذا المشروع الخطير.

ردود األقعال حيال مشروع الميثاق
حال صدور األمر األميري بتشكيل لجنة إعداد لميثلق الوطني اختلفت ردود األفعال
في الدلخل والخارج حول لمسقبل هذا المشروع .لكن يمكن القول إجماالً أن هذه الخطوة

تم اسئهبالها في بداية األمر بتغكئل كبير على اعتبار أنها السكة التي سئسير عليها عربة
اإلصالح الدستوري واإلداري الذي تحدث عنه األمير .لكن يؤخذ على بعض لمعارضين
تسرعهم في الحكم على هذه الخطوة قبل أن نتضح معالمها وإغراق أنفسهم في التفاؤل
حتى قبل أن تخرج مسودة الميثاق إلى حيز الوجود .وهناك من اغتنم الفرصة وسارع
بتسجيل السبق في تأييد المشروع قبل أن تكتمل والدته وذلك بهدف إيجاد موقع مناسب في
اللعبة السياسية القادمة .ومن الذين تسرعوا في احتضان المشروع أولئك لذين كانوا على

هامش األحداث طوال فترة التسعينيات .ولذا فقد وجد هؤالء في اإلنفتاح واإلنفراج
السياسي ضاتهم من اجل بناء تواجدهم استعدادا للمرحلة المقبلة .وفي سياق هذا الحديث
يجب عدم إغغال الحقيقة المرة وهي أن المعارضة قد بدا عليها اإلرهاق والتعب بفعل
الضربات المتواصلة وطول المعناة وثقل التضحيات .ولذا فقد وجدت في المشروع
اإلص سالحي بعد سبع سنوات من النضال المستمر قارب النجاة لوقف النزيف البشري
والمادي .ونأتي اآلن لرصد ردود األفعال حول هذه التحوالت فنبدا بمؤتمر لندن على
اعبر أنه ضم كافة القىى الوطتية ولنرى بعد ذلك كيف كانت رؤية وتصرف بعض
قياداته حيال المشروع.

 )1مؤتمر دار الحكمة في لندن:
في يوم األحد الموافق  26من شهر نوفمبر  2000عقدت فصائل المعارضة
البحرينية مؤتمراً في دار الحكمة بالعلصمة البريطانية حضره ما يزيد على مائة شخصية
وشارك فيه ممتو كافة القوى الوطنية .وقد مثل حركة احرار البحرين كل من الدكتور
سعيد الشهبيي ومنصور الجمري والشيخ خليل سلطان فيما مئل الجبهة الشعبية كل من
هاني الريس والمهندس عبدالنبي العكري .أما الجبهة اإلسالمية لتحرير البحرين فقد مثها
كل من الشيخ عبدالحميد الرضي واألستان كريم المحروس والشيخ محمد حبيب المقدلد
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وجولد عبدالوهاب .ومن ضمن الشخصيت والعناصر المستقلة حضر كل من األستاذ

صن موسى واألمتاذ نبيل رجب وهما شخصيتان تعمالن في مجال حقوق اإلنسان.
وتكمن اهمية انعقاد هذا المؤتمر في أنه جاء في البدايات األولى للمشروع اإلصالحي وبعد
سلسلة من التطورات تمثلت في إطالق سراح الشيخ عبداألمير الجمري وقرار تقكليل

اللجنة العليا إلعداد الميثاق وإطالق سراح عدد ال باس به من المعتقلين السياسيين.
وقد بداً المؤتمر باستعراض مسيرة العمل السياسي منذ حل المجلس الوطني وتعليق
لدستور في أغطس عام  1975وتدهور وضع حقوق اإلنسان ومن ثم بدا بمناقشة آخر
لتطورات السيدية في الساحة البحرينية المشروع اإلصالحي .وقد رأى المشاركون أن

هذا المشروع ال يلبي المطاب المتمثلة في العمل بدستور البالد وعودة الحياة النيابية
ولثاروا إلى أن البرنامج إلصالحي لم يتطرق إلى مسألة معالجة اآلثار التي ترتبت عطى

تعطيل الدمستور والحياة النيابية ولم يشر من قريب لو بعيد إلى تعويض المتضررين من
إجراءات القمع والتعذيب ومحاسبة المسؤولين عنها .كما انتقد المؤتمرون الطريقة التى تم
فيها تشكيل لجنة إلعداد ميثاق وطني وهي بالتعيين وتوكيل هذه اللجنة مهمة القيام بمهام

دستررية بما يتعار ض ودستور البالد .وتساءل المؤتمرون عن كيفية القيام باإلصالح في
ظل استمرار العمل يقثون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة وقانون العقوبات وفي ظل

لتمرار منع المبعدين من العودة إلى لرض الوطن.
وقد تراس الجلسات الصباحية الشيخ علي سلمان فيما تراس الجلسات المسائية األستاذ
هني الريس وذلك بناء على اقتراح الشيخ علي سلمان .وبعد الجلسة األولى اعترض أحد
المشاركين على تراس األمستاذ الريس للجلسات إال أن هذا المقترح لم ينل مولفقة الحضور.
وفي نهاية هذه الندوة صدر بيان ينتاول األهداف والقرارات التي اتخذها المؤتمرون
مما يعك اهمية هذه الندوة التي انعقدت في هذا الظرف التاريخي .كما تكمن أهمية الندوة
في عدد المشاركين وحرص معظم قيادات الخارج على تواجدهم من أجل تداول هذا

لنعطى الشديد الحساسية.
وقد تم نشر هذا البيان في جريدة "القدس العربي" وما أن اطلع عليه الدكتور مجيد
العلوي حتى ثارت ثائرته احتجاجاً على السقف العلي للخطاب وقال في معرض تعليقه أن
شعب البحرين سوف لن يتوقف عن الضحك على هذا البيان الخارج عن سياق األحداث.

 )2عودة الدكتور مجيد العلوي إلى البحرين
في خطوة جريئة وفيها خروج على جماعة لندن فاجا الدكتور مجيد لعلوي رفيق دربه
للكور سعيد الشهابي بقراره بارجوع إلى البحرين ربطا أمباب العودة باإلنفراج لسيلسى
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واتساع السلحة البحرينية ألكثر من رأي .وفي اللقاء الخاص الذي جمع اإلثتين صارح
الدكتور مجيد العلو ي صلحبه الدكتور سعيد الشهابي بالقول " :لقد عملت في المعارضة قرلية
الخمسة و لعشرين سنة ولي أرى لنه آن اآلوان ان أرجع إلى البحرين ألعمل من الدلخل.
لكن ما لصاب الدكتور سعيد بالذهول هو إخطار الدكتور العلوي له بعزمه على ا نسحاب
من حركة أحرار البحرين والتوقف عن مزاولة العمل السيلسي كمعارض.

وال يوجد لنى شك في لن الدكتور الشهابي قد أصيب بخيبة أمل جراء سماعه هذا
القرار فبهذا القدر من الجرأة وللمكاشفة من ثلث ثالثة تحملوا قيادة عمل المعارضة في
لندن .لكن وقع تأثير هذا القرار دلخل البحرين كلن أكثر وطأة على نفوس أعضاء الحركة
وتيلرها في الداخل خاصة وإنهم لم يكونوا يتوقعون في يوم من األيام أن يقدم أحد رموز
المعارضة وقادتها األساسيين على مثل هذه الخطوة وفي مل هذا لظرف الحرج والدقيق.

قبل لتخلذ قرار العودة كانت هناك مشاركة للدكتور العلوي في إحدى الفضائيات وكان
عنوان الندوة هو قضية (حوار) .وفي هذا اللقاء لم يكتف الدكتور بالتأكيد على حق البحرن
في هذه الجزر ولكنه استخدم لسلوب لمزايدة من اجل لغت نظر السلطة وكسب رضاها
األمر الذي فسره البعض بلغزل العفيف ،علماً لن السلطة وفي .حيثيات الحكم وجهت اإلتهلم
للمتهمين في قضية حزب اله واإلتقالب على الحكم بأنهم قد سموا جزر حوار بالجزر
المتتازع عايها بدالً من التأكيد بلها جزء ال يتجزا من أرلضي البحرين .ومع ذلك وحتى
ذلك لتاريخ لم يكن هناك ما يدلل على وجود صفقة سيلسية وراء قرار العودة.

وفي مؤال لجريدة الشرق األوسط عن موقف المعارضة في الخارج من قرار عودته
قال الدكتور العلو ي لنه يتمنى لن تتهيا الفرصة للجميع بالعودة إلى الو طن وعبر عن أمله
ألن يتفهم اآلخرون موقفه وفهمه للتطورات المعاصرة التي تعيشها البحرين في ظل أجواء
الحوار الوطني الذي دعا اليه األمير.

لم يكتف الدكتور العلوي بهذا القدر من امتداح اإلنفراج السياسي وخطوات األمير بل
ذهب إلى أبعد من نلك حينما تعرض إلى المشروع اإلصالحي وبالخصوص الميثاق

الوطنى وذلك في المقال لمذي تم نشره في جريدة القدس بتاريخ الثالث من شهر ديسمبر
 . 2000في هذا المقال عبر الدكتور عن مشاعر الحزن لعدم تمكنه من مشاركة أهله
ولحبائه الحوار وتبالل النصيحة حول مستقبل البحرين .وبعد أن تكلم عن انطباعاته

ومشاهدته التطورات الضخمة التي شهدتها مختلف المرافق والينى التحتية خالل الزيارة
لتي قام بها للبحرين قال فيه وجد صعوبة في التعرف على المعالم الطوبوغرافية.
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وبعد هذه اإلفتتاحية امتدح الدكتور مجيد مشروع الميثاق بالقول" :لن األمر األميري
لم يحدد تفاصيل الميثاق ،ولم يضع حتى المعالم الرئيسية التي أنيط بللجنة لوطنية العليا
أن تبحث في إطارها ،وال نعرف المسودة األولية التي ستقدم إلى األعضاء للمنهثة أو
لتعديل او اإلضافة ،ما يترك هامشاً كبيراً للجنة للتحرك وتقديم طروحاتها في شان الوثيقة
النهائية التي ستعرض على التجمع الشعبي العلم للمداولة ،وهذه اللحقيقة تدل في ما تدل
طى الثقة الحسنة للقيادة والرغبة الصادقة بإفساح المجال ألعضاء اللجنة كي يشاركوا
بفاعلية حقيقية في للصياغة لنهائية ،كما تدل على مدى اإلحترام الذي توليه القيادة
ألعضاء اللجنة وعملها ،فلم تحشرهم في زاوية ضيقة من النص يجدون أنفسهم معها
محاصرين أمام خيارين :إما الموافقة على الخطوط المهمة وصلب الموضوع ،أو

اإلنسحاب ،أو على األقل أخذ الموقع السلبي من النقاشات والقرارات .هناك إلذن خيار
ثالث ورلبع وخامس ،لكي يقدم أعضاء اللجنة اقتراح^تهم وتصورتهم حسب استطاعته
وإمكاناته الفكرية ومنطلقاته السياسية ’  .وقبل أن ينتقل إلى موضوع تشكيل اللجنة اختتم
تعليقه على الميثاق بالقول" :من هنا تتضح المسؤولية التاريخية الكبرى للمناطة بهذه اللجنة
وهو رسم معالم العمل الوطني المستقبلي ،ما يعود على البالد بالخير والعزة واألمن
وال^قدمواإلزدهار".
وتطيقاً على رجوع الدكتور مجيد العلوي اكتفت حركة احرار البحرين بلقول أن

عودة الدكتور بعد غياب  18عاماً تعكس جانباً مهما من جوانب األزمة التي يعيشها لبناء
فبحرين والتي تتمثل في إبعاد المواطنين قسراً أو منعهم من العودة إلى .لوطن.
ولم تمض بضعة لشهر على رجوع الدكتور مجيد حتى تكشفت أسرار صفقة التسوية
السرية التي تمت بينه وبين السلطة في البحرين وبانت تفاصيلها نتريجياً.

في شهر أغسطس من عام  2002التقى الدكتور مجيد العلوي بعضو مجلس الشورى
لسيد فيصل فوالذ في لندن ،وعبر له عن مخاوفه جراء تلخر الحكومة في تتغيذ وعدها
بإعطئه إحدى الحقائب الوزارية .وقال لنه قام باإلتصل باألستاذ عمر الحسن (مدير
مكتب الخليج للعالقت العامة في لندن) مستفسراً عن أسباب تلخر الحكومة في مفتحته في

موضوع توزيره ،لكن األخير أكد له لن الحكومة عند وعدها وأنه ال داعي للقلق .وعندئذ
ترجه باإلستقسار التالي للسيد فيصل فوالذ" :من خالل خبرتك مع الحكم والحكومة هل
تعتقد ان الحكومة ممكن أن تغير رأيها فتلغي وعدها؟ " يقول السيد فيصل فوالذ لنه طمان
لدكتور بالقول" :يا دكتور ما دام الحكم أعطى وعده لك بلستالم الوزارة فإن هذا لوعد
حتما سيتحقق وال توجد أسباب للخوف".
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بعد رجوعه إلى البحرين من لندن وبالتحديد في شهر نوفمبر 2002
الدكتود وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية وبذلك تحقق الحلم الذي يراوده.
تكررت زيارات الوزير الدكتور مجيد للعاصمة البر يطانية بعد تعيينه وزيرا لكنه كلن
يتحلثى زيارة رفلقى األمس أو حتى السؤل عنهم .لكن الزيارة التي حدثت في صيف
 2004اختلغت عن سبقتها حيث قام الدكتور مجيد باإلتصل بالدكتور سعيد الشهلبي ووجدها
األخير فرصة للتعبير عن عتبه لمقلطعته له طوال هذه الغترة وكلن رد الدكتور الوزير
لعلوي له كان يتعمد عدم اإلتصل به حتى يتحاشى اإلحراج وأن ال يتعرض لإلتهلم بله
أصبح عميالً للحكومة .وجاء رد الدكتور الشهابى بأنه ال يعتبره عميالً لداً وبما يعبره

تم تسليم

جزءا من النظام .وفي اعتقادي أن الدكتور وبهذاالجو.اب أراد أن يكحلها فأعماها.

 )3قيادات أخرى تفكر في الرجوع إلى البحرين
من النين انبهروا باإلنفراج السيلي وعبروا عن حماسهم الشديد للرجوع إلى
البحرين المهندس عبدلنبي العكري لمقيم في سوريا .وحرصا على وحدة موقف المبعدين
حيال مسالة الرجوع حاول الدكتور منصور الجمري اقناع المهندس عبدالنبي بعدم اإلقدلم
على هذه الخطوة في هذا الظرف خلصة ون المشروع ما زال في بدايته وأن ابعاد ،لم

تتحدد بعد .وفي سياق محاولة التأثير على المهندس العكري من أجل التريث اتصل
د .منصور الجمري بالناشط الحقوقي المقيم في الدانمارك السيد هاني الريس بعد مؤتمر
لندن مبقرة طالباً منه اقناع السيد عبدالنبي العكري بعدم لرجوع في الوقت الحاضر ألن
في ذلك ما يعرض وحدة صف المبعدين لإلنشقاق ويضعف الموقف.
وفي محاولة لكسر الرغبة الجامحة لدى االستاذ عبدالنبي العكري تم اإلتفاق بين
الجبهة الشعبية وحركة أحرار البحرين على نقله إلى لندن ولن يقوم الطرفان بتمويل إقامته
حيث يتكفل كل طرف بدفع ألف وخمسمائة دوالر شهرياً.

 )4رأي الدكتور عبدالهادي خلف في مشروع اإلصالح
في الثالثين من شهر نوفمبر  2000نشر الدكتور عبدالهادي خلف مقاالً في صحيفة
"القدس العربي" تحت عنوان" :التغيير يكمن بين فئتي أقل من مواطن وأكثر من مواطن".
وتطرق الدكتور إلى موضوع تحويل إمارة البحرين إلى مملكة حسب ما نص على ذلك
الميثاق الوطني فقال" :إن األمير سيكتشف أن عملية التحويل هذه هي أسهل بكثير من بناء
دولة" .ولن التحول المطلوب واألهم هو تحويل البالد من حالة الالدستورية وانعدام الشرعية
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إلى حلة لدستورية الشرعية ،وإن هذا يتطلب ما هو أكثر من إجراءات شكلية مثل اإلعالن
عن المملكة أو األمر بتشكيل الكونغرس في البحرين" .وقال الدكتور" :ان عروض األمير
من خالل إعالن تشكيل لجنة الميثاق لوطي هي عروض قاصرة عما تطالب به لمعارضة
وما يتوقعه الناس من إصالحات سياسية ودستورية جدية  .وقال إن األمير وصستشاريه ال
يزالون عاجزين عن تصور ان أي مشروع إلصالح دستوري في البحرين ال بد أن يبدا
بإعادة العمل بالدستور ووقف العمل بقانون أمن الدولة وإطالق سراح جميع لمعتقلين
والسجناء السياسيين وعودة المنفيين والممنوعين من دخول البالد" .ثم تطرق إلى أكثر
لمواضيع حساسية وقال" :إن األمير يعلم أن أي إصالح حقيقي يتطلب التخلص من عمه

رئيس الوزراء وبالتالي ستبقى عروضه قاصرة ما لم يقم بهذه الخطوة" .وفي نفس هذا
السياق عرج الدكتور إلى موضوع المساواة والمواطنة فقال" :مشكلة األمير الحقيقية هي
إلماج العثلة الحاكمة في لوطن وال يخفى عليه وال على العقالء من بين مستشاريه أن بقاء
هذه لمشكلة دون حل يفرغ أي مشروع إصالحي من محتواه ويجهض جميع جهود بناء
لدولة .إن نجاحه (األمير) في تحويل الخليفي إلى مواطن ال يقل عن أهمية نجاحه في

تحويل البدون إلى مواطن  .وانتهى المقل إلى ال تأكيد على أنه "لن تكون شهمة سهلة
بالنسبة لألمير ،ولكن من قال أن بناء الدولة يتم بالنوليا فقط ،لو عن طريق مكلتب لعالقات
لعامة".

ومن خالل هذا المقال أمكن التعرف على رؤى وأفكلر الدكتور في العملية
اإلصالحية والتي تتمحور حول عودة العمل بالدستور الشرعي للبالد وتأسيس المواطنة
الدستورية كشرط لساسي .إن مل هذه األفكار تمثل حسب اعتقادي الواقعية للسياسية كما
لها تعكس النظرة البعيدة لألمور وذلك بطرحها التساؤل المهم عمن يتصدر رئاسة مجلس

الوزراء في مرحلة المصالحة الوطنية خاصة ولن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بين سلمان
كن يرأس المجلس منذ عهد ما قيل اإلستقالل وحتى اآلن وهو الذي تسبب في حل

للمجلس لوطني وتعليق الحياة النيابية في عام

.1975

 )5موقف لجنة العريضة الشعبية وحركة أحرار البحرين
تبقى وجهة نظر هانين الطرفين فيما يجري على الساحة السيلسية هي األكثر تأثيراً
في ترجيه الراي العام وفي رسم خط سير األحداث .فالشارع السيلسي الذي كان يراقب

ويتبع هذه التطورات الخطيرة كان يهمه وبدرجة أساسية سماع وجهة نظر هذين الطرفين
الساسيين ف الحركة الدستورية المطلبية.
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في تصريح لوكالة فرانس برس في الرابع والعشرين من شهر يناير  2001انتقدت
المعارضة البحرينية في لندن مشروع الميثلق الوطني لذي ينص على إقامة ملكية
دستورية في البحرين وطالبت بضمانكت لإلستفتاء المقرر إجراؤه في فبراير المقبل .وقال
المتحدث باسم حركة أحرار البحرين منصور الجمري ان الحكومة تريد إجبار الشعب
على توقيع شيك ،عطى بيلض بنقل كل السلطات من البرلمان إلى الملك .وتساءل المتحدث
باسم حركة أحرار لبحرين في لندن عما هي الغائدة من البرلمان إذا كفت كل السلطات

ستركز بيد الملك؟ و أي مصداقية يتمتع بها لستفتاء سيجري في ظل قنون الطوارى وفي

غياب حرية الرأي والتعبير؟

كما وصف الجمري قرار رفع اإلقامة الجبرية المفروضة على والده الشيخ عبداألمير
منذ عام ونصف بأنها محاولة تمويه من جانب السلطات قبل زيارة بعثة األمم المتحدة التي
ستحقق حول اإلعتقاالت التعسفية.
وتاتي هذه المقابلة على إثر صدور مرسوم من األمير الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة

دعا فيه البحرينيين إلى المشاركة في  14و 15فبراير في اإلستفتاء على مشروع ميثاق
العمل لوطنى لذى ينص على تكوين برلمان من مجلسين :مجلس نيابي منتخب لفتخلبا
حراً ابثراً إلى جانب مجلس الشورى المعين ومهمته يداء الراي في الشؤون الدستورية.

أما لجنة العريضة الشعبية فقد بعثت إلى أمير البالد بتلك الرسالة التي سجلت فيها
رؤيتها فيما يتعلق بلثوابت الدستورية وشرعية الحكم المستقاة من تصويت المواطنين على
عروبة البحرين ومن الدستور العقدي الذي أرسى وألول مرة نظلم وقواعد الحكم الحديث.
وألهمية ما تضمنته الرسالة من تأكيد على األمس والمبادئ الدستورية ومن ضرورة
احترام الدستور والتقيد بأحكامه في أية عملية إصالحية فإننا نرى من الضرورة بمكان
اإلطالع على فحوى هذه الوثيقة التاريخية بالكامل وهذا هو نصها:

البحرين في  4ديسمبر 2000
حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة حفظه اله
أمير دولة البحرين
تحية طيية وبعد
تلبية لدعوة سموكم بمشاركة الفعاليات السياسية فى إعطاء وجهة نظرها حول مشروع

لميثاق الوطني وما يتفرع عنه من إصالح سيلسي وتطوير دستوري .وبناء عطى صدق
توجهاتكم اإلصالحية وفى كل لمجاالت اإلدارية والتتظيمية بما يمثل نقلة نوعية على كقة
غ ا١ده واإلجتماعية.
األصعدة للسيلسية وا
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وانطالقا من الشرعية التاريخية التى ربطت عهد اإلستقالل بلوحدة الوطنية واإلجماع

الشعبي الذى أكد على عروبة البحرين فى اإلستفتاء الذى أشرفت عليه األمم لمتحدة فى عام
...1970
وتلسيساً على المشاركة السيدسية لتى خضها شعب البحرين إنتخاباً وترشيحاً فى

فتخلبك لمجلس التأسيسي والتى تم بمقتضاها صدور للعقد اإلجتماعي بين الحاكم والشعب

فى عام ...1973
وتأكيداً على الميادئ الديمقراطية التى أرساها دستور علم  1973والقلتمة على مبدا
الحكم الوراثي ،وفصل السلطات التتفيذية و التشريعية والقضائية و لن الشعب مصدر السلطات
جميعا...

وتليساً على انتخبات المجلس لوطني التى جاءت بسلطة تشريعية منتخبة مارست

وألول مرة فى تاريخ البحرين الحديث الرقبة للدستورية وفق قواعد الحكم المبني عطى
لديمقراطية ولمشاركة السياسية والتعددية الفكرية, , ,

فإن لجنة العريضة الشعبية وهى تعرض تصوراتها حول مشروع الميثاق الوطني تؤكد
على أهمية لحفاظ على هذه المكتسبات الوطنية والدستورية التى تم إنجاز ها فى عهد لرلحل
لشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه وتعتبرها قاعدة ألي تغيير وتطوير.
ومن هذا المنطلق ترى اللجنة أن الميثاق الوطني يجب أن يتلس على تلك األرضية

لصلبة من الحقائق التاريخية والثوابت الدستورية وأن يتضمن المبلدى والقيم التلية:
ا) إلتزام كقة األطراف بدستور البالد والتقيد بنصوصه وأحكامه وخلصة فيما يتعلق
بنظام الحكم و المشلركة السيلسية و مبدا الفصل بين السلطات التتفينية والتشريعية والقضائية.
 )2أن تتعهد كافة األطراف بحماية النظام الديمقرلطي ولدفاع عن الشرعية لدستررية
ولن تحترم الدستور فال يتم إدخال أي تعديالت أو إضافات عليه لغرض التطوير أو لغيرها
إال عن طريق لمجلس الوطني المنتخب وحسب نصوص الدستور.
 )3ن يؤمن الجميع بان الديمقراطية ليست فقط نظاماً سياسياً بل بها تمثل ذلك لوعاء

لذى يحمى الوحدة الوطنية والقاعدة التى ترتكز عليها العالقك السليمة بين السلطة وفئل
لمجتمع على اختالف ميولها الثقافية والعقائدية والمذهبية .إن التطبيق لمليم للديمقرلطية

كفيل بوضع نهية حميدة للعنف والعنف المضلد واستخدا م القوة.
 )4ضمان الحقوق والحريات األساسية التى كفلها لدترر ومنها حرية تكوين
لجمعيات والنقلبات وحق اإلجتماع واإلجتماعات العامة ولمواكب والتجمعات وحرية للراي

رالصحفة والنشر ،وان تتطابق القولنين المنفذة لهذه الحريات وما ورد فى لملدة لدستررية
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رقم ( )31والقائلة بعدم جولز النيل من جوهر الحق أو الحرية لناء تنظيم تلك لحقوق
والحريات .وفى هذا الخصوص وجب األخذ بعين اإلعتبار ما نصت عليه المادة ( )35من
اإلعالن للعالمي لحقوق اإلنسان.

 )5أن يتقيد الجميع باحترام وتطبيق كقة اإلتفقيات والمواثيق الدولية وخاصة اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان وان تعمل لدولة طى توقيع ما تبقى من مولثيق وباألخص العهد
الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولعهد الدولي للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية.

 )6اإلسراع فى تشكيل لمحكمة الدستورية التى سيكون من بين اختصلصثها حل أي
خالف قد ينشا بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية والنظر فى دستورية القوانين سواء

تلك التى صدرت فى غياب السلطة التشريعية أو التى ستصدر فى المستقبل.
 )7تعمل كل األطرلف عطى تتمية التيار الديمقراطي وذلك بنشر الوعي الديمقراطي فى

المدارس والجامعات وقشجيع كقة القوى الديمقراطية فى الساحة السياسية للقيام بدورها
التثقيفي.
 )8أن يتم تفعيل المواد الدستورية الخاصة بلمساواة أمام القانون وبتكافؤ الفرص بين
للمواطنين واعتبار الكفاءة هي المعيل لتولى لمناصب القيادية فى البلد ودون تمييز بسبب

العرق أو الجنس أو لمذهب.
 )9أن تتكفل الدولة بتوفير العمل للمولطن باعتباره من الحقوق التى نص عطيها
الدستور .ولن يتم تطبيق الفقر ة (ب) من المادة الدستورية الخامسة التى تتص على لن يشمل

لضمان اإلجتماعي صرف رواتب للعلطلين عن العمل إلى حين إيجاد العمل المناسب.
 )10لن تضع الدولة السيلسات الكفيلة بحل أزمة لسكن لمتغقمة ونلك تطبيقاً للفقرة
(و) من الملدة التاسعة والقائلة بوجوب توفير السكن لذوى الدخل المحدود من المواطنين.

 )11أن تعمل الدولة عطى طبيق الملدة الدستورية رقم ( )16والخاصة بمنع األجانب
من تولى للوظائف العامة والقائلة بلن المواطنين سواسية فى تولي الوظائف العامة وكنلك
تطبيق المادة ( )35التى تنص طى أن الخدمة العسكرية شرف للمواطنين وأنه ال يولى غير
لمواطنين هذه المهمة إال فى الحاالت القصوى وبالكيفية الت ي ينظمها القانون.

 )12أن تعمل لدولة على إلغاء اإلدعاء للعلم واستبداله بالنيابة العامة التى تتبع وزارة
لعدل وذلك طبقا للفقرة (ج) من الملدة رقم ( .)101وأن يسن القلنون الخاص بإنشاء لمجلس

األعلى للقضاء كما نصت على نلك الفقرة (د) من لمادة لدستورية رقم ( )102وأن تتولى
وزارة العدل مهمة اإلشراف على السجون.
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 )13لن تلتزم القيادة السياسية بإعطاء المراة كافة حقوقها السياسية لسوة بالرجل وان
شلرك فى أي انتخابت قادمة انتخاباً وترشيحاً.

 )14ن تبقر الدولة بإصدار القاون الخاص بيئاء ديولن المرقبة صاليات ولن يكخل
لقلثون استقالله ويكون ملحقا بالمجلس لو طني بغرض تعزيز الرقبة لمالية على إيرادات

لدولة ومصروفاتها حسب ما نصت على ذلك الملدة رقم (.)97
 )15أن يحرص الجميع على تقوية المجتمع المدني عن طريق رفع القيود للتى تعرقل
نشاط هذا لعمل األهلي والطوعي.

يا صاحب السمو
إنه من منطلق الحرص التام على دعم مشروع الميثاق الوطني وما سيتبعه من
خطوات تطويرية ودتظيمية فإن لجنة العريضة الشعبية ترى أن نجاح مشروع الميثاق
الوطني يرتبط ارتباطاً عضوياً بتحقيق جملة من الشروط هي:

ا) خلق المناخ السياسي الذي يسمح بمشاركة كفة القوى الوطنية وطى اختالف
ميولها الفكرية والسيلسية والعقائدية وذلك من خالل صدور مرسوم أميري بالعغو العلم عن
كل المعتقلين والمسجونين السياسيين وعلى رأسهم األستاذ عبدالوهب حسين واألستاذ
حن مشيمع والسماح لجميع المبعدين السياسيين بالرجوع إلى أرض الوطن .كما يتطلب
ليضاً رفع اإلقلمة الجبرية المفروضة على الشيخ عبداألمير الجمري .إن هذه المصالحة

الوطنية ضرورية جدا من أجل تعزيز ثقة المواطن فى توجهات األمير اإلصالحية وهي
تمهد األرضية الصالحة لمشاركة جميع فنك الشعب فى هذا التغيير السيلسي الذى يمس
حاضر ومستقبل هذا الوطن.
 )2التعويض المادي على كل من تضرر من جراء األحدلث األليمة التى عصغت

بالبحرين فى التدسعينيات .فهذا التعويض كغيل بامتصاص النقمة من قطاع واسع من
لعواطنين وذويهم ويزرع فيهم الثقة بميالد نمط جديد من العالقة بين لقيادة والشعب.

 )3إلغاء قانون أمن الدولة وكافة القوانين المخالفة للدستور.
 )4إطالق الحريل األساسية التى نص عليها الدستور وخاصة حرية لرأي والتعبير
و لنشر وذلك من أجل تثجيع الفعاليات السياسية على اإلدالء بدلوها فى ما سيطرح من
قضايا ومشاريع,
 )5تفعيل لجنة حقوق اإلنسان التابعة لمجلس الشورى لممارسة الصالحيات المعطاة
لها رالموافقة على الطلب المقام بخصوص تشكيل اللجنة األهلية لحقوق اإلنسان.
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إن هذه المبادرلت لو تم تنفيذها ستعمل على إحياء حيوية المجتمع التي علشها في

السبعينيات وستخلق المناخ القادر على بعث طاقات المواطنين واستعادة حيويتهم
اإلجتماعية والسياسية مما يعزز ثقتهم في النظام السياسي ويزيد من التفافهم حول القيلدة
السياسية.
وال يخفى عليكم يا صاحب السمو ما بذلته لجنة العريضة الشعبية من محاوالت لفتح
باب الحوار مع القيادة السيلسية من لجل مناقشة مجمل ألقضايا الت تضمنتها عريضة عام
 1994وعلى راسها تفعيل الدستور وعودة الحياة النيابية.

وإنه تجسيداً لنهجها المطلبي السلمي ودورها الرائد في الدفاع عن المشروعية

الدستورية فإن اللجنة كانت تتطلع إلى إعطاء تلك القضايا األولوية في اإلصالح السياسي
مما يمهد الطريق لتوفير اآلليات الديمقراطية التي يقع على عاتقها مهمة تعديل الدستور
وصياغة الميثاق الوطني.
والله نسأل أن يحفظكم ويرعاكم

لجنة العريضة الشعبية
ومع أن هذه لمبلدى والشروط التي تضمنتها رسلة لجنة العريضة تعكس النوليا الطيبة
من أجل إعداد األرضية السيلسية الصلحة لتي يتم عليها بناء الثقة بين الحاكم والمحكوم إال

أن المغاجاة لكبرى للجنة العريضة هي اكتشافها مدى السرية التي تتعامل بها الحكومة مع
مسودة الميثاق وكيف لنها حظرت على أعضاء لجنة لميثاق تسريب نصوصه إلى خارج
اللجنة.
وبلرغم من هذا الحظر الذي فرضته الحكومة إال أن لجنة العريضة تمكنت من
الحصول على نسخة منه وذلك في اليوم التلي من توزيعه على أعضاء لجنة الميثاق كما
سبق اإلشارة ى ذلك .ومن القراءة األولية لهذه المسودة أصيب أعضاء لجنة العريضة
بلذهول واإلحبلط عدما اكتشفوا ان مواده تتعارض ويستور البالد وأنه الينص عطى إعدة

العمل بدستور  1973فضال عن لنه يتضمن تحريفا فظيعا لتاريخ البالد .وحتى تواكب
مستجدات هذا الحدث سارعت لجنة للعريضة إلى إجراء الدرلسة الالزمة حول هذه المسودة
مستعينة يلخبرة القنونية وتوصلت إلى اإلستتتاجات الخطيرة التالية :
— قفص الصريح في الميثق بلن األمير هو رل السلطت جميعاً بما يتعلرض ومواد الدستور

لتى تص على لن األمير شريك في هذه لعلطلت.

 لن لسلطة التشريسية تتكون من مجلسين ،أحدهما مجلس النوب لمنتخب إلى جنب مجلملشورى المعن ولم يحدد لميثاق صالحية كل مجلس كما لم يحدد العالقة فيما بينهما.

310

 بنه يعطي األمير صالحيهت واسعة ويترك له حرية التصرف فى صياغة سيدسلت لبالدوتسمية الدولة.

 لن الميثلق يعطي األمير صالحية تغيير سأؤر وفيخل التعديالت لدستررية خلج اإلطارلدمتوري بما يتعارض ولمادة  65من الدسترر التي تتص على أن اي تغيير في الدستور ال يتم إال
بمونقة تلثي أعضاء لمجلس المنتخب.

 إن مناكشة الميثاق تجري في ظل هيمنة قانون لمن الدولة ومحكمة لمن الدولة وفي ظللستمرلر حلة القمع والصالحقلت لبوليسية .وان اإلحتمل ورد في إجراء عملية اإلستتاء في ظل
هذا لوضع القمعي.
أما بخصوص المناخ السياسي التي تجري فيه مناقشة نصوص الميثلق فقد سجلت لجنة
العريضة المآخذ التالية :

 لن منع الحكومة المواطنين من اإلطالع على الميثلق طول فترة إعداده ومتاقشته من قبلللجنة يعكس نوليا الحكومة في تمرير لميثاق بما فيه من خروقلت دستورية وتشويه للحقلق.

 لن تحديد الحكومة فترة ال تتجاوز الثالتة لسابيع من أجل دراسة لمشروع ووره تؤكدتوليا للحكرمة في منع انتشاره وفي قط ع الطريق على منقشته خارج إطار اللجنة.
 تسخير جميع وسكل اإلعالم إلبرلز كل ما هو يجابى في العيثاق مع منع لتطرق لسلبيقهاألمر لذي يتعارض وحرية الراي والتعبير التي نص عليها دستور البالد.
 -عدم السماح بعقد الدوك إال قبل عملية اإلستغتاء بثالئة اس بيع تقريياً ونلك حتى ال تمكن

معلرضة والمواطنون من لداء الرأي في لميثاق ثاء منقثته من قل اللجنة.

وتطبيقا لسيلسة منع الندولت والمنقشات الصحفية حول لميثاق بهدف إطباق لسر
حوله أقدمت وزارة الداخلية على منع الندوة المزمع عقدها في نلدي العروبة والتي تحدد
تلريخها في الرابع من شهر ديسمبر وكان عنوانها الميثقى الوطني.

بعد عقد جلستين فقط للجنة الوطنية العليا للميثاق قضح للسلدة األعضاء لمحسوبين
طى الحركة الوطنية أن لدى الحكومة النية في تمرير المشروع دون إدخال لية تعديالت
جوهرية عليه من قبل السلدة األعضاء.

وقد اعترض الدكتور عيدالعزيز أبل والدكتور حسن رضي ورفقهما على للطريقة اتى
تتبعها رئلسة اللجنة والوزير محمد المطوع في منع األعضاء من التعبير عن وجهات
نظرهم حيال المغالطات ولمخالغات الدستورية للموجودة في للصشروع .وامام إصرلر
األعضاء الوطنيين على منصة الميثاق بنداً بنداً من أجل إدخال التعديالت لكفيلة ببغاء كل

ما يتعلرض والدمتور ويشوه تاريخ البالد لجا مملو الحكومة إلى التصويت على اقتراح
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بتشكيل لجنة من تسعة أعضاء لدرلسة المشروع وعرضه لطى اللجنة .وقد اعتقد ممثلو
الحكومة أنهم باستخدلم آلية التصويت الختيار هذه اللجنة قد نجحوا في قطع الطريق على

لوطنيين وإإزامهم بمقرركتهم.

اإلنسحاب من لجنة إعداد الميثاق
في السبع من ديسمبر  2000أعلن ستة من أعضاء للجنة الوطنية العليا إلعدلد للميثاق
الوطني انسحابهم من اللجنة وذلك بالتوقيع على رسالة مشتركة وجهوها إلى رئيس اللجنة
وزير العدل الشيخ عبداش بن خالد .وهؤالء األعضاء هم المحامي الدكتور حسن رضي
واألستلذ جاسم فخرو والمحامي عبدالله الشمالوي والدكتور عبدالعزيز أبل والمحامي طي
األيوبي والسيد عبدالغفار عبدالحسين وقد برروا اإلستقالة باعتراضهم على ما تضمنه الميثاق
من تقليص لصالحيلت السلطة التشريعية لصالح السلطة التتفيذية باإلضافة إلى تداخل

السلطات الثالث والمغالطات التاريخية  .لكن لسبب الرئيسي الذي لم يسجل في اإلستقالة هو
اعتراف المستقيلين بعجزهم وعدم قدرتهم أمام هذه التركيبة عن إدخال أية تعديالت على هذه
الخروقات والتجاوزلك الكبيرة .فهذا لعجز هو ما اتضح لهم بالفعل من خالل عقد هتين
الجلستين و الكيفية التي تم فيها إقرار تعيين لجنة من تسعة أشخاص برئاسة للشيخ عبدالله بن
خالد آل خليفة لصياغة الصيثاق .هذا باإلضافة إلى التحكم الذي مارسه وزير اإلعالم محمد
المطوع في منع األعضاء من لية محاولة إلج٦-.غ..و أو اإلقتراح.

في معرض لقاء الم^تقيلين مع الشيخ عبدالله بن خالد صارح األعضاء الستة الوزير

بان مناقشة بنود الميثاق ال تتم في هذه العجالة وإنها تحتاج لفئرة طويلة و ال يمكن أن يحسم
هذا الموضوع خالل جلسة او جلستين كما تريد الحكومة .كما أن المصلحة تقتضي أن تسمح
الحكومة بعقد الندوات واللقاءات مع أبناء البحرين حتى يتبلور مشروع ناجح يخدم الوطن.

وكان رد الوزير أن االمير يريد ان يعرض الميثاق على زعماء دول مجلس التعاون خالل
القمة المقبلة في نهاية الشهر ،إلثبات تغير الوضع في البالد.

وفيما عدل األس-ذ جلسم فخرو عن اإلستقالة بعد يومين من تقديمها فلن لسيد عبدلغفار

عبدالحسين عاد لحضور جلسات اللجنة بعد اإلتصال الذي أجراه معه رئيس الديوان األميري
الشيخ خالد بن أحمد الخليفة .وبالرغم من عودة هذين العضوين لمزاولة عملهما كالمعتاد
تبقى لحقيقة أن هذه اإلستقلة سيبت إحراجاً كبيراً للقيادة السياسية و ألحقت ضرراً بمصداقية
اللجنة وتوجهاتها وكلن لها وقع الصدمة على القيلدة السياسية التي لم تكن تتوقع مل هذه
الخطوة اإلحتجاجية الشجاعة .أما على صعيد الشارع السيلسي البحريني فإن هذه اإلستقلة
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جاءت لتعبر عن موقف المعارضة السياسية والدستورية الرلفض لمحتوى لميثاق .وق
تتاقلت وكاالت األنباء في اليوم التالي خبر هذه اإلستقالة وتتاولت بعض لصدحف هذا الحدث
بالتعليق مشيرة إلى تأثيره السلبي على سير العملية اإلصالحية .أما جريدة الوطن لكويتية

فقدربطت اإلستقالة بالرضوخ لمعارضة البحرين ف

لندن والسعي الستمرار حلة لخصام

السيلسي .وترى المعارضة في الداخل أن هذا اإلنسحاب ال عالقة له بالضغوط التي

تمارسها لمعارضة في الخارج وإنما جاء نتيجة الترصل إلى قناعة تامة بعدم إمكانية إخل
لتغيير والتعديل على الميثاق وبالتالي عدم لستعداد المذسحبين لتحمل المسؤولية التاريخية
لتي سيمئلها إقرار هذا المشروع.
وتجدر اإلشارة إلى أن المنسحبين الستة قد اجتمعوا بمستشار األمير السيد حسن فخرو
قبل ن يقدموا استقالتهم وذلك للتعبير له عن رفضهم لما تضمنه الميثاق من سحب

لصالحيات السلطة التشريعية وما حواه من مغالطات وتجاوزات .وقد استغل المستشلر هذه
لمقابلة ليعبر لهم عن انزعاج الحكومة واستيائها بسبب تسريب مسودة للميثاق لعامة النلس.
وفي لهجة لم تخلو من التهديد والوعيد قال لهم المستشار إن بعض األشخاص  -ويقصد
األعضاء المنسحبين — ال تفيد معهم إال معاملة علل فليفل (في إشارة إلى لعقيد عادل فليفل

لمشهور بتعذيب المعتقلين السياسيين وانتزاع اإلعترفات منهم بلقوة).
وأمام إصرار بقية األعضاء المنسحبين على اإلستقالة تم استبدالهم بأعضاء جدد هم

الممادة الدكتو ر محمد الغتم ،حميد سلمان الصيرفي ،الدكتور لسماعيل محمد لمدني ،حسين
محمد تقي ،الدكتور سعيد عبدالثه محمد ،ضياء عبدلعزيز توفيقي.

خطاب األمير في العيد الوطني
في السادس عشر من شهر ديسمبر  2000وفي خطبه بمنلسبة للعيد الوطني لدولة
لبحرين أشار األمير إلى اللقاءات مع الفعليلت السياسية و أثد بالدعم واإلمنلد لكامل للذي
يقمه عمه رئيس الوزراء في مسيرة العمل الوطني كما لثاد أيضاً باهشام ولي لعهد

برعلية الشبلب وبتطوير قوة الدفاع واهتمامه بخطط التنمية والتطوير اإلقتصلدي وتشجيع
؛دشار .بعد ذلك تطرق إلى موضوع شكيل اللجنة لوطنية العليا وقال إن هذا التشكيل
جاء نتيجة حرصه على تعميق التشاور ونبغل الرأي مع مختلف الفئات ولكفاءلت لوطنية
رلن للجنة يشلرك فيها أهل الخبرة والمشورة من كلفة قطاعات الدولة ولمجتمع و إينه يريد
ميثق العمل لن يكون ميثق ًا للوطن ووثيقة للعهد وركيزة لعقد إجتماعي جديد .وتطرق بى

خطلبه الذي ألقاه لدى افتتاح مجلس الشورى في دور فعقلده لجديد ،وللذي قل فيه إن
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اإلنتقل  ،مرحلة الدولة لعصرية الجديدة يتطلب تحديثا متوازيا وشامال للسلطات الثالث
التتفيذية والتشريعية والقضائية ،ضمن خطة متكاملة .وتحذث األمير عن الملطة لتتفيذية
فقل لنه البد من مواصلة تطوير األداء اإلداري طى أسس موضوعية ،مع تفعيل لدوات

المراقبة والمحلبة وزيلدة شغافية العمل في كافة اإلدارات.

أما على صعيد لسلطة التشريعية قال أنه يرى أن التطورات الديمقراطية والدستورية
في لعلم تتطلب استحداث نظام المجلسين بحيث يصبح لدينا مجلس نيابي منتخب لنتخبا
حرا مبلثرا يختلر المواطنون نولبهم فيه ويتولى المهام التشريعية ،إلى جانب مجلس

الشورى الذي يضم أصحاب الخبرة واإلختصاص لإلستعفة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من
علم وتجربة .وسيكون المجل مفتوحا للجهات واألجهزة المختصة خالل المرحلة المقبلة
الستيعاب هذا التحديث ،قكونياً ودستررياً.

أما فيما يتعلق بالسلطة القضائية فقد لكد األمير على سعيه إلى تفعيل األجهزة القضائية
من حيث سرعة البت فى قضايا لمواطنين ،ودعم اهتقاللها لتواصل رسالتها على أكمل

وجه ولن ذلك هو ما ميز القضاء البحريني منذ نشله ،وكان وسيبقى من فوى الضمانات
لحملية حقوق اإلتسان التي فطرنا الله عليها ،وشرع لها في محكم الكتاب.
ولقد تعمدت نشر مجمل هذا الخطاب الذي تناول الحديث عن اإلصالح اإلداري في

أجهزة الدولة وركز على السلطات لثالث وضرورة إصالحها وتحديثها لتوكب ما يحدث
في العالم وذلك لقناعتي التامة بلن ما ورد فيه بيما جاء ليمهد األرضية لميالد الميثاق الوطني
الذي بات قاب قوسين من الصدور ولن الحاجة لصبحت ماسة جداً لخلق الدعلية واإلعالن
التي تسبق عملية التصويت عليه.

إقرار مشروع الميثاق في قصر الرفاع
في مساء لثامن عثر من ديسمبر  2000استانغت اللجنة الوطنية العليا اجتماعاتها بعقد
الجلسة بقصر لرفاع برئلسة الشيخ عبدالله بن خالد وزير العدل والشؤون اإلسالصية.

وقد استمع أعضاء اللجنة إلى تقرير لجنة الصياغة حول مشروع ميثاق العمل الوطني
التي أكدت فيه حسب قولها على ضرورة تضمين مشروع الميثاق المبادى العامة واألسس
التي تجسد توجهات المجتمع والتي تشكل إطاراً للحياة فيه ودليالً لعمله من أجل لمستقبل

وفقا للنظريات العامة للمواثيق للوطنية في هذا الشان .وقالت اللجنة لنها لكدت ليضا على ما
لستقر طيه األغلب األعم من فقهاء القانون الدستوري بصدد القيمة القنونية للموليق لوطنية
التي تتضمن لمبلدى ولمثل العليا على اعتبار أنها تشكل عنصراً لسلسياً في البناء لشرعي
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للدولة وتقرض التزاملت قانونية علي كل السلطات في المجتمع ومن ثم يجب ان تلتزم به
كل السلطات لعامة في المجتصع.
بعد ذلك طر ح مشروع ميثاق العمل الوطني بصيغته المعدلة من قبل لجنة الصياغة
طى اللجنة الوطنية العليا و تم التصويت على فصوله وبنوده وبموافقة جميع األعضاء.

وفور انتهائها من إقرار المشروع قالت اللجنة أنها توصلت إلى توافق على مواءمة
نصوص الدستور مع الرغبة في تغيير مسمى دولة البحرين إلى مملكة دستورية و أحكام

الفصل الثاني من الحستور والخاص بالسلطة التشريعية كي تتضمن ان تتكون السلطة
التقريعية من مجلسين أحدهما مجلس نيابي منتخب و الثغي للشورى معين ولهما
اخلتصاصاتهما الدستورية.
واضافت اللجنة القول على أن التوافق الشعبي على ميثاق العمل الوطني يعبر عن
الرغبة الشعبية في تحقيق مستقبل مستقر ومزدهر للبالد بقيادة حضرة صاحب السمو

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير البالد المفدى حفظه ال.
بعد إقرار مشروع الميثاق وافقت اللجنة العليا وباإلجماع على رفعه ألى أمير البالد
لشيخ حمد وذلك في احتغال يقام يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري.

وبمناسبة إقرار لميئاق الوطني ألقى السيد إيراهيم بشمي با! عدالة عن نفه وبالنيية
عن عضاء اللجنة وهم السادة تقي البحارنة وجاسم محمد فخرو وجمل فخرو والدكتور فؤلد
شهاب والدكتور عبدالله الحواج كلمة عبر فيها عن خالص الشكر والتقدير لحضرة صاحب
المسو مير البالد المفدى على تكليف اللجنة بلداء هذه المهمة الوطنية ولنجلز مهامهافي هذه
للحظات المصيرية التي يمر بها الوطن وهم في انتظار حكم محكمة العدل الدولية إزاء اهم

قضية فى تاريخ البحرين .وعبر ليراهيم بشمي عن تشرفهم باستقبال قلدة مجلس التعاون
الخليجي في وطنهم لبحرين ،والبحرين تخطو خطوقها األولى في طريق الديمقراطية للذي
خطه لها صاحب السمو األمير حفظه الل .كما عبر األستاذ إيراهيم بشمي بلسم اعضاء
للجنة عن شكره للشيخ عبدال بن خالد آل خليفة وزير العدل والشؤون اإلسالمية رئيس
للجنة واشاد بحنكته وإدأرته ألعمال و نقاشات أعضاء هذه اللجنة التي كان لها لغضل فيما
ترصلت إيه للجنة من بجاز هذه المهملت الوطنية الكبيرة .وفي ستهية اعرب عن امله بلن
يكون ميثاق العمل الوطتي دليالً عملياً نسشرف به آفاق المستقبل الذي يتطلع اليه الشعب.
وتحدث الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس اللجنة الوطتية إلعداد مشروع ميثاق
لعمل الوطني فأكد في كلمته على أن مشروع الميثاق يفتح عهداً جديداً تقف به البحرين
طى مشارف الدولة العصرية التي يتصدر انطالقتها أمير البالد ورئيس الوزراء وولي

315

العهد األمين في مسيرة فتية ومباركة وشجاعة لمواصلة العمل الكبير الذي بداً بتاسيس
الدولة الحديثة بقيلدة المغفور له بإذن ال تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب اله
ثرا ه .وقال إن اللجنة وضعت األساس الراسخ الذي يحدد مسار الدولة العصرية ويحدد
مالمح التطور الكبير في شتى مناحي الحياة!

الشيخ الجمري :الخروج من الحصار والدخول في حقبة الميثاق
في األسبوع الثلني من شهر يناير  2001قام الوزير جواد العريض بزيارة الشيخ

الجمري وهو ما زال يخضع لإلقامة الجيرية في منزله ببني جمرة .كلن الغرض من
لزيارة هو إخبار الشيخ الجمري بأن البلد مقدم على إصالحات سيامية كبيرة وأن الوضع
الجديد يتطلب منه أن ييلدر بمصالحة الشيخ سليمان المدني وأن يقوم اإلثنان بعد نلك
بزيارة إلى رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة .لكن الشيخ الجمري عبر ويشدة
عن رفضه إلقتراح المصلحة مع الشيخ سليمان وقال إن الواجب واألصول تقتضي اًن
يقوم الشيخ سليمان بزيارته من أجل تهنئته بإطالق سراحه ال أن يقوم هو بهذه الزيارة.
بعد هذه الزيلرة مباشرة بادر الشيخ الجمري باإلتصال بالمستثار حسن فخرو ونلك في
الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق الثالث عشر من يناير  .2001وبعد أن دأر
الحديث حول للمشروع اإلصالحي وشكل اإلصالحات القادمة ساله الشي خ الجمري فيما إذا
كانت القيلدة السيلسية هي وراء مطالبته بزيارة الشيخ سليمان المدني لكن المسشار حسن
فخرو لم يرد على سؤال الشيخ عبداألمير الجمري ووعده بأن يقوم بزيارته من أجل إطالعه
على طبيعة المشروع اإلصالحي .بعد هذه المكالمة الهاتفية قام المستشار حسن فخرو
باإلتصال بالسيد صادق إين الشيخ الجمري من أجل ترتيب الزيارة وما هي إال نصف ساعة

حتى كلن المستشار فخرو في منزل الشيخ يتحدث له عن الميثاق الوطني ولبعلد المشروع
إلصالحي .وهنا سأل الشيخ الجمري فيما إذا كانت الحكومة ستطلق سراح جميع لمعتقلين

لسياسيين والمحكومين وتسمح للمبعدين بالرجوع إلى أرض الوطن وكان جواب المستقار
باإليجاب .أما فيما يتعلق بالتعديالت الدستور ية وفيما إذا هي ستتم طبقاً لآللية الدستو ر ية فقد
أجاب للمستشار بأن التعديالت الدستورية سيتم إدخلها عن طر يق المجلس

طني.

لكن التعديالت الدستورية لم يتم إبخالها عن طريق اآللية الدستورية كما أكد على نلك
لمسشار حسن فخرو بل تم إدخلها عن طريق لجنة معينة من األمير بما يتعارض
والدسترر وتأكيدات األمير ووعود وتطمينات المسؤولين.

316

نعود إلى موضوع المصالحة بين الشيخ الجمري والشيخ سليمان المدني وبودنا أن
نتساءل عن مغزى حرص القيلدة السياسية والحكومة على إجراء هذه المصلحة بين هاتين

الشخصيتين المتعارضتين في األهداف الوطنية وفي هذا الوقت بالذات .وفي محاولة لرلب

الصدع بينهما تم عقد لقاء بين الشيخ للجمري والشيخ سليملن المدني وآخرين وذلك في منزل
وزير العدل وعلى إثر هذا اإلجتماع تم تحرير رسالة على هيئة محضر وهذا هو نصها:
إنطالقا مما حث عليه الدين اإلسالمي من الوحدة والتسامح واستجابة للرغبة السامية

لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير البالد المفدى حفظه الله ورعاه
اجتمع الموقعون أدناه بحضور سعلدة وزير العدل والشؤون اإلسالمية وسعادة وزير الداخلية
رمعادة وزير .الدولة لشؤون البلديات والبيئة وذلك بتاريخ  2001/7/11م في منزل سعلدة
الشيخ عبداله بن خالد آل خليفة بهدف معالجة المشاكل لتي تعلي منها بعض الشرائح

اإلجتماعية لرأب الصدع ولم الشمل ،وبعد مناقثة مستفيضة لمختلف جوانب الموضوع لفق
الحلضرون علىما يلي :
تتلسي الما ي وتجاوزه وبدء صفحة جديدة من التعاون البناء تحقيقا لما فيه خير

ومصلحة الدين والوط .
دعوة الجميع لإللتزام بالنظام والقانون وإنه ال يجوز ألي فرد أو جماعة أن تأخذ
لققون بيدها على أن يتم تنفيذ ذلك فوراً في جميع لمناطق.

عقد اجتماع آخر أوسع لمتابعة الموضوع ودراسة مختلف جوانبه.
والله ولي التوفيق وهو المسدد والمعين.

وقد وقع على هذا لمحضر كل من :
)1

أحمد الشيخ خلف العصفور

)2

عبدالله السيد حسين الغريغي

 )3الشيخ عبداش بن خالد الخليفة  )4سليمان الشيخ محمد المدني
 )5الشيخ محمد بن خليفة الخليفة  )6الشيخ عبداألمير منصور الجمري
 )8د .محمد علي الشيخ منصورالستري
 )7لسيد جواد سالم العريض
)9د.علي أحمد لعريبي

ومن المالحظ عدم دعوة الرموز والقيادات السنية الدينية منها وللوطنية.

إجتماع األمير بوفد علمائي من الطائفتين السنية والشيعية
في السادس عثر من شهر يناير

2001

استقبل األمير في قصره بلصافرية وفداً

يضم علماء من الطائفتين السنية والشيعية بحضور الشيخ عبدال بن خالد وزير لمعدل
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والسيد جواد العريض وزير لدولة لشؤون مجلس الوزراء .وقد ضم وفد الشيعة كال من
الشيخ عبداألمير الجمري والشيخ أحمد العصفور والدكتور محمد على الستري بينما ضم

وفد السنة كال من الشيخ عدنان القطان والشيخ الصديقي والشيخ عبداللطيف المحمود.

ويمكن القول أن هذه لزيارة المشتركة كانت الخطوة األولى في طريق رفع الحصار
عن الشيخ الجمري من أجل تتقية األجواء السياسية للتصويت على الميثاق .فبعد هذه الزيارة
مبلثرة قامت وزلرة الداخلية بسحب قوات األمن من منطقة الحصو لكنها لبقت على تواجد

رجال اإلستخبار ك النين واصلوا مهمتهم في منع لمواطنين من زيارة الشيخ الجمري .وبعد
بضعة أيام من هذه لزيارة سرت الشكئعات عن ترتيب زيارة الوزير لعريض ولمسشار
حسن فخرو والدكتور علي لعريبي لمنزل الشيخ الجمري وذلك من اجل إخطلره برفع
الحصلر وبلغعل تم تتفيذ ذلك في الثالث ولعشرين من شهر ينير .2001

رسالة لجنة العريضة إلى األمير حول مبادراته اإلصالحية
في ليوم التلي إلقرار الميثلقى للوطني وتسليمه لألمير عكفت لجنة العريضة على
دراسة هذه الوثيقة وخلصت إلى تسجيل جملة من المآخذ والمحاذير التي تستوجب طرحها
على الملك من أجل استجالء الحقيقة بشلنها والعمل على إزالة هذه المعوقات وذلك قبل

الشروع في التصويت عليها.
وتحقيقاً لهذا لهف بعثش لجنة لعريضة برسالة مفتوحة إلى أمير دولة البحرين الشيخ
حمد ين عيسى آل خليفة ونلك في الرلبع من ثهر فبراير  .2001وفي هذه الرسالة سجلت
لجنة لعريضة تحفظلتها وتتاولت فيها العديد من المبلدئ والشروط المهمة لواجب توفر ها

قبل لتصويت طى لميثاق وقد سارعت القيادات الدينية وغيرها إلى تبني هذه الشروط
و لمبلدى وقامت بطرحها في لقا ءاتها مع القيادة السيلسية .ونظراً لألهمية لتاريخية لهذه
لرسلة فقد تعمدت نشرها بالكامل من لجل اطالع القلرى على مضامينها وفحواها:

صاحب السمو لشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله أمير دولة البحرين
تحية واحتراماً وبعد

إننا إذ نحيي ونبارك خطواتكم اإلصالحية بدءاً من اإلعالن عن إجراء انتخبات
لبلدية وانتهاء بإعداد لميثاق الوطني فإنتا ومن منطلق حرصنا عطى إنجاح هذا المشروع
اإلصالحي الذى طالما انتظره شعبنا لمدة تزيد طى ربع قرن كنا نامل أن تباشر قيادتتا
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الرشيدة بمعالجة كافة ألقفان ,؛ األساسية التالية حتى يتمكن شعبكم الصخلص من تسجيل كلمة
"تعم .للميثاق دون توجس لو ريبة أو شك:
 -1أن يتم توضيح طبيعة العالقة بين المجلس المنتخب والمجلس المعين ولن يصدر

تصريح رسمي من القيادة السيدسية إليضاح ذلك مع تبيان صالحيلت لمجلس المعين
للتأكدعلى أنها ال تمس الدستور .وكما يعلم سموكم فإن وجود مجلس معين له لية
صالحيات خاصة بالمجلس المنتخب يؤدى إلى تقويض السلطة التشريعية ويقوي نغوذ
السلطة التنفيذية ويقضي على اإلرادة الشعبية المتمثلة فى المجلس الوطني معا ينتج عنه

القضاء على مبداً استقالل السلطات و إلغاء مبدا "الشعب مصدر السلطات جميعا.

وحبذا لو تم سماع راي اللجنة القانونية المكلفة من قبل سموكم فيما يختص
بصالحيات المجلس المعين وآلية تفعيل الدستور قبل إجراء إالستفتاء.

 -2لن يتم توزيع القضايا المطلوب التصويت عليها والتى تضعنها الميثاق على عدة
لنلة تتاول كل من مسمى الدولة والمجلس المعين الجديد كلعلىحدة ولن يتم توضيح
هذه القضايا للمواطن بشكل جلي ومفصل يقضى على أي التباس وغموض.

 -3لن يتم اإلعالن رسمياً بان التعديالت الدستررية سيتم إدخعها عن طريق اآللية

الدستورية التىتتمثلفى المادة ( )104ونلك عن طريق السلطة التشريعية المنتخبة .حيث
ان أي تعديل من شله أن يضعف السلطة التشريعية يعد انتهاكا صريحا للدستور.
 -4أنه فى سياق توضيح القضبا المزمع عرضها لإلستغتاء يجب لتلكيد على ان

الشعب

مصدرالسلطات جميعاًوأنه التوجدأية سلطة تعلوعليه ،إن هذالتأكيدمن

شله أن يزيل المخاوف والشكوك التى انتابت المواطنين.
 -5كون اإلستنتاء حدث تاريخي يتطق بمستقبل البالد الدسترري والقانوني فإننا نؤكد
على ضرورة وجود مراقبين دوليين إلى جانب الرقابة القضائية حتى يكسب هذا اإلستفتاء

مصداقيته .كما أن نجاح لمذا اإلستفتاء يتوقف على تهيئة المناخ السيلسي الصحى الذى ال
يتوفر إال بتلبية الشروط التالية:

ا -إلغاء قانون أمن الدولة الذى رفضه المجلس الوطني السابق بجميع كتله النيابية
وعلى أثره تم حل المجلس فى أغسطس من العام . 19 7 5
 -2صدور مرسوم بقانون بلعفو العام عن جميع المعتقلين السيلسيين وطى رلسهم
ألمتلذ عبدالوهب حسين ورفاقه والسماح لجميع المبعدين يالعودة إلى أرض الوطن
ربدون شروط أو قيود.
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إننا إذ نؤكد للمرة الثانية على دعمنا ومساندتنا لمشروعكم اإلصالحي فإننا نرى ن
عدم تحقيق المطالب الخلصة بتنفيذ اإلجراءات السليمة فيما يختص باإلستفتاء وكذلك
لمطالب المتعلقة باإلنفتاح السيلسي والمصالحة الوطنية قد يضطر المواطنين لقول كلمة
(ال) للميثاق األمر الذي ال يرغب أي مواطن فى حدوثه.
إننا على ثقة تامة يا صاحب السمو فى أن حكمة سموكم ستتفهم وجهة نظرنا المتعلقة

بهذه المطالب الدستورية واإلجرائية التى هي وال شك مطالب نابعة من صدق توجهاتتا

نحو إنجاح مشروعكم اإلصالحي الطموح.
ونحن إذ نكرر شكرنا وتقديرنا لسموكم على هذه المبادر ات الخيرة فإننا نتطلع بكل
ثقة وإيمان لتجاوب سموكم مع هذه المطالد  ،المشروعة من أجل تعزيز التقة بين الحاكم

والمحكوم ومن لجل إحداث نقلة نوعية فى تاريخ العمل السيلمي فى البحرين.
والله نسأل أن يحفظكم ويرعكم.
لجنة العريضة الشعبية

4فبراير 2001

في اليوم التلي لتسليم هذه الرسالة وتوزيعها على وكاالت األنباء والصحف جاءت
تعليقات الصحافة العربية في الخامس من فبرلير لتشيد بالمو قف اإليجابي الذي وقفته لجنة
العريضة حيل مبلدرات األمير اإلصالحية .وقد علقت صحيفة الوطن القطرية على هذه

الرسلة بالقول" :فى رسالة مفتوحة إلى أمير البحرين عبرت لجنة العريضة الشعبية التي
جمعت في العام  1994عثرين ألف توقيعاً مطلبة بإعادة البرلمان ،عن ترحيبها ومبلركتها

لإلصالحات التي بداها الشيخ حمد بدءاً من اإلعالن عن إجرا إلتخبات بلدية ولتهاء بإعدلد
الميثاق لوطني .ودعت اللجنة التي كانت تضم  12عضوا في  1994قبل سجن معظم
قلتها ،أمير البحرين إلى تهيئة المناخ السيلسي الصحي عبر إلغاء قانون أمن الدولة وإصدار
قلنون بالعفو العام عن جميع المعتقلين السياسيين والسماح لجميع البصعدين بالعودة إلى لرض
الوطن بدون شروط لى قيود .وحول اإلستفتاء الذي يفترض لن تشهده البحرين في  14و15

فبراير ،أكدت للجنة عطى ضرورة وجود مراقبن دوليين إلى جانب الرقابة القضائية حتى
يكتسب هذا اإلستفتاء مصداقيته .ودعت إلى توضيح طبيعة العالقة بين المجلس لمتخب
ولمجلس لمعين مؤكدة ضرورة تبيان صالحيات المجلس لمعين للتأكد من أنها ال تمس

الدستور .
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أما جريدة السفير اللبنانية ،فقد لثلرت إلى لن لجنة للعريضة التي جمعت عشرين الف
توقيع وطالبت بإعادة البرلمان قد عترت بترحيبها ومباركتها اإلصالحات التي بداها الشيخ
حمد بدءاً من اإلعالن عن إجراء انتخبات بلدية وانتهاء بإعداد الميثاق لوطني .ولضافت
الجريدة القول إلى أن اللجنة قد دعت لمير البحرين لتهيئة للمناخ السيلسي الصحي عبر فلغاء

قلنون أمن الدولة وإصدار قانون بالعفو العام عن جميع المعتقلين السيلسيين والعماح لجميع
المبعدين بلعودة إلى أرض الوطن بدون شروط أو قيود.
وقد نشرت جريدة النهار البنانية نفس النص الذي نشرته السفير اللبنانية مع لضافة
الفقرة الخاصة بمطالبة لجنة العريضة "بضرورة وجود مراقبين دوليين إلى جانب الرقلية
القضائية حتى يكتسب هذا اإلستفتاء صدقيته .
في نفس هذا التاريخ عقد ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الوزراء
.شيابة مؤتمراً صحفياً تتاول فيه العديد من القضايا التي تثير هاجس ومخاوف الحركة

لمطلبية وخاصة فيما يتعلق بالتعديالت الدستورية .وقد جاءت تصريحاته وتفسيراته لتجيب
علىكثير من األمئلة التي تشغل بال المعارضة ولتصب في ماعون التطصينلت و لعهود التى

قطعها النظام على نفسه فيما يختص بهذه القضليا للمصيرية.

ولول ما أكد عليه وش العهد هو اإلبقاء لى دستور البالد حيث قفى :ثما يوم عنت فى
منصبى كولي عهد البحرين لقسمت امام الله سبحنه ن لصون هذا البلد والدتور ولنا
ساكون على إلوعد وطى العهد وسأحمي الدستور.
وزيدة في التأكيد قال ولي العهد ورئيس الوزراء بعيبة لنه لن يكون هناكأي تغيير

في الدستور بل هناك تعديالت من أجل أن يواكب التطورات لمؤسساتية في البالد:
وبخصوص و ظيفة المجلسين قال سموه أن المجلس التيلبي المنتخب سيكون مجلسا تشريعيا
وان لمجلس المعين هو مجلس استشاري .وفي هذا السياق اوضح سموه أن العام 2003

سيكون أقصى تاريخ لتشكيل وتحديد مهام المجلس المنتخب والمجلس اإلسشلري.

وحول قرار العفو عن المبعدين قل سموه إنهبما ان لعفو األميري سيصدر عن سمو
األمير فإنه يترك قرار اإلعالن عن تاريخه بما يراه مناسب ًا لنلك ،لكن األخيار السارة قالمة.

لعفو العام عن المحكومين ولموقوفين ولسماح بعودة لمبعين ولمنفيين
في التلمع والعشرين من فبرلير  2000تم إحضار عضو لجنة لعريضة الشعبية
األستلذ عبدللوهاب حسين إلى محكمة أمن الدولة وذلك على إر لتظلم لذي تقدم به محاميه.
وبلرغم من أن قانون أمن الدولة قد حدد مدة اإلعقال بثالث سنوفت إال لنه قد مر خمسة
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اعوام ونصف تقريباً طى اعتقال األستاذ بما يتعارض وما نصت عليه المادة األولى من هذا

القلتون .ومع نلك فإن محكمة امن الدولة أصدرت امرها بتأجيل المحاكمة لمدة اربعة عثر
يوما .في ازبع عثر من مرس  2000صدر حكم محكمة أمن الدولة بإطالق سراح
األستلذ عبدالوهاب ،لكن وزارة الداخلية رفضت اإلمتثال للحكم وواصلت اعتقاله بما يعطي
الداللة على عدم تقيد السلطة بقلنون لمن الدولة الذي وضعته بنفسها لى باحترام األحكام التي
تصدرها المحكمة التي شكلتها .بعد ثالتة أيلم من صدور الحكم أي في السابع عشر من
ملرس  2000فاجلت السلطة المجتمع البحريني بإطالق سراح األستلذ عبدالوهاب لكنها
عادت لتعتقله مرة ثلنية بعد مرور ساعة واحدة على إطالق سراحه .وقد تسبب هذا
التصرف لالمسؤول والذي ينم عن الغطرسة واإلستهجان ردود فعل المنظمات الحقوقية

التي سارعت للتعبير عن استيائها واحتجاجاتها على هذه الخروقات والتجاوزات القانونية.
بعد مرور احد عثر شهراً طى هذه المحاكمة وإعادة اإلعتقال تم إطالق سراح األستلذ

عبدالوهاب في الخامس من فبراير  2001ضمن المحكومين والموقوفين النين تم إطالق
سراحهم بموجب مرسوم بقانون رقم ( )10لسنة  2001بالعفو الشامل عن المحكومين
والموقوفين والسماح بعودة المبعدين والمنفيين.
وبمناسبة العيد الثالث والثالثين لتلسيس قوة دفاع البحرين قال الشيخ حمد في خطاب
وجهه في هذه لمناسبة" :تعلن للمواطنين الكرلم لننا قد أصدرنا أمرنا بالعفو العام عن
لمحكومين ولموقوفين في قضايا األمن بحيث يشمل من تم اإلقراج عنهم سبقاً ومن سيتم
اإلقراج عنهم حلياً .ولضف :بكما لصدرنا أمرنا بتسهيل عودة من ال يزال من البحرينين

موجودا خارج للبحرين ممن يرغبون في لعودة إلى الوطن في ظل القانون والنظام.
وينص مرسوم القانون على "عغو شلل عن الجرائم لمدسة باألمن الوطني» مستثثياً

"الجراذم لتي نجم عنها موت شخص لى الجرائم الماسة بحياة اإلنسلن" والتي وردت في مولد
محددة من قلون للعقوبات.
كما يشمل لعفو الموقوفين ولمتهمين والمحكوم عليهم ممن شري طيهم لحكام القانون
من المواطنين الموجودين داخل البالد أو خارجها .

واكد األمير في خطابه لنه "ال فرق بين مولطن وآخر إال بالمولطنة الصالحة القائمة

على اإللتزام التلم بالوحدة الوطنية والعمل لمخلص لرفعة الوطن ومراعاة أمنه الداخلي

والخارجي وازدهاره اإلقتصلدي وسمعته الدولية واحترام نظم البالد ومصالحها العليا".
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وقد كان لخطاب األمير وصدور هذا المرسوم صدى إيجبياً في لداخل ولخارج .وقد
عبرت لجنة العريضة عن فرحتها بهذه المبعرة الطيية لتي تفتح آفقا رحبة للوصول إلى
التسوية السياسية بعيدا عن العنف.
كما رحبت المعارضة فى المنفى باإلجراء الذي اتخذه الشيخ حمد لكنها طالبت بإلغاء
حلة الطوارى المفروضة على البالد معتبرة أن العغو غير واضح في ما يتعلق بعودة

لمعلرضين في لمنفى.
وفي هذا الخصوص قال د .منصور الجمري لمتحدث باسم حركة أحرلر البحرين"

المتمركزة في لندن "نرحب باإلعالن ونأمل أن يكون بكورة خير لمزيد من اإلصالحت..
لكنه عبر عن شكوكه في ما يتعلق بشروط عودة للمعارضين في المنفى معتبراً أن لغو
"غير واضح" في هذا الشلن ومطالباً بإلغاء قانون الطولرى ومحكمة أمن الدولة.
وقال أن قانون أمن الدولة مرفوض دستورياً وفي المواثيق الدولية ،وأكد لنه ال بد من
توضيح في هذا الشان" .وأضاف أنه إذا طلب منا أي تعهد (عند لعودة) فسيكون مرفوضاً
مسبقة .ولوضح الجمري لن ما بين  300و 400معلرض بحريني يعيشون في المنفى.
وقد تناولت جريدة السفير في السادس من شهر فبراير  2001هذا الحدث تحت عنوان
لمير البحرين يصدر عفواً عاماً في قضايا األمن ،وقات :اعلن أمير لبحرين اشيخ حمد
بن عيسى آل خليفة أمس أنه أصدر أولمره بالعفو العام عن المحكومين والموقوفين في
قضليا األمن وبتسهيل عودة البحرينيين في المنفى ممن يرغبون في العودة في ظل النظام

والقلنون وهو ما رحبت به المعارضة لكنها دعت إلى إلغاء حالة للطوارئ".

اما جريدة النهار اللبنانية فقد قالت في عددها لصادر يوم الثالثاء لموافق  6شباط
(فبرير)  2001ما يلي " :لمير اليحرين يصدر عغواً عن الموقوفين في قضيا األمن.
تبل عشرة ليام من موعد اإلستفتاء الشعيي لطى مشروع الميثاق الوطني الذى يقضي
بإعادة الحياة النيابية ،أعلن أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليغة عغواً عاماً عن
لمحكوم عليهم والموقوفين في قضيا األمن وبتسهيل عودة البحرينيين فى المنفى ممن
يرغبون فى العودة في ظل القانون والنظام.

وقد نقلت الجريدة معظم خطلب األمير الذي وجهه للى قوة دفاع البحرين فى النكرى
الثلثة والثالثين لتأسيسها وقالت ان األمر األميري ينص على "عفو شامل عن الجرلئم لمدة
باألمن الوطني بلستاء تلك "للتي نجم عنها موت شخص لو الجرأئم لمدة بحياة اإلنسان،
ولتي وردت فى مواد محددة من قنون لعقوبات .وهو يشمل لموقوفين ولمتهمين
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والمحكوم عليهم ممن تسرى عليهم أحكام هذا القعون من المواطنين الموجودين داخل البالد

أو خارجها'.

لكن ما لفت نظرنا وشد لنتباهنا هو تعقيب القيادي السابق في حركة أحرار البحرين
الدكتور مجيد لعلوي على هذه الخطوة التي خطاها األمير والتي عن طريقها لمكن قياس

درجة التحول إلى المشروع .يقول الدكتور مجيد" :إن األمير وفى بهذه الخطوة بوعده
واستجلب للمشاعر العامة فى البحرين التى تم التعبير عنها بالحوارات العامة اخيراً
واستجلب لنبض الشارع فى معلجة مخلفات األحداث التى مرت على البحرين وبالتلي
ساهم فى لم شمل العوائل البحرينية سواء فى ما يخص المعتقلين أو لموقوفين ورد اإلعتبل
للنين اعتقلوا سايقاً وأفرج عنهم أو ألولئك لنين فى الخارج" .وقد اعتبر الدكتور مجيد :ن

هذه لخطوة" متعزز الثقة بين األمير والشعب وستساعد على إيجاد أجواء إيجابية لمصلحة
التصويت اإليجليي للميثاق الوطني" .وأشلر إلى أن" :األمر يعود اآلن إلى الهواطفين
والجهاز التتفيذي للدولة الذي عليه أن يطور مبالرة األمير بحيث تتحرك األجهزة لمعنية
لتنفيذه" .ولم ينس الدكتور مجيد أن ينلثد المعارضة فى الخارج والمولطنين إلى مبادلة
خطوات األمير بخطوات من جانبها بإعطائه الثقة.
وفي هذا الخصوص يهمنا أن نسجل رد فعل منظمة العفو الدولية على هذه الخطولت
اإليجابية حيث عئرت عن إثادتها بقرار األمير بالعفو العام لذي شمل حتى تاريخه 289
بحرينياً بلدلخل و 198من البحرينيين في الخارج .وقات المنظمة في بيانها الصلدر في

الثامن من فبرلير لنها ترحب باإلقراج عن سجناء ومحتجزين سياسيين في البحرين ولشارت
إلى أن إطالق سراح لمعتقلين "غير مشروط وان اكثر من 108من البحرينيين في الخلرج
قد تم إبالغهم بلعودة".

وقال تقرير المنظمة أن وزارة الداخلية بادرت إلى إعالن أسماء المشمولين بالعفو
وعددهم و 28بحرينياً في الداخل و 108في المنفى طلبوا من الحكومة العفو .وأشار لتقرير

أيضا إلى أن بيان وزارة الداخلية في الخامس من فبراير أشار إلى أن العفو الخاص ببقية
البحرينيين سيتم تتفيذه وفق نفس اإلجراءات.

اإلجتماع التاريخي بين االمير والعلماء في منزل السيد الغريفي
في السادس من فبراير  2001قام أمير البالد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بزيارة
إلى منزل السيد علوي الغريفي بمنطقة النعيم وكان في استقباله أفراد عائلة الغريفي وسيد
جولد الوداعي ورجال الدين والعلماء .ونيابة عن سيد علوي الغريفى قام سيد محمد جعفر
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علوي الغريفي بإلقاء كلمة ترحيبية باألمير .أما كلمة العلماء فقد وقع االختيار على السيد

عبدالله الغريفي لتالوتها .والحقيقة أنها لم تكن ورقة بقدر ما كانت وثيقة تاريخية تتاولت
الثوابت الدستورية وعلى رلسها حاكمية الدستور على الميثاق والصالحية التشريعية

الكاملة للمجلس المنتخب واإلسراع في تفعيل الدستور وهي نفس المطالب للتي تم التأكيد

عليها في رسالة العريضة إلى األمير (راجع النص في الملحق) .كما وتتاولت الورقة
قضية البطالة إلى جانب المسائل األخالقية والدينية .وفي هذه المناسبة ألقى االمير كلمة
لثد فيها بما حوته ورقة السيد الغريفي من مبادئ واهداف وأكد سموه على ضرورة
العمل وفق الدستور والمبادئ التي جاء بها مشروع الميثاق الوطني .وقال سموه أن دستور

دولة البحرين قد وضعه المغفور له والده وأبناء شعيه وإنه إبن بار لعيسى بن سلمان
ولشعبه .ويمكن القول أن هذا اللقاء اكتسب أهميته التاريخية من كونه نجح في الحصول

على توقي ع األمير على ورقة المطالب كدليل و إثبات على موافقته عليها وهذا ما أراده
السيد الغريفي من األمير حتى تطصئن قلوب الحاضرين حسد  ،تعبيره .ومن نافلة القول أن

توقيع األمير على المطالب والشروط التي حوتها قد حول الورقة إلى وثيقة تاريخية يعتد

بها في المحافل الدولية على اعتبار أنها جزء ال يتجزأ من التعديالت الدستورية.

تجدر اإلشارة إلى ان غيلب الشيخ عبداألمير الجمري عن هذه الجلسة قد لثار تساؤل
لقوى السياسية والمهتمين بالشان العام وذهب البعض إلى القول بأن استبعاد الشيخ كان
متعمداً .وعندما ووجهت عائلة الغريفي بهذا السؤال الحرج كان جوابها أن البحرين تعيش
وضعاً سياسياً جديداً وإن حرصهم على إنجاح زيارة األمير اضطرهم إلى لستبعلد الشيخ

للجمري من أجل توفير األجواء السياسية المالئمة.

إجتماع قصر الصافرية
في ضوء ما أثارته لجنة العريضة فى رسالتها إلى سمو األمير بتاريخ /2/ 4
2001م من تحفظات ومآخذ على الميثاق وما طالبت بتنفيذه من خطوات وخاصة إلغاء
قانون أمن الدولة وإطالق سراح جميع الصعتقلين السياسيين ،وبناء على الموقف الرافض
لذي اتخذته أحرار البحرين تجاه التوقيع على الميثاق والذي جسدته في بينها الصادر

بئلريخ  2001/2/8تم عقد اجتماع موسع لعلماء الدين من الشيعة في منزل لشيخ

عبداألمير الجمري وذلك في الثامن من شهر فبراير  .2001وقد سبق هذا اإلجتماع
لزيارة التي قام بها األستاذ محمد جابر صباح وعلي ربيعة للشيخ عبداألمير الجمري
وفيها قال لشيخ أنه بصدد اإللتقاء مع العلماء ليعرض عليهم تحفظات لجنة العريضة ولنه
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من خالل هذا اإلجتماع سيقترح تشكيل وفد لمالقاة األمير للتعبير عن مخاوفهم

وهواجسهم.

في مقابلته في جريدة الوقت بتاريخ  1مارس  2006يقول االستلذ محمد جابر لنني
اعطيت الضوء األخضر للشيخ الجمري ليقوم هو ورفاقه من الدينيين بزيارة األمير من

دون الوطنيين ولنه لو كلن قد سمع هذا الكالم لتدخل لمنع الشيخ من القيام بهذه الزيارة
خوفاً من التفريط في القضايا المهمة .والحقيقة أن ما قله األستاذ محمد جابر صحيح لكن
الصحيح أيضاً هو لىه لم يكن بمقدور اعضاء لجنة العريضة في ظل هذه الظروف
المستجدة والمتسارعة أن يفرضوا الوصاية على تحركات الشيخ وأن يمنعوه من التنسيق

مع رجال الدين والذهاب معهم.
بلغ عدد النين حضروا اإلجتماع  28علماً وتم فيه استبعاد أعضاء لجنة العريضة

من الوطنيين ولعلمانيين .وقد تم في هذا االجتماع طرح ومناقشة التحفظات والمخاوف

للتي لثارتها احرار البحرين ولجنة العريضة في رسالتها إلى األمير .وبعد مداوالتهم اتفقوا
على تشكيل وفد من الشيخ عبداألمير الجمري والسيد عبدال الغريفي واألستاذ عبدالوهاب
حسين والدكتور علي العريبي وذلك للقيام بزيارة لألمير .وقد تم عقد هذا اللقاء الطارئ فى
الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس الموافق  2001/2/8فى قصر الصافرية
ولم يكن حاضراً من جانب سمو األمير إال سعادة وزير الدولة األستاذ جواد العريض..

وفي هذا اإلجتماع وعلى عكس توقعات األستاذ محمد جفر ومخاوفه قام الوفد بطرح
مجمل التحفظات التي لثارتها الحركة المطلبية على سمو األمير واهمها مسالة ترجيح
الميثاق على الدستور وموضوع إعطاء مجلس الشورى صالحيات تشريعية وجعل االمير
فوق كل السلطات.

وجوب ياً على هذه التساؤالت والمخاوف أكد األمير أن الدستور فوق الميثاق ولن

الدستور هو المرجعية السياسية وأن مجلس الشورى هو لإلستشارة ولن التشريع محصور

في المجلس الوطني المنتخب .وزيادة في التطمين طلب الوفد من األمير أن يكلف وزير

العدل باإلدالء بتصريح صحفي حول هذه ألقضايا المهمة وقد تم ذلك بالغعل صباح اليوم
التالي وهو يوم الجمعة.
أما فيما يتعلق بإلغاء قانون أمن الدولة فقد تعهد األمير بتجميد القانون في الوقت

الحاضر وأنه لن يتم اعتقال أي شخص بموجبه .كما وعد األمير بإطالق سراح بقي
المعتقلين السياسيين قبل موعد اإلستفتاء على الميثاق.
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فور خروج الوفد من قصر األمير اتصل الشيخ الجمري واألستاذ عبدالوهاب حسين
بحركة أحرار البحرين وأطلعوهم على هذه التطورات مطلبين إياهم بتعديل موقفهم ليتالعم
وهذه المستجدات .كما قام األستاذ عبدالوهفب باإلتصل فوراً باعضاء لجنة العريضة الذين

كلنوا يتابعون الموقف عن كثب وتم ترتيب إجتماع عاجل في منزله حضره كل من
لمهندس سعيد العسبول والمحامي عبدالله هاشم واألستاذ إيراهيم كمال الدين .كانت للساعة
قد قاربت الحادية والنصف ليأل عندما دا األستاذ عبدالوهاب وبحضور الدكتور علي
لعريبي اطالع اعضاء لجنة العريضة على نتائج اللقاء وباألخص فيما يتعلق بتأكيدلت
األمير وتطمينته حول كلفة القضايا والمخاوف المطروحة في الساحة السياسية .وعندصا
سأل المهندس سعيد العسبول عن ماهية الضمانات التي تضمن تحويل هذه التطمينات
والوعود إلى واقع ملموس ،أجلبه االستلذ عبدالوهاب حسين وباستغراب شديد كيف نطلب
من األمير إعطاعنا ضمانات وهو الذي أكد لنا بنفسه تجاوبه مع هذه المطلب؟.

في اليوم التالي لهذا اإلجتماع وهو يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر فبرلير جرى
اإلتصال بين أعضاء لجنة العريضة وحركة لحرار البحرين في لندن لتبلل لرأي في هذه
الصستجدات وأخذ موقف موحد تجاهها .وقد بالر أعضاء لجنة العريضة بلترحيب بهذا

اإلتفاق وركزوا على نقل النتائج اإليجابية التي توصل اليها الوفد مع األمير في محاولة
إلقناع حركة األحرار في السير في ركاب هذه المصالحة .لكن حركة أحرار البحرين
عبرت عن مخاوفها من أن تذهب هذه الوعود أدراج الرياح ،ومع ذلك وبعد جهد جهيد تم
اإلتفاق بين الطرفين على أن تقوم الحركة بتعديل موقفها الرافض وذلك بإصدار بيان جديد

شريطة أن ال يتضمن البيان دعوة الناخبين لإلدالء بلصواتهم وأنها ستترك حرية التصويت

للمواطلين أنغسهم .ولم يمض وقت طويل طى هذا الحدث حتى أثبتت األيام صحة موقف
حركة أحرار البحرين من هذا اإلتفاق.

في نفس هذا اليوم وهو يوم الجمعة نقلت الصحاقة المحلية تفاصيل المؤتمر الصحفي

للذي عقده الشيخ عبداش بن خالد وزير العدل والشؤون اإلسالمية رئيس اللجنة الوطنية
لعايا إلعداد مشروع الميثاق الوطنى ونلك بناء على تعليمات األمير .وقد أكد الوزير في
رده على استفسارات الصحفيين أن المجلس النيابي لمدتخب انتخباً حراً مبلشراً ولذي

جاء في مشروع الميثاق هو المجلس المناط به المهام التشريعية في الدولة وأن المجلس

لمعين سيكون للمشورة والرأي وذلك كما هو معمول به في التظم الديمقراطية للعريقة
لتي تتبع نظام المجلسين .وفي معرض حديثه للصحفيين قال الشيخ عبدال أن أمير البالد

لشيخ حمد بن عيسى آل خليفة قد أكد على هذه المبادئ من خالل لقا ءلته ولحاديثه مع
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فعاليات المجتمع البحريني .وأضاف وزير العدل في معرض حديثه أن ميثاق العمل
الوطني ال يلغي الدستور وإنما يفعله وهو آلية الدخول في مرحلة التحديث والتجديد نحو

الحياة الديمقراطية المستقرة في البحرين وأن الميثاق ال يتضمن أي عبارة أو بند يناقض
الدستور أو يفرط فيه بل إن كل ما جاء في الميثاق تعزيزاً لمبادئ الدستور وتأكيداً له.

بيان لجنة العريضة حول التصويت على الميثاق
في ضو هذه القطورات المتسارعة عقدت لجنة العريضة اجتماعاً عصر يوم الجمعة

وبعد استعراض تفاصيل الحديث الذي جرى مع أحرار البحرين في لندن تطرقت اللجنة

إلى اإلتفاق الذي تم في قصر الصافرية وما لحقه من مؤتمر صحفي لوزير العدل .وقد تم
في هذا اإلجتماع وبإجماع جميع األعضاء الموافقة على الميثاق الوطني واتفقوا على
إصدار البيان التاريخي التلي الذي يدعو المواطنين للمشاركة وقول كلمة (نعم) للميثاق.
وقد وقع عطى هذا البيان جميع اعضاء لجنة لعريضة اشعبية :

بيان سياسي هام
في ضوء المستجدات المتالحقة في الساحة السيلسية والمتمثلة في مبادرات صاحب
لسمو أمير البالد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بإصدار العفو العام عن جميع المعتقلين

والمحكومين والمنفيين ومن أجبرتهم ظروف العمل السيلسي على البقاء في الخارج وكذلك
وعده الكريم بان اإلفراج سيشمل أيضاً من تبقى فى السجن من المحكومين في قضايا أمن
للدولة.
وتجاوباً مع تأكيدات سموه فيما يختص باإليضاحات المتعلقة بالمجلس الوطني ولنه
سيظل صاحب السلطة التشريعية وفقا ألحكام الدستور ونصوصه وأن المجلس المعين هو
للمشورة والراي فقط.

وباإلضافة إلي تأكيدك سموه بان جميع التعديالت الدستورية سوف تتم طبقا للدستور
وأن قانون أمن الدولة قد توقف لعمل به فان لجنة العريضة الشعبية تقديراً منها لهذه
المبادرات الخيرة وما تم تحقيقه من إنجازات ترفع إلى سموه الكريم أصدق آيات الشكر

والتقدير على ما ساد البالد من انفتاح سيلي وأجواء ديمقراطية اشاعت األمل والتفاؤل
ببناء دولة القلنون والمؤسسات.

بناء على ما تقدم فلن لجنة العريضة وهى تؤكد على الوحدة الوطنية وتشيد بالتالحم
الشعبى نحو التمسك بالدستور ،تؤكد في الوقت نفسه على اإلجماع الوطني في هذا
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المنعطف من تاريخ بالدنا الحبيبة ونقول كلمة نعم" لميثاق العمل الوطني ونعتبر الميثاق

مدخال لمزيد من اإلصالحات السياسية.

أعضاء لجنة العريضة لشيية
الشيخ عبداألمير الجمري  /األستاذ محمد جبر صباح  /األستلذ علي ربيعة /

المحامي أحمد الشمالن  /األستاذ ابراهيم كمال الدين  /األستاذ عبدالوهاب حسين /
المحامي عبدالنه هاشم  /الدكتورة منيرة فخرو  /الصهندس هشام الشهابي  /األستلذ عيسى

الجودر  /المهندس سعيد العسبول.
تحريرا في  9فبراير 2001
وقد كان لهذا البيان رد فعله االيجابي في األوساط الشعبية التي كانت تتتظر على أحر

من الجمر قرار لجنة العريضة وموقف حركة أحرار البحرين في هذا المذعطف السياسي
الخطير .وقد تواكب صدور بيلن لجنة العريضة مع صدور بيلن الوفد العلمكي الذي كسب
اهميته التاريخية من كونه صادراً من الجهة التي عقدت اللقاء مع األمير ولديها كل

التفاصيل المهمة عن هذا اإلجتماع وخلصة ما ورد على لسان األمير من تأكيدات
وتطمينات فيما يتعلق بدور الغرفة الصنتخبة كسلطة تشريعية واقتصار دور لمجلع المعين

على المشورة فقط .كما تحدث البيان عن عملية التنسيق بين الوفد العلمائي وكل من لجنة
العريضة وحركة األحرار حول مسألة توحيد الموقف حيال المشاركة في عملية التصويت

على الميثاق .وهذا هو النص الكامل لبيان العلماء :

بيان العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم ،الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األثبياء
والمرسلين نبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين و أصحابه المنتجبين ومن سلر على
نهجهمإلىقيام يوم لدين.
ليها الشعب الكريم:

تعيش البحرين إرهاصات مرحلة جديدة فى حياتها السياسية تمر عبر ميثاق العمل
الوطني الذي سوف يطرح قريباً لإلستفتاء الشعبي وال يسعنا إال أن ننوه بهذا التوجه البناء

عند صاحب السمو أمير البالد حفظه الله تعالى ،فيما طرحه من مشروع حضاري يهدف
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إلى رفع حالة اإلحتقان والتعقيد فى األجواء السياسية واألمنية لتى عصفت ،بوطننا المعطاء
ردحا من الزمن ،تعثرت خاللها مسيرتتا التتموية.

أيها الشعب الكريم:
إن نظرة فاحصة فى هذا الميثلق تثير أمام المهتمين فى الشان السياسي والقانوني
عدداً من اإلعتراضات والتحفظات بجملة من المفردات التاريخية أو السياسية أو العلمية أو

القانونية كما ورد ذلك فى أدبيات كثير من المختصين والصهتمين بالشان العام ويمكن إيجاز
أهم تلك التحفظات فيما يلي:

 -1هناك فروق في الصياغة بين بعض بنود الدستور والميثاق ،ترجح فيها صيغة
الميثاق ،كالمادة التى تحدث عن كون األمير على رأس السلطات لثالث ،ولمن تكون
لحاكمية في مل هذه الحلة؟.
 -2يتضمن الميثلق أموراً يغضي إقرارها إلى تغيير مولد دستورية كتغيير مسمى

البحرين إلى مملكة" وتكون السلطة التشريعية من مجلسين ،فما هي آلية تغيير هذه المولد

الدستورية؟ هل سيتم عبر اآللية لتى رمسها الدستور نغسه وهو عن طريق قرار المجلس
المنتخب؟ أم عن طريق اإلستغتاء الشعبي على الميثاق وما مدى دستورية هذا للطريق؟

 -3هناك ضبابية فى نص الميثاق المتعلق بلسلطة التشريعية فيما يتعلق بصالحيات

كل من المجلسين وطييعة العالفة بينهما.

وبعد إثارات كثيرة وجادة من قبل قطاعلت شعبية كبيرة قام بعض المسؤولين باإلدالء
بتصريحات إيضاحية حول التحفظات السابقة كتصريح سمو األمير حفظه اش تعالى
لسماحة الشيخ الجمري بتاريخ  2 001/1 /27م بأن الدستور لن يمس ولن التغيير سيتم

عبر اآللية التى حددها دستور  73ولن حق التشريع هو من صالحيك المجلس المنتخب
دون المجلس المعين الذي يمارس دوراً استشارياً فقط ،وكتأكيد سموه لموافقة على جميع

ما تضمنته الكلمة التى ألقاها سماحة السيد عبدالل الغريفي أثناء الزيارة التى قام بها سمو
األمير إلى مجلس سماحة السيد علوي لغريفى وقد جاء هذا التأكيد خطياً حيث وقع سموه
على نص الكلمة بقوله بكل المحبة ولتقدير أضم صوتي معكم" .كما لجاب على بعض

تلك التحفظات سمو ولى العهد حفظه الله تعلى فى مؤتمره الصحفي الذي عقده بتاريخ
 2001/2/4وليضاً عدد من المسؤولين في الدولة.
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وبسبب المزيد من اإلسئفسارات الملحة على ضرورة كشف لغموض الذي يكتتف ما

تقدم من تحفظات كما ورد ذلك في اجتماع العلماء في مجلس سماحة الشيخ عبداألمير
الجمري يوم الخميس تاريخ 2001/2/8م ،وبيلن حركة أحرار البحرين اإلسالمية الصلدر
بتلريخ 200 1/2/8م وما أثارته لجنة العريضة فى رسالتها إلى سمو األمير بتاريخ /2/ 4
2001م ،تم عقد لقاء طارئ مع سمو األمير حفظه اش تعالى فى الليلة لمنصرمة بتاريخ

 2001/2/8م فى قصر الصافرية حضره سماحة الشيخ الجمري وسماحة السيد عبداش
الغريغي واألستاذ عبدالو هاب حسين والدكتور علي العريبي.
ومن جانب سمو األمير حضر سعادة وزير الدولة األستاذ جواد سالم العريض ،وقد
لبدى سمو األمير رحابة صدر فى هذا اللقاء مجيباً بكل إيجابية وشفافية على كل ما طرح

على سموه فأكد على أن الدستور ان يمس وأن البنود المشتركة فى الموضوع بين الدسترر
والميثاق وتختلف فى الصياغة فلن الحلكمية فى فهمعا وتفسيرها سيكون حسب ما جاء في

الدستور ،وإن المجلس المعين إستشاري ال يملك باي حال من األحوال حق لتشريع
وصالحية منع وإيقاف صدور قرارلت لمجلس التشريعي المنتخب ،ولنه سيقوم بتكليف

وزير العدل باعتباره رئيسا للجنة العليا لصياغة الميثاق باإلدالء بتصريح إعالمى يتضمن

األمرين السابقين ،صبيحة هذا اليوم 2001 /2 /9م وقد صدر ذلك بالفعل .وفيما يتعلق
بامر المحكومين ممن لم يشملهم العفو األميري أكد سموه بكل محبة وعطف على لنه

سوف يصدر أوامره بإطالق سراحهم جميعاً قبل موعد اإلستفتاء وسوف يقوم هو شخصياً

بتحمل مسؤولية دفع الديات ألصحبها ،كما أكد سموه بان قعون امن الدولة مجمد حلياً
ولنه لن يوقف شخص بعد ايوم استاداً إلى هذا القانون ،ووعد سموه ليضاً بإعدة فتح
بعض المؤسسات المغلقة ألسباب امنية كجمعية التوعية اإلسالمية وحوزة سماحة الشيخ

الجمري وقد تم فتح هذه الحوزة بالفعل صباح هذا اليوم.
وقد وجدنا فى كل تلك الحيثيكت ما يجيب على التحفظات السابقة ويشكل أرضية

إلجماع وطني لدعم الميثاق .وقد وعدنا سمو األمير بلن نتحرك فى ذات الليلة للحصول
طى أكبر قدر ممكن من اإلجماع الوطني للتصويت بنعم للميثاق ،وقد تحركنا فعالً من
اجل ذلك وعقد لقاء مع بعض اعضاء لجنة العريضة وتم التوصل معهم إلى نتيجة بقرار

نعم للميثاق ،إستاداً للمعطيات الجديدة المتمثلة فى نتتج إجتماع األشخاص األربعة مع
سمو األمير وأن بيانا سوف يصدر عنهم بهذا الخصوص .كما تمت عدة اتصاالت مع
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أعضاء من حركة أحرار البحرين اإلسالمية وتم التوصل معهم إلى قرار يفضي بمراجعة
موقفهم المعبر عنه فى بيانهم الصادر بتاريخ 2001/ 2/8م وان بياناً آخر سوف يصدر

عنهم الحقاً ياخذ بعين اإلعتبار المعطيات الجديدة سالفة الذكر.
وبعد هذا التوضيح التفصيلي نحمد الله عز وجل على وحدة الموقف الوطني الشعبي

تجاه التصويت بنعم للميثاق مما ينعكس على تحقيق وحدة وطنية متميزة وتالحم بين القيلدة
والشعب من لجل حركة تتموية شلملة تواكب جميع المستجدات وتواجه جميع التحديات
وبناء مستقبل زاهر للوطن والمواطنين.

أيها الشعب الكريم:
ال يسعنا فى نهاية هذا البيان إال أن نؤكد بلن تطلعك شعبنا نحو غد أفضل ،ما كلت

لتشق طريقها نحو التحقق لوال الجهود للمضنية والنوايا الحسنة لصاحب السمو أمير البالد
حفظه الل تعالى والمساعي الحميدة الجادة ألبناء هذا الشعب بكل فصائله وقواه ضارعين
إلى المولى عز وجل أن يسدد خطى البحرين اميراً وحكومة وشعبا في طريق الخير
ويأخذ بأيدينا لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين مؤكدين عزمنا على أن نقف حكومة
وشعباً يدا واحدة من اجل تحقيق تلك األهداف العظيمة ..ونؤكد فى ختام هذا البيان على
الثوابت التلية:

 -1الحفاظ على الهوية اإلسالمية للبحرين.
 -2الحفاظ على القيم الروحية واألخالقية لهذا البلد.

 -3الحفاظ على الصيغة الدستورية للنهج السياسي.

وأخيراً نضرع إلى الله سبحانه وتعلى ان يمن عاينا وعلى جميع المسلمين بوحدة
الكلمة وتالحم الصف ويسدد على درب الخير خطانا حاكمين ومحكومين إنه قريب مجيب

الدعاء ،والسالم عليكم.
الموقعون:

الشيخ عبداألمير الجمري ،السيد عبدالله الغريقي
األستلذ عبدالوهاب حسين ،الدكتور لى العريبي
تحريرا في  9فبراير 2001
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وتعبيرا عن رضاه وسعادته باللقاء الذي تم بين األمير والوفد العلمائي الشيعى جاءت

الخطبة التي ألقاها سماحة الشيخ عبداألمير منصور الجمري يوم الجمعة الموافق ا

2001م فى جامع اإلمام الصلدق بالدرلز مشحونة بالتفاؤل واألمل ومليئة بالعواطف
الجيكشة التي جاءت انعكلساً ألجواء اإلنفراج السياسي .يقول الشيخ الجمري" :إن البحرين
تستعد فى هذه األيام للدخول فى مرحلة تمتل منعطفاً خطيراً في تاريخها السيلسي وتشن
بها مسيرة هذا القرن .وقال إن ميثاق العمل الوطني الذي سيجري اإلستفتاء لشعبي عليه
قريباً يمثل وثيقة عهد وورقة عمل لتفعيل الدستور ،وسيكون لتطبيقه بصدق وامنة
وشمولية إنعكاسات إيجابية فى المحافظة على ما تم تحقيقه من إنجازات ومكتسبات وطنية،

وفي فتح آفاق واعدة لمستقبل زاهر لمسيرة الشية فى البحرين على المستوى السيلي

واإلجتماعي واإلصادي.
وأضاف الشيخ عبداألمير أنه قد تجسدت بولدر مرحلة التغيير فى انفتاح سمو األمير
على قواعده الشعبية انفتاحاً ملحوظا وفى إصداره العفو العام عن لمعتقلين والمبعدين.

ونوه بهذه الخطوات التى تبناها أمير البالد ،وقال بنهم يقراون فيها مشروعاً حضارياً

يتوافق مع مجريات الزمن وتطورات األحداث على الصعيد لمحلي واإلقليمي والدولى
ويدفع بالبحرين قدماً لتتبوا موقعا متميزاً في منظومة األسرة الدولية .وخلطب في كالمه
األمير قائالً :إن صاحب العظمة قد مد يده ليصفح من يعينه على أداء األمكنة فى طريق
لبناء والعطاء وأن هذه هي يده يمدها اليوم إلى سموه معاهدة بالوقوف معه يدا بيد فى

خندق ولحد للتعاون من أجل إعالء كلمة الحق وتحقيق ما فيه صالح وخير هذا الوطن
األي ال نسمح ألثفسنا بالتفريط فى حقوقه أو التقاعس في أداء ما يجب علينا تجاهه.
ولضاف الشيخ" :إنه على ثقة من ان جماهير الشعب الوفي سوف ترد على تحيته بلحسن

منها ،فمنه العطاء ومن الشعب اإلخالص ولوفاء".

ولم ينس الشيخ الجمري التضحيات الجسام التي قدمها شعب البحرين فدستلذن

الحضور في ان يوجه جزيل شكره وصادق امنتكنه وتحياته لهم ولكل من ساهم من لناء

وبنات هذا الشعب لعظيم على كل ما بذلوه من تضحيات جسيمة وعمل دؤوب وسعي
حثيث في طريق اإلصالح والتتمية بوعي وبصيرة وحزم.

وتطرق الشيخ إلى دور المواطنين في التغيير نال“ :ان رياح التغيير ما كتت لتهب
ليوم علينا لوال جهودكم المباركة التى سوف يسجلها لكم التلريخ بكل فخر واعتزازء ولنه
يسأل الله أن تستمر لتحقيق المزيد من لرفعة والمجد للوطن واألمة .وقبل لن ينتقل يلى
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المسرح الدولي اختتم هذا الموضوع بمناشدته المواطنين بأن يهبوا جميعا لإلنخراط الجاد
في مسيرة البناء والتتمية وتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة وتحقيق روح األسرة الواحدة التى

ال تعرف التمييز بين أفرادها على أساس الفوارق العرقية أو اإلنتماءات المذهبية والفكرية
والتى تواجه قدراً مشتركاً فى آمالها وتطلعاتها نحو غد مشرق يتمتع فيه المواطن بكامل
حقوقه وحرياته .واختتم كالمه بدعوة الجميع إلى تكثيف جهودهم في سبيل تعزيز سالمة
النسيج الوطني لرتق ما انفتق منه ،ورأب ما انصدع.

تصريح حركة أحرار البحرين اإلسالمية حول اإلستفتاء
في ضوء المستجدات والتطورات المتسارعة في الساحة السياسية وبناء على اإلتفاق

الذي تم بين لجنة العريضة وحركة أحرار البحرين أصدرت حركة األحرار في للعاشر

من فبراير البيان التاريخي التالي الذي عللت فيه من موقفها تجاه التصويت على الميثاق
وهذا هو نص البيان:
"إلحقا بالبيان الذي صدر عن حركة أحرار البحرين اإلسالمية فى  8فبراير 2001
والذي دعا للتصويت ب (ال) للميثاق الوطني الذي طرحه األمير ،وذلك بسبب تعارضه

مع دستور البالد للعام  ،1973ولألسباب األخرى التي تطرق لها البيان ،فبه حدثت
مستجدات إيجابية منذ صدوره تستلزم منا وقفة أخرى كما وعدنا بنلك.

وبعد الخطاب الذي طرحه كل من لشيخ عبداألمير الجمري واألستاذ عبدالوهاب
حسين يوم الجمعة  9فبراير  2001الذي أكدا فيه على موافقة األمير على نقطتين
أسلسيتين وهما حصر صالحية التشريع بلمجلس الوطني المنتخب وفقاً لدستور 1973

وحصر دور مجلس الشورى المعين بتقديم لمشورة ،وتأكيد على أن الدستور هو المرجعية
وله الحاكمية على الميثاق ،ومن ثم دعوتهما إلقرار الميثاق المعروض لإلستفتاء،

وبعد اإلطالع على التصريح الذي أدلى به وزير لعدل بعد اجتماع األمير مع الشيخ
عبداألمير الجمري والسيد عبداق الغريغي واألستاذ عبدالوهاب حسين والدكتور على
للعريبي ،وهو التصريح المنشور فى الصحافة المحلية فى صباح يوم الجمعة  9فبرير
 2001الذي أكد فيه على أن الدستور هو المرجعية للعمل السياسي ولن المجلس المنتخب

هو المخول بإصدار التشريعات وأن مجلس الشورى تتحصر مهمته بتقديم المشورة ،وفي
إش صدور بيان لجنة العريضة لشعبية فى  9فبراير  2001المتتاغم مع الموقف الداعي
للموافقة على الميثاق ،ورغبة فى تحقيق اإلجماع لوطني فى هذه المرحلة تتويجا للجهود
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للخيرة التى بذلت خالل السنوات الماضية ،ومنع تداعي الموقق الشعبي إذا اختلغت
لموقف والتوجهات ،وتقديراً للقرارات التى اتخذها األمير فى لغترة األخيرة وخصوصاً

إطالق سراح اغلب المعتقلين السياسيين والسماح لعدد من المبعدين بالعودة إلى البالد،

ورغبة فى التعبير عن حسن النوايا والتطلع للمستقبل بروح األمل وعدم الجمود عند ملسي
نبي القريب ،واعرافاً بقدسية األهداف التي سلت من أجلها دماء الشهداء وعلنى في

سبيلها األحرار الشرفاء فى السجون والمنافي ،وبعد دراسة المعطيات المستجدة:

ققد قررت الحركة تجميد بيانها الصادر فى  8فبراير .2001
إن حركة أحرار البحرين اإلسالمية ال تعتبر نفسها وصية على شعب البحرين بل
لنها تطرح إمكانياتها فى خدمة القضايا المقدسة التي ضحى من أجلها جميع المخلصين .إن

لحركة تؤمن بسيادة الشعب على ذاته وتؤمن بحقه فى تقرير مستقبله ،ولذا فلن لكل
مواطن الحق فى أن يعبر عن رليه بحرية ويختار ما يراه مناسب ًا بعد تحكيم عقله وموازنة

الوعود المطروحة أمامه مع إمكانية تحقيقها فى الصستقبل المذ ظور.
وإننا إذ نامل أن تتحقق للوعود التى ذكرها األمير أمام الرموز الشعبية ،فبنا ندعو
الل أن يوفقنا أن نبقى أوفياء لدماء الشهداء الطاهرة وان يجعلناممن ينتصر يه لدينه وأن

يمدنا بعونه لخدمة شعبنا العظيم .

بيان السفارة األمريكية حول العملية اإلصالحية
لم يكن مستغرباً ابداً ان تكون السفارة األمريكية الوحيدة من بين جميع السغارات

العاملة في البحرين التي تبادر بإصدار بيلن يتعلق لتطورات السياسية في البحرين.
فهذا اإلهتمام بالشؤون الداخلية نابع من تلك العالقة القوية لتي تربط لواليات لمتحدة

بحكومة البحرين ونلك منذ توقيع اتفاقية القاعدة لعسكرية الموجودة بمنطقة الجغير .في
عام  1991وأثناء بداية الحديث عن إصدار العريضة النخبوية كنت من ضمن للمدعوين

في حفل الغداء بمنزل الملحق السياسي بالسغارة .وتطرق الحديث عن األوضاع الداخلية،
فقلت للسفير األمريكي إننا بصدد إصدار عريضة نخبوية تطالب بعودة للبرلمان وتفعيل
الدستور المعطل ،وإننا في هذا المجال نحتاج إلى تأييدكم ومساندتكم .ورد السغير بالقول:

كيف تطلبون منا المساندة وأنتم الذين أثرتم موضوع القاعدة في المجلس الوطني وطالبتم
بلغاء اإلتفاقية .والحقيقة لن هذا الجولب كان مفاجئاً ولم لكن أوقعه بعد مضى ما يقلرب
السبعة عثر عاما على طرحه في المجلس.
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وفى اعتقادي أن أحد األسباب التي عجلت بحل المجلس الوطني هو تطرق المجلس
النيابي لموضوع القاعدة البحرية والمطالبة بإلغاء إتفاقية التسهيالت البحرية للواليات
المتحدة .ولألمانة التاريخية ال زلت أتذكر نصيحة النائب األستاذ جلسم مراد لى عندما
قال" :موضوع القاعدة موضوع حساس جداً وإنه سيغضب اإلدارة األمريكية ،وان حكومة
إلبحرين ستستخدم هذا الموضوع من اجل تأليب اإلدارة األمريكية على المجلس من لجل
إنهاء التجربة البرلمانية .لكننا في كتلة لشعي وفي ظل الظروف الدولية التي كان يتحكم
فيها نظام القطبين كنا نتعامل مع هذه القضية من منطلق اإليمان بالمبادئ التي ال تسمح

بالتواجد األجنبي على أراضي البحرين مهما كانت النتائج خاصة وإن البرنامج السيلسي
لكتلة الشعب قد وضع مسألة التخلص من القواعد األجنبية كأحد أهدافه الوطنية.

هذه المقدمة التاريخية ضرورية جداً من اجل فهم مغزى بيان السغارة األمريكية
ولمعرفة ما إذا كانت اإلدارة األمريكية بصدد دعم الديمقراطية الحقيقية التي تسمح بمجيى
مجلس وطني يتمتع بنفس تلك الصالحيات المنصوص عليها في دستور  1973أم أنها

على علم مسبق بحجم المشاركة الشعبية في صنع القرار ومحدودية صالحيات السلطة
التشريعية .وان المجلس القادم سوف لن يكون بمقدوره أن يصوت في يوم من األيام على
إلغاء اتفاقية التسهيالت الممنوحة لألسطول الخامس في الجفير .وفي سياق هذا الحديث
وجب اإلشارة إلى جواب األمير الشيخ حمد على سؤال أحد الصحفيين حول التواجد
العسكري األمريكي في البحرين وذلك بعد لقائه مع وزير الدفاع األميركي دونالد رامسفيلد

في البنتاجون بتاريخ  8مايو  .2001فقد قال أن هذا التواجد شيء طبيعي وهو جزء من
عملية اإلستقرار والنمو والسالم وليس هناك ما يؤثر على العالقات الثتائية بين البحرين
والواليات المتحدة األمريكية أو عالقات واشنطن مع دول المنطقة.

نعود إلى بيان السفارة الذي صدر في المنامة في الحلدي عشر من فبراير 2001
كتعليق على مبادرات األمير اإلصالحية فتقول إنه عبر عن ترحيب اإلدارة األمريكية
باإلصالحات السياسية التي يجريها أمير البحرين الشيخ حعد بن عيسى آل خليفة معتبرة
أنها تسهل إحالل الديمقراطية في هذا البلد.
وقل البيان إننا" :نرحب بكل اإلجراءات التي تهدف إلى تسهيل المشاركة في الحياة
السياسية بما في نلك التطورات السياسية األخيرة في البحرين" مشيرة إلى أن ٠العفو الذي
أصدره األمير عن مئات المجناء السيلسيين واإلمتفتاء على الميثاق الوطني في األسبوع
المقبل يشكالن أيضا خطوتين ايجابيتين على طريق الديمقراطية وحقوق اإلنسان .
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اإلستفتاء على الميثاق
كلنت الفكرة في البداية أن يتم إقرار الميثاق بواسطة المؤتمر الشعبي العام كما نص
على ذلك األمر األميري رقم  36لعام  .2000وعلى لساس هذه الفكرة دار الجدل فلى

الساحة السياسية حول طريقة تقكيل المؤتمر الشعبي وهل سيكون باإلنتخاب ام بلتعيين
وهل سيكون ممثالً للجمعيات األهلية والمهنية لم من غيرها .لكن األمير فاجا الجميع ببلغاء
هذه الفكرة و استبدالها بغكرة اإلستفتاء للشعبي على الميثاق .وفي اإلحتفال الذي أقيم بمناسبة

رفع مشروع الميثاق الوطني إلى األمير مساء الثالث والعشرين من شهر ديسصبر 2000
اعلن ان مشروع ميثاق العمل الوطني سيتم طرحه في استفتاء شعبي عام حسب النظم
واإلجراءات المتعارف عليها بهذا الشان الستطالع راي الشعب فيه.

وأضاف األمير القول بله بعد أن يطمئن إلى القبول العام لمشروع الميثاق نميقره
ويعتمده مرجعا لمسيرننا الوطنية نسير على هديه في عملنا للوطني ونواصل به مسيرتتا
وننتكمل على أساسه تحديث مؤسسات لدولة وسلطاتها الدستورية" .وقال األمير إن يده

ممدودة إلى كل بحريني وبحرينية كما امتدت في بيعة العهد وكما ستمتد في بيعة للتجديد.
وإننا بكل الثقة واإلعتزاز نتسلم منكم مشروع الميثاق ،وثيقة للعهد كما أردتموه وسيكون
موضع عنايتتا وتقدير نا".

في هذه األجواء المشحونة بالتفاؤل والغارقة بحسن النوايا جرى اإلستفتاء على ميثاق
العمل الوطني في يومي الرابع عشر والخامس عثر من فبراير  .2001وقد توافد الناخبون
على صناديق اإلقتراع لإلدالء باصواتهم بحماس شديد يحدوهم األمل بصيالد للمملكة
الدستورية .وفي ليوم السادس عثر أعلنت الحكومة النتيجة وكانت  %98.4لصلح لميثاق
وسو ما يعد تفويضاً شعبياً ساحقاً لألمير لتتفيذ لمشروع اإلصالحي حسب ما تم لتوافق
عليه بين القيادة السياسية ورموز المعارضة ومملي الحركة الدستورية.

بعد اإلستفتاء على الميثاق بيومين أي في الثامن عثر من فبراير صدر لمرسوم
األميري رقم  2001 /10بإلغاء قلنون أمن الدولة ،وكنلك محكمة أمن الدولة ،وهي خطوة

لسقبلت ببهجة شعب البحرين والقت تأييد و استحسان لمعارضة السيلسية في الداخل
ولخارج .كما باركت هذه الخطوة منظمات حقوق اإلنسان في الخارج.

وكانت حركة أحرار البحرين في لندن هي الوحيدة من بين القوى الوطنية البحرينية
التي عبرت عن رد فعلها اإليجابي حيث بلدرت بإرسال تهنئة إلى األمير وذلك في الثامن
عثر من شهر فبراير  2001وهذا نصها :
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بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حفظه اش

أمير دولة البحرين
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

نتقدم لسموكم معبرين عن شكرنا وتقديرنا للخطوات اإليجابية التي قمتم بها منذ
لستالمكم مقاليد الحكم .فعلى ليديكم تحققت مطالب شعب البحرين التي ناضل من أجلها
منذ  25عاما ،ونحن على ثقة بأن تفعيل دستور البالد الذي أقررتموه سموكم سوف ييداً
عهد الديمقراطية وحكم القانون بإذن الله.
إن قرار كم الحكيم بإلغاء قانون أمن الدولة ومحكمة أمن لدولة هذا اليوم قد أعاد
األمن والطملينة إلى نفوس األمهات وأزاح كابوسا ثقيالً خنق األنفاس على مدى  25عاماً
فجزاكم الله خير الجزاء.
ندعو الل العلي القدير أن يجعل مستقبل البحرين  -في عهد اإلنفتاح الذي بدأتموه -

واحة آمنة مطمئنة يسودها العدل والحرية وحكم القانون واحترام حقوق اإلتسان.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركته

وقد وقع على الرسالة كل من د .سعيد عبدالنبي الشهابي ،د .منصور عبداألمير
الجمري ود .عالء حسن اليوسف.

أما األستلذ عبدالوهاب حسين فقد كان له تصريح نشرته جريدة النهار اللبنانية تحت

عنوان "معارض بحريني مؤيد لإلصالحات" وذلك في يوم الثالثاء الموافق  20فبراير
 .2001وتكمن اهمية هذا التصريح في أن األستاذ عبدالوهاب ذهب بعيداً جداً في تفازله
بالخطوات اإلصالحية إلى درجة لنه عبر عن استعدلده للتنسيق بين الحكومة ومعارضي

الخارج .ومن خالل هذا التصريح الذي ننشر معظم فقراته أمكن قياس درجة التفاؤل
والثقة التي أوالها األستاذ للمشروع اإلصالحي:

في بداية التصريح تطرقت الجريدة إلى المرسوم األميري الذي تم بموجبه إلغاء قانون
أمن الدولة واعتبرت أن ذلك يشكل خطوة أولى نحو تطبيق الميثاق الوطني الذي وافق

عليه لبحرينيون بغالبية ساحقة في استفتاء أجري األربعاء والخميس الماضيين .بعد ذلك
أعلنت الجريدة أن المعارض البحريني عبدالوهاب حسين الذي أفرج عنه في وقت سبق
من هذا الشهر بعفو أميري بعدما أمضى أكثر من خمس سنوات فى السجن يساند

اإلصالحات التي يقوم بها أمير البحرين وإنه يعد باإلضطالع بدور المنسق بين أقطلب
المعار ضة والحكومة البحرينية لتثبيت األمن.
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وفي معرض حديثه قل األستاذ عبدالوهاب" :إننا كمعارضين نقدم كل الدعم والمساندة
لألمير من لجل إنجاح هذه اإلصالحات لخدمة الوطن والمواطنين .وإن اإلجراءات
األخيرة جاءت نتيجة قراءة صحيحة للواقع من قبل األمير والمحيطين به والشجاعة التى
تحلى بها األمير فى اتخاذ اإلصالحات والخطوات الالزمة للخروج من النفق للمظلم".

لكن ما كان خافياً على لجنة العريضة وتم اكتثافه من خالل هذا التصريح هو طلب
األستاذ عبدالوهاب اإلجتماع مع األمير للمساعدة في الشيق بين الحكومة والمعارضين

في الخارج والذين تم نفي بعضهم خالل اإلحتجاجات التى استمرت أربع سنوات.
باإلضافة إلى ذلك أفاد األستاذ عبدالوهاب في تصريحه أن رئيس الوزراء أكد فى اجتماع
ضمه والشيخ الجمري والسيد الغريفى أن البحرينيين في الخارج يمكنهم العودة إلى الوطن
وأن رئيس الوزراء قد تعهد بالتدخل مباشرة لدى الكويت إلطالق الناشط البحريني الشيعي
عادل جاسم الحايكي الذي ينتمي إلى جماعة أفرج عن أعضائها في وقت سابق من هذا

الشهر في البحرين.
وييدو جليا وواضحاً من مملسل اللقاءات التي تمت بين القيادات الدينية الشيعية
والقيلدة السياسية منذ اإلنفتاح السياسي أن هذه اللقاءات تتسم بالصبغة الطائفية بعيدة عن

الحوار الوطنى المتعدد األطراف و هو ما تبتغيه الحكومة وتخطط له منذ أمد بعيد ونلك
تتفيذا لخدمة سياساتها الطائفية المبنية على نظرية فرق تسذ الموروثة من عهد اإلمتعمار
البريطاني .لكن من يتحمل اللوم واإلدانة في آن واحد هم الرموز والقيالدات الدينية التي ال
تريد أن تتعلم من أخطائها السياسية ،وبالتالي فهي ال تعي خطورة عقد متله هذه اللقاءك
الثناية وتأثيرها على المدى البعيد طالما أنها تلبي أهدافها وطموحتها في تعزيز موقعها
كقيادة للتيار الشيعي .ومن المؤسف جداً القول أن أحد سمات االنفتاح السيدسي هو ارتفاع

نبرة الخطاب الطائفي في تكرار الحديث عن مص لحة الطائفة ومستقبل الطائفة وهو ما
كانت تريد سماعه السلطة من اجل ترعيب الطائفة االخرى وتحريكها من أجل هدم الوحدة

لوطنية.

الزيارة التاريخية لمنظمة العفو الدولية
بعد صدور األمر األميري رقم  11لعام  2001بإلغاء قلون أمن الدولة واألمر

األميري بإلغاء األمر رقم  4لعام  2001بإلغاء محكمة أمن الدولة وصدور وعد من
الحكومة بإعطاء الجنسية لعشرة آالف من البدون واغلبهم من الشيعة لصدرت منغلمة
لعفو الدولية بياناًصحفياًبتاريخ  20فبراير  2001قالت فيه ان هذه القرلرلت هي األخيرة
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سلسلة من اإلجراءات المهمة التي قامت الحكومة بتتفيذها خالل األمبوعين
لمنصرمين.

وقد تضمن البيان اإلشارة إلى إطالق سراح  316سجينا سياسياً في الخامس من شهر
فبراير وإلى وعد الحكومة بإرجاع المفصولين من أعمالهم الحكومية إلى أعمالهم مع

احتساب رواتبهم من تاريخ صدور القرار بالعفو ،وسماحها لمائة وثمانية من ألمبعدين
بالعودة إلى وطنهم وقد شمل ذلك بقية الموجودين في المنفى النين لم تشملهم القائمة.
وبعد أن عبرت عن سعادتها باتخاذ هذه الخطوات اإليجابية قالت إنها بصدد مطالبة
الحكومة البحرينية بالتصديق على اإلتفاقية الدولية للحقوق للمدنية والسيلسية وكذلك

إلتفاقية الخاصة بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة .كما طالب البيان الحكومة بمراجعة
وتعديل قانون العقوبات وقلنون رقم  189الخاص بالمنظصات غير الحكومية للتأكد من

تواققها مع المعايير الدولية لحقوق اإلتسان.

وتعتبر الخلفية التي بني عليها البيان من الفقرات المهمة التي تطرق اليها البيان نظر
لتتاولها األماس القلنوني والدستوري لنظام الحكم .وفي هذا الخصوص قالت لمنظمة أن
البحرينيين صوتوا في الرابع عشر والخامس عشر من شهر فبراير الجاري على للميثاق
الوطني باغلية ساحقة وأن هذا الميثاق قد نص على الملكية الدستورية وتشكيل حكومة عطى
الفصل بين السلطات الثالث التشريعية والتتفيذية والقضائية .كما ساوى الميثاق بين
الرجل والمرأة في الحقوق وممارسة لحياة العامة بما في ذلك حق اإلنتخاب.
وعن نظام المجلسين تطرق البيان إلى النظام التشريعي ذو المجلسين وأكد على ان
البرلمان المنتخب يتمتع بكامل السلطات التشريعية إلى جانب مجلس شورى معين
للمشورة .وهذا األساس القانوني هو الذي بنت عليه المعارضة موافقتها على الميثاق ومنل
فيما بعد محور الخالغ الدستوري بين المعارضة والحكم بعد صدور دستور المنحة.
في التدع من مارس وصل وفد م ظمة العفو الدولية إلى البحرين في أول زيارة له بعد
مضي ما يقارب سبع سنوات على طلب الزيارة الذي تقدمت به المنظمة في عام ،1995
برئلة البروفيسور بارتم برون وعضوية جون راي رئيسة قسم الشرق ألرسط والسيد
سعيد بومدوحة الباحث بلمنظمة .واستغرقت إلزيارة أربعة أيام لجرى الوفد محادثات

األمير وولي العهد وبعض الوزراء والمسؤولين للكبار في وزارات الداخلية والعدل والعمل
الشؤون اإلجتماعية والخارجية والتعليم ولجنة حقوق اإلنسان بمجلس الشورى .وقد عقد
الوفد عدة جلسات مع الناشطين الحقوقيين وباألخص مملى الجمعية البحرينية لحقوق
اإلنسن تي تم إثهارها حديثا ،باإلضافة الى جمعية لمحامين وجمعية الصحفيين
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والجمعيدت التسهية والعماية .كما تم اإللتقاء بالعائدين من المنفى .وعن طريق نلش طى
حقرق اإلنسان تم ترتيب اللقاء مع سجناء الرأي السابقين وبعض من تعرض للتعذيب.
وفي مقابالتها مع األمير والمسؤولين الكبار فى الدولة أكت المنظمة لن عملية

اإلصالح لن تكتمل إال إذا تم إصالح التشريعلت والقوانين البحرينية الحلية وبلخصوص
قفون األحكام الجنائية وقانون الجمعيات لعام  1989لتعكس المعايير الدولية لمقبولة لحقوق

اإلتسان ولضمان استمرارها في للمستقبل.
وفي ختام هذه الزيارة التاريخية أصدرت المنظمة في الثالث عشر من مارس 2001
بياتاً صحفياً تحت عنوان :إصالحات حقوق اإلنسان الواعدة يجب أن تستمر ،قالت فيه

ان الشهر ين المنصرمين شهدا تطورات غير عادية في حقل حقوق اإلتسان شملت إه
اسجناء السياسيين والمعتقلين و إلغاء قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة وعودة

المواطنين المبعدين إلى وطنهم البحرين ،كما أشلر البيان إلى اإلستفتاء الذي جرى في 14

و 15من فبراير ،وقال أن التحدي الذي يواجه الحكومة وشعب البحرين هوكيفتم
رجمة مبادئ حقوق اإلنسان التيتضمنها الميثاق إلىممارسةعملية يومية.

عودة المنفيين
على أثر صدور المرسوم رقم ( )10بالغو العام عن المحكرمين ولموقوفين والسماح
بعودة المبعدين ولمنفيين ونلك في الخامس من فبراير  2001بدا الحديث فيمختلف لمنافي
عن ستعداد المبعدين بارجوع إلى أرض الوطن .وتجدر اإلشارة إلى لن سيد عبداش
لغريفى كان من أوائل لنين عادوا إلى البحرين حيث رجع قبل صدور مرسوم لعفو بفترة
طويلة كما سناتي لنكر نلك .وكما نعلم فلن عد المنفيين وا لمبعدين الذين تم تسجيلهم فى
لكتيب الخاص بذلك قد قارب الخسعاثة شخصية لكن أغلبية هؤالء لميكن ذا نشاط سيلسي
ل حقوقي في الخارج .وحسب متطلبات الكتاب وضرورة استكمال طرح تلك اآلراء
واألفكار التي أحدثت جدال في الساحة السيلسية اخترت تسليط الضوء على بعض
الشخصيكت ذات الفعل والنشاط السيدي ذو الحضور القوي في الساحة السيدية وه نلك

في توجيه الرأي العام ورسم الخريطة السياسية.

 )1سيد عبدالله الغريفي:

غادر) البحرين ودتقر في دولةاإلماركت العربية حيث شغل منصب رسن األوقاف
الجعغرية .وفي ضوء انكثاف تتظيم حزب الدعوة واال افك التى حصلت عطيها لداخلية
جرى اإلتصال بين حكومة البحرين وحكومة دبيوالتيعلى فثرها تم فصله من للعمل .في
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للوقت نفسه تم فصل زميله السيد حسن سلمان الذي كان يعمل في شركة النفط ”أحنوك -لكنه
عاد إلى دبي مرة ثانية ليعمل في مجال التجارة .بعد فصله من العمل توجه سيد عبدالنه
الغريفي مبلشرة إلى المملكة السعودية وسكن في سيهات إلى أن أمرته السلطات السعودية
بالصغالرة ،وعندها حاول الرجوع إلى البحرين عن طريق جسر الملك فهد ،منعته السلطات

البحرينية من الدخول فاضطر للعودة مرة أخرى إلى السعودية .وعندما أرجعته السلطات
السعودية مرة ثلئية سمحت له السلطة في البحرين بالدخول واقتادته إلى سجن القلعة وكان

ذلك في عام  .1988بعد إكتمال التحقيق معه حول حزب الدعوة وجمعية التوعية كلغت
حكومة البحرين المغغور له الوكيل السابق في وزارة الصحة الدكتور راشد فليفل بمراققته
إلى لمطار حيث توجه إلى سوريا وهناك سكن في منطقة السيدة زينب و أسس حوزة علمية
ومقرا باسم مقر الطلبة اليحرينيين.
في الثالث عثر من شعبان سنة  1421الموافق  10نوفمبر  2000عاد سيد عبداله
لغريفي إلى البحرين من منفاه بسوريا وذلك قبل صدور مرموم بقانون رقم ( )10لسئة
 2001بلعفو العام عن المحكومين والموقوفين والسماح بعودة المبعدين والمنفيين الذي صدر
في الخامس من فبرلير .2001

وقد اتخذ سيد عبداله من مجلس سيد عطوي الغريفي بلنعيم مكلمناً الستقبال لمهنئين له

بسالمة للعودة .وبهذه المناسبة تشكل وفد من أعضاء لجنة العريضة من كل من المهندس
سعيد لعسبول والسيد يراهيم كمال الدين والسيد هشام الشهابي وعلي ربيعة لزيارته وتقديم
لتهنئة له بمالمة العودة إلى لرض الوطن .ولم يكن سيد عبدلش الغريفي يعرف احداً من

اعضاء وفد العريضة سوى السيد إيراهيم كمال لدين وذلك بحكم القرابة العائلية بينهما لكن
استقباله كلن حارا جد  ،وعكس ما يكنه من لحترام وتقدير لجميع أعضاء لجنة العريضة
لشعبية تقديرا لموقفهم المبدئي حيال القضايا المطلبية .وقد حرص سيد الغريفي عطى
الجلوس مع الوفد رغم تدفق أفواج المهنئين واخذ يبادل معهم أطراف الحديث وخلصة فيما

يتعلق بالوضع لسيلسى ومستجدلته ومستقبل التحديث والتطوير الذي أعلن عنه األمير .كان
حديث السيد عبداش مشحون باألمل واإلصرار على تحقيق المطالب األمر الذي دفع الوفد
إلى مفاتحته في مد جسور التعلىن معه لمولصلة العمل لمطلبي لكن السيد عبداله لغريفي
اعتنر عن ذلك بالقول لنه لم يفكر في البقاء في البحرين وإنه مضطر للعودة إلى سوريا ألنه
امات لمتوجبةطيه.
مرتبطبلحوزة ولنعليه تايذ
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والحقيقة أن هذا اللقاء ترك فنطباعا حسنا لدى لوفد لما أبداه السيد لغريفي من حرص
على لوحدة الوطنية ولما عبر به من حب وتقدير ألعضاء لجنة العريضة وما قدموه من
تضحيات طوال فترة النسعينيات.
لكن هذا اإلنطباع الحسن والموقف من أعضاء لجنة العريضة والوطنيين لم يصمد
طويالً أمام تسارع األحداث وتبدل الوالءات وتغليب المصالح الحزبية والمذهبية والفئوية

على القضبا الوطنية.

في زيارة الشيخ الجمري لمبى الشيخ مال عطية الجمري بعد خروجه من وحدة
عالج القلب بالمسنشفى العسكري بعدة ليام اقترح الشيخ عبدالمحسن على الشيخ الجمري أن
يتصل بالسيد عبدالذه الغريفي للسالم عليه وتهنئته بالعودة إلى أرض لوطن .وقتها كلن
الحصار ممتمراً على الشيخ عبدا ألمير ولذا فقد اضطر معظم ضيوف المجلس للمغادرة
بمجرد دخول الشيخ ونلك خوفاً من المالحقات األمنية.
وقد رحب لشيخ الجمري بلفكرة وتم اإلتصل بالسيد الغريفى وكان الشيخ حذراً فى
حديثه خوفا من الرقابة على الهواتف ولذا كان حديثعما بعيدا كل البعد عن لسيلسة واتفق

الطرفان على تبالل الصور الشخصية الحديثة وعلى استمرار اإلتصل فيما يينهم .وتعتبر
هذه المكالمة الهاتفية هي أول اتصال يجري بين هلين الشخصيتين القياديتين بعد طول فراق
بحكم لغربة واإلعتقال.
قبل رجوع الشيخ عيسى قاسم إلى البحرين وتحديدا في  9مارس  2001قام السيد كامل
الهلشمي بترتيب اجتماع في منزله حضره إلى جنب سيد عبدالله لغريفي ستة من للعلماء

من بينهم الشيخ محمود العالي وسيد مجيد الستري والشيخ عبدلنبي الحدل د وللشيخ طي
منصور بن سند .وقد ناقش الحضور تكوين قيادة طمائية يكون لها دور سيدعي وصوت
مسموع في التأثير على األحداث السيلسية الجارية .وقد وقع اختيار الجميع على السيد عبدالله

للغريفي ليكون في قيادة العمل اإلسالمي الجديد ووافق هو اآلخر على ذلك.

لكن ما ان رجع الشيخ عيسى قلسم من إيران ومعه هذا الزخم الجماهيري وهذا
في لساحة السيلسية حتى تبدلت قناعات سيد عبدالله الغريفي وأخذ يبتعد رويدا رويدا عن
جماعة السيد كامل الهلشمي ليشكل مع الشيخ عيسى قلسم القيلدة لعلمائية لسباعية لتي

ضمت إلى اسميهما الشيخ النجاتي ولسيد جولد الوداعي والشيخ محمد صلح للربيعي
والشيخ عبدالحسن الستري والشيخ حميد آل مبارك .لكن هذا التجمع السباعي سرعلن ما
تقلص بفعل المنافسات والمشاحنات ليتحول إلى التجمع الرباعي لذي لنفلش هو اآلخر
واقتصر أخيرا على القيادة الثتائية التي يملها الشيخ عيسى قاسم والسيد عبدالله لغريفي.
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وهذا التبدل واإلنقالب في العالقة فيما بين الدينيين أنفسهم لغى اإلعتقاد الخاطئ والسائد
لدى لعلمليين بأن اإلنقالب في العالقة واإلقصاء إنما هو موجه فقط ضد الوطنيين
والعلمانيين وأكدت األحداث أن األطماع السيلسية والمصالح الشخصية إنما تمتد إلى داخل
الكياات والتجمعات الدينية الخاصة وذلك بدالفع احتالل المواقع القيلية والريادية والقدرة في
التأثير على الشارع لسيدسي واستخدام الفتاوى إلدارة الجمعيات والتجمعات الشعبية.
في شهر يونيو من لعام  2001تم ترتيب إقامة ندوة في مأتم البدع تحت عخوان:
"اإلنفتاح لسياسي والتغيير" ،من خالل السيد فاضل الحليبي ،ولفقت إدارة المأتم على
استضفة كل من األستاذ عبدالرحمن النعيمي والشيخ علي سلمان والسيد منصور الجمري
واألستلذ سلمان كمال الدين والمحامي محسن مرهون .وقبل تقدم الدعوة للمنتدين فوجئت
إدارة الماتم بصدور فتوى من سيد عبداللد الغريفي بتحريم دخول العلمانيين إلى الملم لعقد
مثل هذه الندوة .وحتى يتأكد السيد فاضل الحليبي من صحة هذه الفتوى طالب بالحصول
على نسخة منها لكنهم رفضوا تسليمه ما يدل على هذه التحريم.
وقد سرت هذه الفتوى لتمنع تلك الندوة التي ستحلضر فيها الدكتورة هدى مرهون
أخصاثية الطب لنفسي لألطغال وكلن موضوعها عن سن المراهقة بالرغم من لن الدعوة
كلنت موجهة من قبل إحدى المآتم النسائية في منطقة الديه وبمشاركة جمعية المرأة البحرينية

التي ترلسها نعيمة مرهون .وقد قدمت مسؤولة المأتم اإلعتذار للمنتية في نفس اليوم الذي
ستقلم فيه الندوة وذلك بحكم الضغوطات لتي مورست عليهن من قل رجال الدين الذين أفترا
بعدم جواز السماح للعلمانيين إلقلمة الندوات داخل المآتم.
في لندوة الجماهيرية التي نظمها ماتم السنابس الجديد في شهر رمضان المصادف،
شهر نوفمبر  2002حول مستجدلت الساحة السياسية في البحرين كلن موضوع التحالفات
السياسية ذا نصيب وافر من حديث المنتدي سيد عداهـ الغريفي .وفي هذه لندوة لفتى سيد
عبدالله الغريفي بعدم جواز التحالف مع اليساريين أو الوطنيين أو إعطاء الفرصة لهم
للمشلركة في الندوات التي تقام داخل المآتم والمساجد .وقد سنحت الظروف للسيد الغريفي
ان يقوم بتطبيق هذه الفتوى شخصياً ونلك في احتفاية أربعينية الشهيد محمد جمعة

الشاخوري شهيد األقصى) التي أقيمت بمأتم الهدلية بالشاخورة.

ففي هذا الحفل الذي أقيم مساء يوم األربعاء الموافق  2002/5/15كان رئيس جمعية
الديمقراطي األستلذ عبدالرحمن لنعيصي من ضمن المتكلمين في برنامج
العمل الوص
الحفل .وعلى حين غرة وبدون سبق إنذار لصدر السيد عبدال^ه للغريفي أمراً بمنع األمتاذ
النعيمي من المشاركة في حفل التلبين مما سبب له إحراجاً شديداً لمام الحضور .وجاء تفسير
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للمغريفي لو تبريره لعذا القرر التعسفي بلن لربعينية الشهيد هي مناسبة تخص الطائفة الشيعية
لوحدها وبالتالي فإنه ال يجوز إثرك الوطنيين في هذه المنالسبة الدينية .وال شك أن وقع
لصدمة كلن مؤلماً جداً في أوساط الوطنيين وبليبرالبيرأ النين لم يتوقعوا هذا النهج لطائفي
والتفتيتي .وقد سبئب هذا اإلقصاء الطائفي جرحاً غائراً في جسد لوحدة الوطنية وكان حديث
المجتمع في البحرين ألسابيع عديدة .لكن هذه الممارسات الطائفية التجزيئية بقيت تمل جزءا
من المشهد السيلسي وإحدى سمات اإلنفراج السيلي.
وفي هذا الخصوص نود أن نسال عن الدوافع الحقيقية وراء هذا التحول المغاجى في
الوالءات والتحالفات وكيف تمكنت لمصلح الطائفية والحزبية والشخصية من دفع سيد

عبداشه الغريفي إلى إصدار هذه الغتاوى بعدم جواز التعاون مع لوطنيين.
في اإلجتماع التاريخي الذي تم في منزل سيد علوي للغريفي بمنطقة النعيم بحضور
أمير البالد الشيخ حمد ،وذلك في السادس من فيراير  2001تم اختيار سيد عبداش الغريفي
من قبل رجال الدين ليكون المتحدث باسمهم لمام األمير.

ما يهمنا من إعلدة سرد هذه الواقعة هو أن هذا اإلجتماع التاريخي قد اقتصر على
العلماء من الطائفة لشيعية وخال من الوطنيين أصحاب لجنة لعريضة كما خال من أي
طرف من األطراف السنية.
بمناسبة العيد الوطني الذي صادف في الخامس عشر من عام  1997صدر قرار
بلعفو عن مجموعة من المعتقلين السياسيين .يقول السيد محمد جاسم الدرازي أنه كان
محتجزا في سجن مركز شرطة المطار الذي كان يضم حوالي أربعة وستين معتقالً
سياسياً حين تمت مقابلته من قبل عضوين من جهاز اإلستخبارات وسؤله عن تليفون

المنزل .بعد ذلك تم نقله إلى مركز مدينة عيسى حيث تمت مقابلته من قبل النقيب عبدالله
لفاضل وشخص آخر لم يتم التعرف عليه إال الحقاً أال وهو مندوب الشيخ سليمان المدني
السيد حسن البناء .يقول السيد محمد الدرازي انه كلن يعتقد أن الشخص الذي طلب منه

تسليم جولز سغره للنقيب الفاضل هو من كبل ضباط وزارة الداخلية .وقد سبق عملية

اإلفراج اتصال جماعة الشيخ سليمان المدني بعائلة محمد جاسم للدرازي طالبين منهم القيام
بزيارة الشيخ سليمان للحديث معهم عن إطالق سراح إبنهم ،لكن والده وإخوته رفضوا
لذهاب إلى مجلس الشيخ .وبدون علم العائلة تطوع إين أخته السيد علي جعفر علي
للذهاب إلى مجلس الشيخ وهناك طلبوا منه أخذ جواز سفر المعتقل إلى مركز شرطة

مدينة عيسى يوم اإلقراج .يقول السيد محمد جاسم الدرازي أنه فوجى بوجود إين اخته في
المركز الذي طلب منه مندوب الشيخ سليمان إحضار ولي أمر لمعتقل إلى المركز من
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أجل إطالق سراحه .لكن الدرازي رد عليه بالقول بلن والده طاعنا في السن وال يقدر على

المجى وإن سنه ا لقانونية تؤهله أن يكون هو ولي أمره .وهنا اعتذر مندوب الشيخ سليمان
عن عدم قدرته طى إطالق سرلحه في غيلب ولي أمره .لكن النقيب الفاضل رد بالقول أن
محمد جاسم هو ضابط سابق في سالح الطيران بقوة دفاع البحرين وانه يتحمل مسؤولية
اإلفراج عته .بعد خروجه من مكتب النقيب سأل محمد جاسم إين أخته عن صفة الرجل

القاعد معهم في الغرفة فاتضح له أنه مندوب الشيخ سليمان .وهنا ثارت ثائرة السيد محمد
جاسم الدرازي ورجع مسرعا إلى مكتب النقيب ليقول له أنه قد خرج من السجن بعفو
أميري بمناسبة العيد الوطني فكيف يتحول خروجه إلى وساطة الشيخ سليمان؟ وهنا طلب
منه لققيب لن ال يعطي هذا الموضوع أي اهتمام.

ما أريد الستخالصه من قصة السيد محمد الدرازي التي تكررت مع عدد كبير من
المعتقلين خالل فترة التسعينيات هو أن السلطة قد نجحت في خلق الركائز السياسية التي

تعتمد عليها في تمثيل ط المناوى للحركة الدستورية والعلماء المتحالفين مع الموطنيين
ولعب الدور المؤثر في الساحة السياسية.
ومع اإلنفتاح العبدي برزت قيادات ورموز جديدة كيديل للشيخ سليمان المدني الذي
انتقل إلى بلرئه وهي تتينى نفس النهج الطائفي الحاقد ضد الوطنيين والعلمانيين عن طريق
إصدأر لفتاىى التكفيرية التي ال سابق لها في تاريخ البحرين دون النظر إلى األبعاد السيلسية
لمثل هذه الغتاوى التي تعمل على تدمير لوحدة لوطنية .في الوقت نفسه ال تتردد هذه
الزعامات الدينية في التعبير عن حرصها وخوفها على الوحدة الوطنية في المهرجانات
الخطابية وفي خطبهم األسبوعية وذلك بغرض اإلستهالك المحلي .وهذا الموقف بطبيعة
لحال يحمل درجة عالية من التتاقض واإلزدواجية وال يوجد تفسير لهذه الحلة الشيزوفرانية

سوى قسعي الدؤوب من قبل هؤالء الطائفيين من أجل تحصين الجبهة الطائفية ضد غزو
ألفكار التحديثية وثقلفة اإلختالف من أجل اإلحتفاظ برمز يتهم ومراتبهم القيادية في المجتمع

وكل هذا بحجة الدفاع عن مصالح الطائفة .في الوقت نفسه ال تتردد هذه القيادات والرموز
الدينية في مملرمة الدور الضاغط على لفعاليات السيلسية من اجل ثثيها عن القيام
باإلعتصامات ر المسيرات اإلحتجاجية.
وال يغيب عن بالنا في أن الموقف العدائي للوطنيين و العلمانيين أصبح يثير الشكوك
ولمخاوف وبلت لل وطنيون يتحدثون وبصوت مسموع عن مصيرهم كعلملنيين وليبراليين
فيما إذا ما تمكن الطلئفيون من احتالل المقاعد البرلمانية في برلمان يسمح بالتداول السلمي
للسلطة ويعطي الصالحيات لكاملة في لتشريع.
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الشيخ عيسى قاسم
فاز الشيخ عيسى في انتخابات الحادي من ديسمبر عام  1972ليصبح عضو ًا في
لمجلس التلسيسى المكون من  22عضوا منتخباً وثمانية أعضاء معينين باإلضافة بلى
عضوية الوزراء بحكم منلصبهم وعدهم  12وزيراً .وقد شلرك الشيخ عيسى قلسم في
منقشة مسودة أول دستور للبالد وانتهت مدة هذا المجلس في الثاني من شهر يونيو من للعام
 .1973بعد ذلك شارك في انتخابات المجلم لوطنى لتي جرت في السبع من ديسمير من
لعام  1973و ا ،سبح عضواً فيه حتى تم حل لصجلس في  26اغطس من العام . 1975

بعد حل ألمجلس الوطني نشط الشيخ عيسى قلسم في لمجل التثقيغي والتوعوي حيث
لصبح رئيساً لجمعية التوعية وعضواً في حزب الدعوة الذي يمثل فرعاً أو امتداداً لحزب

الدعوة الذي تلس في العراق عام  .1975وحسب قول لشيخ عبدالنبى الدرلزي (أبو تقى)
فإن حزب الدعوة في ابحرين لم يكن بلمعنى التتظيمي حزباً بقدر ما كان تجمعاً وذلك بحكم
الدوافع األمنية ومن لجل سالمة األعضاء .ولهذا لسبب ففهم كلنوا يعتمدون برنامج عمل
وليس برنامج انتماء وكانوا على استعداد للعمل مع لية مجموعة لخرى (في البحرين) .أما
جمعية التوعية فقد تم تأسيسها على يد السيد جعغر الشهابي وهو شقيق الدكتور سعيد الشهلبي
وذلك في العلم  1968لكنه لم يتم اإلعالن عنها رسميا إال في العلم  1972وذلك بفضل دعم
ومسكدة الشيخ عيسى قلم الذي كان هضواً بلمجلس التأسيسي آنذاك .بدلت عالقة جمعية

التوعية بحزب الدعوة حين التحق أعضاء حزب الدعوة بلجمعية كاعضاء .ولحقيقة أن هذا
؛.ضمام ألحق ضرراً كبيراً بلجمعية ونلك بسبب استخدامها كغطاء لحزب الدعوة من قل
هؤالء األعضاء .وقد بلغ هذا التدخل أقصى درجته عندصا بداً هؤالء األعضاء يمارسون

دورهم في التأشير على إدارة لجمعية وتسيير أمورها لدرجة أن هذا التدخل قد لدى في فترة
لسبعينيات والثمانينيات إلى حدوث خلط كبير بين جمعية التوعية وحزب للدعوة وكلن هنك
من يعتقد بان جمعية التوعية هي المقر الرسمي لحزب الدعوة .ومن المؤكد لن اإلستخبارات
كلنت طى عطم بتداخل النشاط الس يلسي والتثقيفي داخل جمعية للتوعية خاصة ولن حزب

الدعوة قد تم اختراقه من قبل عناصرها .في الثاني عثر من ديسمبر علم  1983تم كشف
تظيم حزب الدعوة وفي فبرلير من العلم  1984قامت وزارة الداخلية بإغالق جمعية
لترعية اإلسالمية وختمها بالشمع األحمر .في طريق عودته من إقامة الصالة في مسجد
الخواجة بالعلصمة المنامة فوجى الشيخ عيسى قاسم بخبر محاصرة منزله الدراز فما كلن
من مرافقه حجي حسن جار الله (القيم على جامع الدراز) إال إخغاء الشيخ عيسى في مخبا
فى القرية والقيلم في الوقت نفسه بإخطار رجل ا عمال حجي أحمد منصور لعلي
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المحسوب على السلطة بهذه الواقعة إلنقاذ لموقف .وبالفعل نجحت الوساطة وتم رفع
الحصار عن لمنزل وتحول اإلعتقل إلى استدعاء حيث حضر الشيخ عيسى قلسم إلى
وزارة الداخلية للتحقيق .ويعلق جارالنه على هذا الموضوع بالقول :إن الشيخ عيسى انتهز
فرصة تغيبه عنه فخرج إلى الشارع وفي نيته اإلستسالم للسلطة ،إال أن الجارالله التقاه
صحفة والمه على الخروج وأقنعه بالرجوع إلى المخبا .على أثر إلستدعاء ذهب الشيخ

عيسى قاسم إلى وزارة الداخلية وبصحبته حجي منصور العالي وبعض زمالئه من علماء
الدين الذين حصلو على تطمينات من وزير الداخلية بله لن يتعرض لإلعتقال .وقد انصب
التحقيق حول نشاط جمعية التوعية ومجلس إدأرتها ولسماء عناصرها الفاعلة .وألن لجمعية
ليست بالجمعية السياسية أو السرية فإن الشيخ عيسى قلمم لم يتردد في تزويد وزارة لداخلية
ببعض األسماء .وقد تفاعل موضوع حل الجمعية بشكل كبير إلى درجة أن الشيخ عيسى

قاسم اضطر الى السفر إلى لندن والقيام بنوع من التبليغ عن اإلغالق في خارج لبحرين.
وقد كان التحرك في لندن على مستوى بعض المشايخ ورجال الدين الذين اعترضوا على
قرار إغالق جمسية التوعية .وقد لعبت حركة احرار لبحرين دوراً كبيراً في هذا التحرك

من أجل توضيح مالبسات ما حدث للجمعية .بعد انتهاء التحقيق مع وزارة الدلخلية ورجوعه
من لندن ترك الشيخ عيسى قلمم البحرين وسافر إلى مدينة قم بهدف مواصلة لدراسة ولششاء
تولجده في ليرلن اندلعت انتفاضة التسعينيات.
في هذه الفترة الحرجة من تاريخ البحرين تواجدت في إيران ثالث مجموعات سيلسية

بحرينية :األولى وهي المتعاطفة مع اإلنتفاضة ويتز عمها الشيخ عيسى قاسم وضمت في
عضويتها كال من السيد ضياء الموسوي والشيخ عبدالنبي الدرازي (أبو تقى) .وهذه
المجموعة كلفت تتابع أحداث اإلنتفاضة وتحرص على إصدار البينات التي تدين العنف
وتنلشد الحكومة للتخلي عن الحل ألمني لصالح الحوار مع المعارضة من أجل إيجاد تسوية
سلمية للصراع السيلسي.

والمجموعة الثاتية هي جماعة الشيرازيين التي كانت تمثل الخط الراديكالي وهي لكثر
الجماعلت حمداً في دعم اإلنتفاضة لكنها لم تكن لتؤيد المطاب إلصالحية المطروحة من
قبل الحركة للمطلبية .فقد كانت مطالب هذه الجماعة هي نفس مطالب حركة الشيرازيين األم

لموجودة في دصشق والتي كانت تلخص في رفض خيار دستور  1973وتطالب بتغيير
النظام السياسي وإصدار دسترر عصري بديل .وقد تمكنت عناصر هذه الجماعة في فترة
حكومة رجائي من استخدام اإلذاعة والتلفزيون من أجل الترويج لمشروعهم السياسي للمتمل
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في تغيير السلطة وهذا بالطبع ما ساهم بقدر كبير في لتهام الجمهورية اإلسالمية بتصدير
الثورة للخليج.
أما لجماعة الثالثة فهي التي عبرت عن تحفظها على اإلتتفاضة بحجة أن كال من
لمسلوبها وتوقيتها كان خاطئا ومن أقطلب هذه الجماعة سيد كامل للهثمي.

من أجل القاء مزيد من الضوء على كافة اإلتجاهات البحرينية الموجودة في ليران إيان
أحداث اإلنتفاضة آنذاك تعمدت اختيار الشيخ عبدالنبي (أبو تقى) الذي طرحت عليه بعض

األسئلة وكلن تعليقه كالتالي:
"ذهبت إلى قم سنة  1986وسبق لي أن ذهبت إلى هناك في زيارة علم  .1984في
إيران هنك أكثر من أتجاه :
أوال  :اإلتجاه الشيرازي ومركزه في طهران وايس لهم نشلط ينكر.

ثانيا  :هناك الشيخ عبدالحسين العريبي وله نشاط علمي بلرز في قم.
ثلثا  :هنك من يطلق عليهم الخارجون على المجمع (مجمع الطلبة البحرينيين في قم)
حيث كانت هناك إدارة يمكن وصفها بالشدة .ور غم وجود عالقة تتظيمية تربط بين طالب
لمجمع اال أن األوامر التي كلنت تصدر من إدارة المجمع صارمة .اإلدارة كانت تمارس
نوعا من اإلدارة الحديدية".
"ورغم وجود عدد محدود من أعضاء حزب الدعوة إال أن الحلة في لمجمع لم يكن لها
أي بطار سيلسي أو لم تكن مؤطرة سياسياً .

وما هو الموقف السيلسي لهذه لمجموعة؟

كفوا يقولون بلنهم مع البحرين دون تحديد وكنت لنا كلحد مؤيدي حركة أحرلر
البحرين والتي كانت باألساس حزب الدعوة .وللعلم حزب الدعوة في البحرين لم يكن
بلمعنى التتظيمي حزباً بقدر ما كان تجمعاً وذلك ألسباب أمنية .وكنا نعتمد في ليرلن برنامج

عمل وليس برنامج انتماء .كنا على استعداد للعمل مع أية مجموعة أخرى (في البحرين)

تخدم األهداف اإلصالحية بدون حزب
وبلرته بالسؤال عن اإلتجاهات األخرى التي كان هذا التجمع أو التيار يتعارض معها
وعما هو المنهج الفكري والسياسي لهذا التيار اآلخر؟

وكان رد الشيخ كما يلي" :كنت دائما ضد التحزب والحزبية الوثتية وهذا ما نصحت به
الوفاق منذ مرحلة التأسيس وكررت النصيحة على األخوة في جمعية التتمية ولعدللة التي

شكلناها فيما بعد وقلت بأنه في اللحظة لتي يتحولون فيها إلى حزب فإني لست معهم .
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"وعنبما قدم الشيخ عيسى قامم إلى قم وسلني فيما إذا كنا نعمل كمجموعة حزبية" أجبته:
"سابقاً نعم أما اآلن فال وهذه االجبة بعيدة عن التورية ألني ال لتخدمها معك..

وجاء السؤال التلي مكمالً لما قبله" :ال شك أن هذه الحلة كانت لها عنلوين سيلسية فما
هو العنوان السياسي لجماعة المجمع؟ وهل كانت جماعة لمجمع تدعو الى توجه معين فيما
يتعلق بلحركة السيلسية في البحرين؟

وكان جواب الشيخ عبدالتبي الدرازي كما يلي " :كان في ليران إتجاهن بارزان:
 )1الحركة المهدوية وهي المنسوبة إلى مهدي هاشمي قريب منتظري الذي كلن يرأس
مكتب دعم حركات التحرر وعلى أساسها حدث نوع من الغرز بين عموم الطلبة في إيران
بين من هو مؤيد أو معارض للحركة المهدوية.

وكان الشيخ عبدالحسين لعرييي لألمانة من أوكل من تتبه لخطر هذه الحركة وأنا مدين
له بنلك .وكلن كثير من الطلبة يعيبون على للمجسع بلنه غير مندمج مع التيار السيلسي
المؤيد للحركة لمهدوية ؟؟؟.

وبما أن حزب الدعوة كان منبوذا في ايران فهم يطلقون على كلمنا يؤيد الحركة

لمهدوية بلنه ينتسب لحزب الدعوة .

وما هي عالقة ادارة المجمع باحداث البحرين ومدى قبولهم بها أو عدم قبولهم؟ "
وكان رده كاآلتي" :جرى اإلتفاق بين طلبة لمجمع على أن يكون اإلسم "هيئة طماء
البحرين .اجتمعنا قرابة أربعين شخصاً بحضور الدكتور سعيد الشهابي الذي قدم من لندن
بناء على دعوته لحضور هذا اإلجتماع .وبسبب رفض المجمع إشتراك أي من خارج
لمجمع في اإلجتماع فبه لم يتواجد أحد منهم فيه .بعد اإلجتما ع األول الذي امتد من الصباح
إلى الظهر قمنا بلداء الصالة وتتلول الغذاء .وفي يثا ء هذه اإلستراحة حدثت لقاءات جانبية
حصرية تكشفت لنا ذلك في اجتماع العصر حيث أص سر طلبة لمجمع على نقض ما اتغقنا
عليه و أصروا عطى لن الهيئة خاصة بالعلماء وان الدكتور سعيد ليس منهم ما لدى إلى فشل
هذا اإلحتماع وانسحاب بعض الحاضرين ومنهم لبو تقى والدكتور سعيد والشيخ خليل
سلطان لمجموعة لمؤسسة لهذا التجمع على اعتبار أن الدكتور ليس من المعممين اي
(البسي لعمامة) .وفي ضوء هذا الموقف انسحب اعضاء حركة أحرار البحرين وعددهم
بين ثمانية وتسعة أعضاء من اإلجتماع ،وقبل اإلنسحاب عبر الدكتور سعيد عن غضبه
الشديد وخاطبهم بالقول" :لماذا أتيتم بنا من لندن إلى هنا ما دامت الجلسة كما تقولون هي

للتتظير وليس لإلتفاق .
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بعد اإلجتماع طق احد األعضاء البلرزين في لمجصع بعقول "هل نقبل بان ينظر لنا

أحد الطالب" ويقصد بذلك الدكتور سعيد الشهلبي .وكلن رد الشيخ عبدالنبي (لبو تقى) عليه:
ن الدكتور سعيد الشهلبي هو دكتور وقائد سيلسي وليس طاباً .
ومن المهم جداً اإلشارة إلى ن إدارة المجمع كفت متحفظة تجاه األحداث الجارية في

البحرين.

يقول الشيخ عبدالنبي لنه بعد مرور عدة أيام طى فشل اإلجتماع جاءه أحدهم (من إدارة
المجمع) في محاولة للعودة إلى ما فات فقال له أن الدكتىر سعيد الشهلبي ققد عمل بسالمي
وله ال يقبل في أي حال من األحوال معاملته بهذا الشكل .وبعد ذلك حدث الشقاق بينهم وبين
إدارة المجمع وتسبب هذا الشقاق في نقل أرشيف البحرين من للمجمع.
وحسب معلومات لشيخ فإن هذا األرشيف يتكون من قرابة الثماني ملفات من لحجم
لكبير ،وبعض الكتب لمتعلقة بالبحرين وقد أشرف على تكوينه الشيخ خليل سلطان وبتمويل
خاص منه شخصياً .وعندما أرلد الشيخ خليل سلطلن نقل األرشيف من الصجمع لتهم باسرقة
األمر الذي أثو حفيظة الكثيرين لمعرفتهم بامشة للشيخ خليل ونيل خلقه .وقد طالب لصجمع

باسترجاع األرشيف ،وعندما رفض الطلب ثارت ثائرة إدارة لمجمع وقاموا بتقديم بالغ لدى
لقرطة اإليرانية متهمين لشيخ خليل سلطان باإلستيالء على األرشيف.

بعد حدوث اإلنفراج السياسي والتوقيع على للصيثاق ،قرر الشيخ عيسى قلسم لرجرع
إلى البحرين .وقبل موعد الرجوع بخصسة ايام ،اي في الثالث من مارس اطن وزير العمل

عبدالنبي الشعلة له أبلغ المسؤولين عن جمعية التوعية اإلسالمية بقرار إعادة فتحها.
وقد اعيد فتح جمعية التوعية اإلسالمية بعد مضى ما يزيد على سبعة عثر عاماً طى

إغالقها وذلك على إثر تجاوب األمير مع رغبة القيادات لدينية .ففي الثامن من شهر فبرلير
أصدر األمير أمره بتنفيذ هذه الرغبة وكن لهدف من وراء ذلك كسب لمزيد من ثقة رجال
الدين والحصول على دعمها للمشروع.

في هذا الظرف كانت العالقة بين أعضاء لجنة المبادرة وبين للشيخ الجمري سيئة

للغاية وذلك بفعل رد فعل لجنة المبادرة تجاه كتاب اإلعتذار لمهين الذي أرغم الشيخ على
تالرته اثر مسرحية محاكمته وإطالق سراحه .وقد وجد اعضاء لجنة المبالرة ضاتهم فى
الشيخ عيسى قلسم حيث اتخذ األعضاء قرارهم بتثبيته كرمز وقائد للتيار الثيعي بدال من

الشيخ عبداألمير الجمري.
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وحتى يكون الشيخ عيسى قلسم في مستوى لمهمة والوظيفة الجديدة كرمز وقائد
للطائفة خطط أعضاء لجنة المبلدرة لن يحاط الشيخ بهالة كبيرة في المطار وأن يكون
اإلمتقبال ضخماً وحافالً ويكون لموكب مهيباً وال يقل في زخمه عن لستقبال األبطل

العكدين من للمنافي.
عاد الشيخ عيسى قلسم من منفاه اإلختياري إلى البحرين في الثامن من مارس
وسط الحشود الضخمة من الجماهير التي استتفرتها لجنة المبالرة والتي اكتظ بها مطار
البحرين الدولي .وبعد اإلستقبال المنقطع النظير سلرت جموع المستقبلين في رتل طويل من
السيارات من لمطار وحتى قرية الدرلز حيث يسكن الشيخ ،األمر الذي تسئب في خلق

2001

اختتقات مرورية على طول شارع لبديع ولمدة تزيد على ساعتين .وقد عكس رجوع الشيخ
ه على الساحة السيلسية:
إلى البحرين شعورين مختلفين بل ومتعارضين من حيث

 )1الشعور المتفاثل الذي يرى في رجوع الشيخ دعماً للعمل الوطني والمطلبي خاصة
وأنه النائب السلبق في البرلملن المنحل الذي وقف إلى جاند ب أخوته النواب في رفض قاقون
أمن الدولة.

 )2شعور المتشائمين القاتلين بان وجود الشيخ عيسى قلم في الساحة السياسية سيؤدي
إلى تمزيق للوحدة الوطنية عن طر يق إثار ة التعرة لطائفية.
قبل رجوع الشيخ عيسى قاسم إلى البحرين بحوالي أسبوعين اتصل العقيد عادل فليفل
برجل األعمال أحمد سند وهو محسوب على الحركة الوطنية وطلب منه الحضور إلى القلعة
لكن السيد أحمد سند سأله فيما إذا كان هناك محضر استدعاء بهذا الخصوص .ورذ عليه

العقيد بالنفي وطلب منه أن ينتظره المام فندق المريالند في القضيبية .و أمام بوابة الفندق
اتضح لن لرسالة التي أرلد لن يرسلها للعقيد تتلخص في اآلتي "أرجو لن تخبر جماعتكم بلن
العد التتازلي لوحدتكم الوطنية قد بداً وأن فرحتكم ستتتهي عما قريب" .وفي دهشة واستغراب
شديد سله السيد احمد سئد عما هي األسباب التي ستؤدي إلى كل ذلك خاصة ولن البحرين
تعيش بدايات اإلتفر ج السياسي .واجلبه علدل فليفل" :إن الرجل القادم من قم وهو الشيخ

عيسى قاسم هو الذي يعرف كيف يمزق وحدة صفكم ليها الوطنيون"  .ولم يتمالك السيد أحمد
سند نفسه من الضحك ألثه فسر حديث العقيد علل فليفل على أنه دسيسة من أجل إثارة
البلبلة والفرقة في صفوف الوطنيين .وعندما روى لنا السيد أحمد سند هذه القصة كنا نتتدر
عليها نعتيرها أحد أحلبيل لنظام لشق الصف الوطذ وتغتيد ' الوحدة الوطنية.
والطريف في الموضوع ان تعليق الدكتور منصور الجمري حول موضوع رجوع
الشيخ عيسى ال يختلف عن تعليق عادل فليفل ولن التعليقين يصبان في خلنة تولرد الخواطر.

352

ففي ليلة رجوع الشيخ اتصل الدكتور منصور بالناشط الحقوقي السيد نييل رجب وكلن وقتها

في مهمة في بانكو ك وقال له بالحرف الولحد إن عودة الشيخ إلى البحرين ليس فيها خير
على البحرين وإنها ستؤدي إلى تخريب الوضع السياسي.
بعد يوم واحد من عودته إلى البحرين ،في التع من مارس  2001ألقى لشيخ
عيسى قاسم كلمة قال فيها ما يلي" :صار القرار وصار العزم على أن أعود إلى هذا
الوطن المبارك ،فما جئت ألفرق وما جئت ألستحدث الخالف وإنما جئت لحاول في عديد
من اإلخوان هم لقدر واكثر إخالصا ومراسا وتجربة ،جئت أشارك والهم في لملمة

الصفوف كلها وفي توحيد الشعب كله وفي رتق فتوق صضت بين مواقع القرار الرسمي
ومواقع الطموحات الشعبية ،لذلك جئت وهذا وعد والمؤمن عند وعده وكل الشروط وكل

الوعود إنما تلزم إذا لزمت إذا كانت فيها مرضاة الله ال غضبه وكانت فيها موافقة الشريعة
ال مخالغتها فلنا أعد بأن أكون جندياً لعملية الوئام واإلنسجام في داخل الصف اإلسالمي
شيعيا وسني" .لكن ما شهدته الساحة السياسية كان متناقضا تماماً وما قطعه الشيخ عيمى
قاسم على نفسه من وعود وعهود.

في اليوم التالي لقدوم لشيخ عيسى قلم من المنفى اإلختياري وصل وفد لجنة

العريضة الشعبية والوطنيين الصكون من السادة عيسى الجودر وإيراهيم كمل الدين
و المهندس سعيد العسبول و المهندس عبدالرحمن النعيمي وعلي ربيعة والمحامي عبدا لشه هاشم
ورضني الموسوي لتهنئتة الشيخ عيسى بسالمة العودة إلى أرض الوطن .كان في انتظلهم
أمام بولبة الجامع الصادق بالدراز لسيد محمد الضابط والسيد محمد المتروك وهما من قرية
الدراز وكلن لهما دور ونشاط أيام اإلنتفاضة .بعد أن فرغ من السالم طى أعضاء الوفد
انشغل الشيخ عيسى قاسم وطول الوقت بالحديث مع بعض رفاقه من علماء الحين في تجاهل
تام للوطنيين حتى إذا ما جاء دور التوديع طلب الشيخ عيسى قالسم التعرف على لعضو

لملتحي من بين أعضاء الوفد فاجلبه السيد رضي للموسوي بان هذا هو الشيخ عيسى

الجودر أحد أعضاء لجنة العريضة الشعبية .وهنا فوجئ من تبقى من لوفد وهم الشيخ

عيسى الجودر ولمحامي عبدالله هاشم والسيد رضي للموسوي بتعليق الشيخ عيسى قلسم
على لجنة لعريضة بالقول "لجنة العريضة؟ حبر على ورق" وكرر عبارة حبر على ورق
مرتين .وعندما نقل الشيخ عيسى قاسم ولمحامي عبداش هاشم و للسيد رضي لموسوي تعليق
الشيخ عيسى قاسم إلى بقية الوفد في الخارج أصيبوا بالدهشة واإلستياء ألنه لم يكن يتبلر
إلى ذهنهم ان الشيخ عيسى قاسم سيتعامل مع ضيوفه ومهنئيه بهذا ا ألسلوب الجارح والخالي
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من اللباقة واإلحترام علما اته ال يعرف اللييتهم إال من خالل اسمائهم التي لمعت ليلن
أحدلث التسعينيدت.

وقد أنصب اللوم األكير على الزميل الشيخ عيسى الجودر لسكوته وعدم الرد علىهذا

التطاول واإلهلة المتعمدة التي وجهها الشيخ عيسى قاسم ألعضاء لجنة العريضة.
وقضداياتا
الوحدة لوطهـده
إادرؤول وة١
فتصرف ١
خباكعان هذا
فما إذا
لثه.ل
ذرعم االحد
لوسدي ولل
ئرر بس
ولولنالنسك ب
سالية ١م قئؤدي

لكن السؤل الذي يبعث على الحيرة والتعجب هو كيف يصدر هذا التصرف الخاطئ
بحق لجتة العريضة الشعبية التي قانت العمل المطلبي في أحلك ظروف اإلنتفاضة الشعبية
وقدمت التضحيات الجسام طول عقد التسعينيات من شخص لختار النفي اإلختياري في قم
والكتفى بمتابعة احدك اإلنتفاضة بعيداً عن المواجهة مع السلطة.

ولعلنا نجد بعض اإلجابة على لهذا التساؤل من خالل الحديث عن رؤى و أفكار الشيخ
عيسى قاسم حول التحالفات السيلية وللوحدة الوطنية والعمل السياسي في المستقبل التي
عير عنها في ممارساته وتصريحاته ومقلبالته التي أجراها بعد وصوله.

في لليوم التالي لرجوع الشيخ عيسى إلى البحرين أجرت محطة "مونتي كارلو" مقفلة
معه وكلن أحد األسئلة المهمة التي وجهتها له مراسلة المحطة هو فيما لذا كان سيمارس
العمل لسيلسي في لمستقبل .وجاء رد الشيخ عيسى بلنفي لقللع قاكئالً إن دوره سيقتصر
فقط على اإلرشلد والتوجيه.

بعد لسبوع واحد من وصوله إلى البحرين اللى الشيخ عيسى قاسم بتصريح امكن
التعرف على وجهة نظرهبالمشروع اإلصالحي ،وفيما يلي نصه:
" بسم اله الرحمن الرحيم
أنتهز فرصة قدومي إلى لرض الوطن العزيز للتعبير عن تمنياتي وتقديري للخطوات

اإلصالحية للعملية اإليجبية من ملل إطالق السجناء السيليين ،والسماح بعودة المبحين
والممنوعين ،وفتح بعض للمؤسسات الدينية المغلقة ،والتخفيف من ثقل الناحية لمعيشية على

بعض قطاعات المجتمع ،وهى خطوات لبارك للعهد الجديد في الحكم فى البالد تدشينه
لربها ،آمال أن يكون نلك من أمير البالد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حفظه اش ،ثم من
الحكومة يدلنا بالدخول إلى مرحلة جديدة يتخلص بها الوضع السياسي العام المشترك من كل
معوقات الماضي ،ويركز على إيجلبياد ت الحاضر وآمل المستقبل فى التقدم واإلزدهار على
للمستوى لمادي والمعنوي والرشد إتسعي والمحبة واألمن والسالم ،فى ظل مسيرة
حضارية واعية تنشد دلئماً يى لصالة مضينا الحضاري واإلسالمي المجيد ،والقيم السماوية
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لملهمة واألخالقية القرآنية الرفيعة ،والشريعة المحمدية النوراء واحكامها اإللهية سسة،
وتاخذ من نتاج الجهد البشري العلمي احن مما يلتقي ومقررات لوحي ،وأحكام الشريعة،
ونتطلع إلى مستقبل تتبواً فيه األمة اإلسالمية موقعها الريلدي بين األمم وتؤدي دورها
الطبيعي فى صناعة لحضارة اإلنسانية على خط القيم اإللهية ومنهج السماء ،لمنهج لذي ال
بديل له في إنقاذ اإلنسان وصناعة إنسانيته ،ورقيه وتقدمه ،وسعالته ،ولؤكد بهذه المناسبة
على لن جماهير البلد المسلم ونخبه المؤمنة الحريصة جداً على امن الوطن ،واستقراره

وتفوقه ودعم خطوات إصالحية مستهدى تعليم اإلسالم ،وتستهدف مصلحة اإلتسان وتحسين
أوضاعه المالية واإلنسانية واإلراع بعستواه فى لعلم والعمل لصلح ،وتأمين حاجكت
روحه وبدنه وإعداده مواطنا ناجحا يعرف حق دينه ودنياه.

"وقل عملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ولمؤمنون
انتهى هذا التصريح الذي خال من الحديث عن الوحدة الوطنية ومسالة التحلف الوطني

ومستقبل العمل السياسي.
ومن أجل تسليط المزيد من الضوء على موقف الشيخ عيسى قدسم من للوطنيين
ورؤيته للوحدة الوطنية فإننا ئعاول قصة للشيخ عيسى قاسم مع حجي حسن جاراله.
حجي حسن جارالله هو القيمعلى جامع الصلق بلدراز وقد حصل طى والية الجامع

منكل من محمد أمين زين الدين (أصله بحريني) وللخوئي وكالهما كلنا يعيشان فى

الجمهورية ا إلمالمية.
لشاء غياب لشيخ عيسى قدم في قم ،قام السيد جاراهـ بتوسعة وبناء القسم ألكبر من
الجامع وحرص لن يكون البناء جاهزاً في حضور للشيخ عيسى قلسم الذي يكن له كل

اإلحترأم والتقدير .خالل لنتفاضة سينيك تعرض جار ال لإلعتقال مرلت عديدة ،تلرة
بسبب لستتكاره واعتراضه على استباحة الجامع من قبل قوات األمن ،وتارة لخرى بسبب
تهلمه بالسماح بلتخد م الجامع للنشاطات السيلية و التخريبية ٠
في تطرقي للحملة الوطنية التي تم تتفيذها بعد اعتقال يدك الديفية قلتلن دور

جلرال كان بلرزاً في دعم ومساندة هذا التحرك إلى درجة أنه قام بفتح جامع الصالق

بالدراز من أجل وضع الشعارات ولالقتات وتعليق صور اعضاء لجنة العريضة الشعبية.
وقد تسبيت للمشلركة الفعالة في فنجاح الحملة الوطنية في تعرض للحجي حسن جاراش

لغضب جماعة الشيخ عيسى قاسم ولتهامه بتحويل جامع للصلق إلى مسرح للعمل لوطني
وهو نفس اإلتهام لذي وجهه مركز البديع .وفي هذا الخصوص يقول جاراله أن مشاركته
في الحملة الوطنية وفتحه لصسجد لهذه للغعالية قد كلغته فقدان واليته على الجامع.
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يقول القيم طى لمسجد السيد جارالله أن الشيخ عيسى قاسم هو من ألغى واليته على
الجامع بحجة أن من أعطاه الوالية قد انتقل إلى بارئه .ويعلق جارالله على هذا الموضوع
فيقول به لم يكن يتوقع مثل هذا القرار وهو الذي قام بتوسعة الجامع وتحمل مسؤولية الحفاظ
عليه طوال غياب الشيخ في قم ،فضال عن تعرضه خالل فترة اإلنتفاضة الى السجن
واإلعتقال بسبب اتهامه بفتح المسجد للنشاطلت السياسية .ويواصل جارالله الحديث فيقول :إن
هذا اإلجراء التعسغي اضطره للذهاب إلى ليرلن لمقابلة كل من خامنئي والسيستاني وذلك
لسماع رليهما في موضوع إلغاء الوالية عنه .وقد جاءت فتوى هنين العالمين في صالحه
وأكدا له صحة والياته على الجامع .بعد إيران ذهب جلراش الى لبنان لمقبلة السيد محمد
حسين فضل اشه الذي عير له عن موفقته المبدئية على الوالية لكنه طلب منه بعد رجوعه

إلى البحرين أن يبعث اليه برسالة موافقة السيد عبداش الغريفي على ذلك .لكن السيد عبدالثه
الغريفي لم يكتف برفض كتابة هذه الرسالة وإنما اكتشف جار الله أن السيد عد'لله لغريفي أيد
أو شارك الشيخ عيسى قاسم في كتبة رسالة إلى السيد محمد حسين فضل الله بخصوص

الغاء واليته عن الجامع.
في هذا الوقت لم يكن الشيخ عيسى قاسم يعلم أن جاراش قد حصل على فتوى من إيران
تؤكد صحة واليته ،األمر الذي لضطر الشيخ عيسى قلسم للعدول عن قراره .لكن السيد
جاران ويعد أن أكد صحة واليته آثر اإلبتعاد عن الجامع تحاشيا للمشاكل.
ولحقيقة ان لغطاء الشرعي الذي يمثله الشيخ عيسى لعب دوراً مهماً ومؤثراً في

الساحة السيلسية كما سنرى الحقا ،وذلك جراء حرص معظم القيادات السياسية والرموز
الدينية لطى لخذ مباركة الشيخ وموافقته في أي عمل أو نشاط سياسي يزمعون القيام به أما
تقديراً منهم لمكانته الدينية وتمثيله للمرجعية في قم أو بهدف تجنب الدخول معه في أي

صدام أو خالف.
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الدكتور سعيد الشهابي
وإذا كانت لجنة العريضة الشعبية قد مثلت الهدف األول لسهام الشيخ عيسى قاسم
وذلك في اليوم الثاني لرجوعه إلى البحرين ،فإن ما يحز في النفس أن يكون الهدف الثاني
هو الدكتور سعيد الشهابي.
والحقيقة أن قصة الشيخ عيسى قامم مع الدكتور سعيد الشهابي أثارت التساؤل فيما إذا
كان انعدل م لوعي السياسي لدى الشيخ أو حب التفرد بالقرار وإزاحة المنافسين من الساحة
السياسية أو كال هذين السببين هما الدافع وراء اإلصطدام مع الدكتو ر سعيد الشهبي ولفكاره

حول الوحدة لوطنية .وفي اعتقادي أن قصة الدكتور سعيد الثهابي ربما ساعدت كثيرا على
جالء الموقف حيل أحد لخطر قضايانا المصيرية أال وهي الوحدة الوطنية.

يعتبر لدكتور سعيد الشهلبيي من أبرز القسخصيات لبحرينية المعارضة في الخارج
وهو واحد من العناصر القيادية التي شكلت حركة احرار البحرين .كانت زيارته األولى

للندن في العام  1971حيث ذهب إلى بريطانيا لغرض الدراسة الجامعية لكنه رجع إلى
البحرين في مايو  1972لمعايشة إنتخبك لمجلس التأسيسي .في العام  1973رجع إلى
لندن ولم يعد إلى البحرين إال في العام  1979وذلك لغرض الزواج ومن بعدها اتخذ قراره
لإلقامة وعدم الرجوع .في الثاني عشر من ديسمبر من العام  1983تم أئكئاف تتظيم
حزب الدعوة مما اضطر السيد مجيد العلوي الذي كان مبتعثا من قبل دثرة ال
في بريطانيا .وفي ذلك العام صدرت نشرة "صوت البحرين".

باء للبقاء

على أثر التفجيرات التي وقعت في الكويت واتهام حزب الدعوة الكويتي بالقيام بها
فكرت جماعة الحزب في لندن باإلنفصال عن الحزب وتكوين حركة أحرار البحرين.

وبحكم هذه التطورات قام الشيخ عبدالنبي علي الدرازي (أبو تقى) بزيارة خاصة إلى لندن.
ومن خالل التجربة الحزبية التي كسبتها قيلدات حزب الدعوة البحرينية ،فقد بنت حركة
أحرار البحرين استراتيجية لعمل الجديدة على أساس اإلقتناع ببرنامج العمل واإللتزام بهذا

البرنامج دونما الحاجة لإلنتماء الحزبي والتذظيمي .وقد شملت هذه اإلستراتيجية فروع

الحركة في البحرين ولندن وإيران.

في العام  1983بلر الدكتور سعيد الشهلبي رئلسة تحرير مجلة "للعالم" التي كانت
تصدر من لندن وبقي فيها حتى العام  ،1999أما اآلن فهو يكتب بانتظام في جريدة القدم
العربي بلندن.
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بعد اإلنفتاح السياسي وبالتحديد في يوم الجمعة الموافق  2001/3/23رجع لدكتور
الشهابي إلى البحرين بعد إثتين وعشرين عاما قضاها فى المملكة المتحدة .وفى حديث له مع
جريدة "الشرق األوسط" قال الدكتور سعيد لن عودته إلى البحرين تأتي في سياق الصشلركة
في األجواء السياسية اإليجابية وتعبيراً عن دعمه للمشروع اإلصالحي الذي طرحه أمير
البالد ،وتجديداً لمشاعر الحب تجاه الوطن الذي لم يطا تربه منذ  22عاما ،وإن عوبته تأتي
رغبة في لمشاركة اإليجابية ألبناء شعبه في ظل األجواء السيدية الجديدة ودعماً إلعادة

بناء البيت الداخلي طى لسس متينة للمستقبل الديمقراطي وتكريس حقوق اإلنسان".

وفي مؤال له عن رؤيته في التطورات السيلسية لجديدة في البحرين قال" :إنني لثعر
بارتياح كبير لما تحقق خالل األسابيع األخيرة ،فقد استطاع األمير الشيخ حمد بن عيسى آل
خليفة اختصلر المساقات ولتغلب على صعوبات الموقف وتعقيداته ،وحقق للشعب اغلب ما
يطالب به منذ ربع قرن .وبالتالي فهناك ارتياح عام من تلك الخطوات ،خصوصا إعادة
العمل بدستور البالد المعلق منذ  1975وللقبول بمبدا لنتخاب المجلس الوطني ،وإطالق
سراح جميع السجناء السياسيين والسماح بعودة غير مشروطة للمبعدين" .وأكد الدكتور طى
أهمية إلغاء قلون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة فقال" :وال بد من اإلشارة إلى لن ذلك
القانون الرهيب كان من أهم معوقات اإلستقرار األمني ولسياسي .وبإلغائه دخلت لبالد
مرحلة أكثر أمناً واستقراراً .هنك جدية في تطبيق مشروع اإلصالح الذي طرحه األمير
وولي عهده .وهذا يتطلب السماح بقدر من الشفافية في طرح البرامج السياسية ،والسماح
لللحريات لعامة وفي مقدمتها حرية الصحافة والتجمعات و لممارسة الدينية".

وفي رده على السؤل الخاص باستمرار وجود بعض عناصر حركة أحرار البحرين
في الخارج قال الدكتور" :لسماح بعودة غير مشروطة للميعدين السياسيين كالن من بين
مطلب لمعارضة ،وقد واقق األمير على نلك مشكوراً .وقد علد العديد من لعنلصر
المعارضة إلى البالد ،وهذا أمر إيجابي .واتخذت اغلب فصائل المعارضة قراراً بالعودة لكن
هناك معوقات تعرقل عودة البعض بالسرعة المطلوبة .فيجب أن ال ننسى أن منع المواطنين

من للعودة إلى بالدهم أو إيعلدهم قسرا كلن سيلسة ثابتة لنتهجها البريطانيون في البحرين منذ
الثالثينيات عندما لبعدوا اثنين من زعماء المعارضة إلى لهند .وفي الخمسينيات تم نفي ثالثة

من الرموز الوطنية هم عبدالرحمن البكر وعبد علي العليولت وعبدالعزيز الشمالن إلى
جزيرة سانت هيالنة بالمحيط األطلسي ،ولم يفرج عنهم إال بقرار محكمة بريطانية في العام
 .1961وقد توفي الباكر في لبنلن والعليوك في النجف ،ولم يعد لى البالد اال عبدالعزيز
الشمالن ،بعد اإلستقالل .واستمرت اإلبعادات والنفي خصوصا في العشرين عاما الماضية.
وبعد لن وضعت البحرين في قائمة الدول الخاضعة للرقلية من قبل لجنة حقوق اإلنسان
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التلبعة لألمم المتحدة في العام  1 992سمح لبعض المبعدين بالعودة واستغل ذلك لرفع
لمبحرين من القائمة .وقد استمرت سياسة اإلبعاد حتى العام الماضي .وجاء القرار األميري
ليفتح الطريق أمام المعارضين .وكما ذكرت فقد علد عدد منهم ،وما يزال الباقون يرتبون
أمور هم ليعودوا" وهنا شار الدكتور إلى نقطتين مهمتين من وجهة نظره هما• :األولى ،أن

المهم في األمر ضمان حق لعودة لجميع لناء البحرين ،وترك أمر العودة الفعلية لهم ليعودوا
متى ما شاءوا ،وعدم سلب ذلك الحق منهم تحت أي عنوان .الثانية ،أن إجراءات العودة

سهلت نوعا ما ،ولكن رفض السفارات إصدار جوازات سغر للمواطنين ولشترط العودة إلى
لبالد إلصدار ها األمر الذي ال يجعل العودة لمراً يسيراً خصوصاً على لمرتبطين بأعمل
في بلدلن إقامتهم .وباإلضافة إلى ذلك ما يزال عدد من لمواطنين ممنوعين من لعودة
خصوصاً في بريطانيا ،ألسباب غير معروفة ،ونلمل ان تبادر السلطت لتسهيل مهمتهم وقا
للقرار األميري الذي لم يستثن أي مواطن".

بعد ذلك جاء السؤال الخاص برؤيته في تجدد مخاوف البعض من صعود التيار
الديني على حساب التيارات األخرى .والحقيقة أن هذا السؤال هو ما يعني الحركة
الدستورية لمطلبية بالدرجة األولى وذلك بهدف اإلطالع على موقف الدكتور من الوحدة
الوطنية بعد اإلنغراج السياسي ،وقد جاء جواب الدكتور الشهابي كما يلي:

"لقد نجحت المعارضة البحرينية خالل عمرها الطويل في التكاتف والتالحم ،قلتقى
اإلسالمي بالوطني والشيعي بالسني ،وتالحمت جهود لمرأة مع الرجل ،فكانت نتيجة ذلك
النضال ما تحقق اآلن على يدي أمير البالد الشيخ حمد بن عيسى آل خليغة .ويشعر قطاع

كبير من الرموز اإلسالمية بضرورة اإلبقاء على هذه الروح التالحمية بين أبناء الوطن
الواحد .لقد كان التالحم ولضحاً بين الفعاليدت الحقوقية والسياسية من مختلف الو فها
خصوصا في الخارج ،ونجم عن ذلك قيام لجنة العريضة الشعبية في العام  ،1994وهي
اللجنة التي مثلت أغلب اإلتجاهات السيلسية والدينية في البالد ،وما تزال قئمة حتى اآلن.
رنحن في التيار اإلسالمي نؤمن بوحدة المعارضة البحرينية على اختالف مذاهبها الدينية
والسياسية ونؤكد ضرورة إيقاء خطوط التعاون والتالحم مفتوحة ،ومنع حدوث التشققات،
خصوصا في الفترة الحالية .إن للتيار الديني قاعدته العريضة ،ولكن يؤمن يضرورة تنوع
المعارضة واستيعابها لوجهات النظر المتباينة احياناً ،فإذا كانت لمحنة قد جمعت أناء

البحرين فيجب استمرار هذا الجمع في حالة الرخاء واإلنفراج .وهناك اآلن توجه عام لدى
الرموز القيادية فى الحركة اإلسالمية بضرورة الحفاظ على ما تحقق من وحدة وطنية
السابق وتاكيدها من منطلقين :اعتزافاً بالجميل تجاه كل من ضحى من أجل الحرية،

وح

ا على المكاسب التي تحققت .وما يزال هناك دور للقطاع المثقف من جميع
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القطاعات للقيام بمشاريع مشتركة في النوادي والجمعيات المهنية والتخلي عن عقلية
اإلستحواذ والهيصنة".
ومن خالل هذا الرد لمفصل للدكتور الشهابي يتبين بشكل واضح ال لبس فيه موقفه
الصبدئي حيال الوحدة الوطنية ،هذا الموقف الذي اصطدم برؤية الشيخ عيسى المتعارضة
مع كل ما هو وطني والرافضة ألي شكل من لشكال الوحدة الوطنية.
في مساء يوم الجمعة لموافق  2001/3/23وبمنلسبة رجوعه إلى البحرين ألقى

الدكتور كلمة في ماتم الدراز حيا فيها شعب البحرين بسنته وشيعته وخص بالذكر عوائل
الشهداء والمجاهدين والمناضلين الذي رفعوا رية لمطاب المشروعة .وفي هذه الكلمة لكد
على أهمية الوحدة لوطنية بين السنة والشيعة وبين الوطنيين واإلسالميين .لكن الدكتور
الشهابي لم يفرغ من إطالق عبارته القاتلة "أن كل إسالمي وطني ،وأن كل وطني مسلم في
هذا البلد ا حتى قام الشيخ عيسى قاسم بانتزاع "المايكروفون" من يد الدكتور سعيد الشهابي
بطريقة لغتت أنظار الجميع وبدا في التعبير عن احتجاجه واستتكاره لمساواة الدكتور بين

المولطن وبين المسلم .ومما ال شك فيه أن هذه المداخلة كلنت خارح الزمان والمكان ألنها
سبيت إحراجا شديدا للدكتور الشهبي الذي لم ير وطنه منذ اثتين وعثرين عاما ،أضف إلى
ذلك أن الدكتور كان في استقبال المهنئين له بالعودة ولم يكن في ندوة أو منلظرة .وقد أثارت
هذه المداخلة استياء الحضور واستغرابهم ألن الناس لم تتعود طوال عقد التنسعينيات على هذا
فطرح التغتيتي التجزيئي .ولذا فقد تحولت هذه الحادثة في اليوم التالي إلى موضوع مثير
للجدل والتتدر في آن واحد .لكن اإلستغراب والدهشة كانت سيد الموقف.
ومن البديهي أن تثير مداخلة الشيخ العديد من التساؤالت لدى الوطنيين والعلماليين
ألنها جاءت متعارضة تماماً وما تطرحه القوى الوطنية والرموز القيادية من تأكيد على

الوحدة الوطنية.
في الصباح الباكر من يوم السبت كنت من ضمن مهنئي الدكتور سعيد بسالمة
الوصول إلى أرض الوطن ،وما ان فرغت من معانقته حتى لر في أنني كيف لنه قد
تعرض للتوبيخ في الليلة الماضية بسببنا نحن الوطنيين .وطلب مني الجلوس إلى جانبه
ودأ يشرح لي ما حدث وبالتفصيل .لكنني لم لستغرب موقف الشيخ عيسى قلسم الرافض
للتحلف مع الوطنيين ،خاصة وأنه يضعهم دائماً في خانة الملحدين.
بعد زيارتي بساعة واحدة تقريباً جاء إلى زيارته كل من األستاذ عبدالرحمن النعيمي

والسيد إيراهيم كمال الدين واألستاذ رضي الموسوي واألستلذ إيراهيم شريف ،وما أن

دخلوا باحة ماتم الشهابيين حتى نهض الشيخ عيسى قاسم وهم بالخروج في طريقة توحي
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بعدم ارتياحه لدخول الوطنيين .وحاول الدكتور سعيد الشهابي ان يؤخر خروج الشيخ
كنوع من المجاملة للزائرين لكنه لصر على الخروج مما أثار استياء وفد الوطنيين .ولثناء
لخروج التقى الوفد بالشيخ علي سلمان وسرد عليه األستاذ عبدالرحمن النعيمي ما حدث،

لكن الشيخ علي سلمان لم يصدر منه اي تعليق.
والحقيقة أن رد الشيخ عيسى قاسم على الدكتور الشهابي فيما يتعلق بموضوع الوحدة
الوطنية والتعاون مع الوطنيين قد ترددت أصداؤه في معظم أنحاء البحرين وأصبح مثار
جدل في الساحة السياسية وعلى اختالف تالوينها وقد ترك لره السيئ في نفوس التقدميين
والوطنيين الذين فوجئوا وكل المخلصين من أبناء هذا الوطن بهذا الطرح التفتيتي.
في اليوم الثاني لرجوع الدكتور سعيد إلى البحرين أي في  24مارس 2001

اصدرت حركة أحرار

البحرين بيانا صحافياً تحت عنوان" :البحرين :الدكتور الشهابي

يؤكد على ثوابت العمل الوطني" قالت فيه ما يلي:
٠عاد إلى البحربن الدكتور سعيد الشهابي ،القيادي في حركة احرار لبحرين ،يوم

الجمعة  23مارس وسط لتقبال جماهيري حلثد .وكلن فى استقبال لدكتور سعيد الرموز
الشعبية والفعايات السيدية بمختلف نؤ جهاتها .وبعد وصوله إلى الدراز ،اقى كلمة فى جلمع
الصادق حيا فيها شعب البحرين بسنته وشيعته وخص بالذكر عولئل الشهداء وللمجاهدين
ولمناضلين الذي رفعوا راية المطالب المشروعة ومثلوا عوامل اإلنتصار لتى دحرت
محاوالت نفتيت المجتمع إلى طوائف وفئات متناحرة .وأكد الدكتور الشهابي على أهمية
الوحدة الوطنية بين السنة والثيعة وبين الوطنيين واإلسالميين وقال بالحرف لواحد :إن كل
إالمي وطني وان كل وطني مسلم في هذا لبلد" وقال أن المسيرة اإلصالحية بحاجة إلى
الجهود المشتركة من كافة أبناء اوطن على اختالف مذاهبهم وتوجهتهم السيدية ،معتبراً

لمطالب الدستورية لمشروعة أداً لبناء المجتمع لمدني الحديث في لبحرين".

في ظهر يوم السبت الموافق  24مارس  2001كان هناك لقاء مع األمير ،الشيخ
عيسى بن سلمان آل خليفة حضره كل من الدكتور سعيد الشهابي والشيخ علي سلمان
راألستاذ عبدالوهاب حسين .وقد ساد هذا اإلجتماع جو من الصراحة والثقة بفعل األجواء
الصحية التي غمرت البالد بفعل تأثير المشروع اإلصالحي.

وإذا كان الدكتور سعيد الشهبي قد رحب بزيارة األمير فإنه رفض وبشدة مقبلة
رئيس الوزراء ر غم إلحاح الوزير محمد مطوع على حدوث مثل هذه الزيارة .كان تفسير
الدكتور لرفض مقابلة رئيس الوزراء هو أنه كان يعبر عن موقفه حيال هذا لرجل الذي
يحمله كامل المسؤولية عن اإلنتهاكات الفظيعة التي حدثت إبان اإلنتفاضة.
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سبق أن تطرقنا إلى تصريح الشيخ عيسى قامم الذي تضمن تطلعاته ورؤيته
للمشروع اإلصالحي وكنا على يقين أن يطرا التغيير على هذه الرؤى والتطلعات بفعل
انتكاسة وفشل المشروع اإلصالحي لكن مثل هذا التغيير لم يحدث .وعلى العكس من ذلك
فلن موقفه من الدستور الجديد والتعديالت الدستورية وهو العمود الفقري لذي يقوم عليه
التحلف الرباعي كان مخيبا لآلمال.

فالشيخ عيسى كان من مؤيدي الدخول في اإلتتخابات النيابية لكنه اضطر للعدول عن
رليه تحت إرادة التيار المقاطع .أما موقفه من التعديالت الدستورية أو باألحرى الدستور

الجديد فهو موقف سلبي وال يرقى إلى مستوى هذه لقضية الخطيرة والمؤثرة على حاضر
ومستقبل شعب البحرين.
ضمن جدول الزيارات التي قامت بها األمانة العامة للمؤتمر الدستوري للرموز
والقيادات المؤثرة في الساحة السيلسية بهدف إطالع هذه الفعاليات على خطة عمل األمانة
وبرنامج عملها من اجل كسب دعم وتأييد هذه الفعاليكت في المعركة لدستورية كانت هناك

زيارة للشيخ عيسى قاسم وذلك في مساء يوم الجمعة ،لثالث والعشرين من ابريل .2005
وقد خرج وفد األمانة الذي تشكل من كل األستاذ إيراهيم شريف واألستاذ حسن
مشيمع والمحامي معيد لعسبول والدكتور عبدالجليل السنقيس والسيد محمد سند بانطباع
سيى للغاية ولم يتردد لحدهم في التعبير عن الندم لمشلركته في هذا الوفد.

استفسر للشيخ عيسى عن موقف الوفد فيما لو قامت الحكومة بإجراء تعديالت مجزية
وكان سؤل المهندس العسبول عن اآللية الدستورية التي ستقوم بإدخل هذه التعديالت.

ورد الشيخ عيسى قاسم بالقول" :هل أنتم تريدون العنب أم الناطور .إن هدفنا هو
الحصول على التعديالت الدستورية".
وهنا رد األستاذ إبراهيم شريف على كالم الشيخ بالقول :إن لتعديالت الدستورية

يجب أن تحظى باإلقرار لشعبي ألنه ال يمكن ألي طرف أن يحل محل الشعب في اتخلذ
مثل هذا القرار الخطير.
وهذا الكالم لم يكن ليعجب الشيخ عيسى قاسم الذي تعود على إعطاء النصائح
والغتلىى ال أن يتلقاها من أحد ولذا فقد خرج الوفد بخفي حنين.
في التلسع عشر من شهر يونيو  2005قام العاطلون عن لعمل باإلعنضام أمام
الديوان الملكي للمطالبة بحق لعمل .وفي خطبة الجمعة بتاريخ  24يونيو نصح الشيخ
عيسى قلسم بعدم جواز اإلعتصام أمام الديوان لملكي مما دفع بعض العاطلين للذهلب إلى
منزله الستيضاح هذه الفتوى وذلك في السادس والعشرين من يونيو .في البدية رفض
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لشيخ عيسى مقابلتهم ،وعندما هددوا باإلعتصام أمام منزله خرج لهم وقال إنه يعتبرهم
بمثابة أبنائه وإن تصريحه هو بدافع الحرص على سالمتهم والخوف عليهم من ان
يتعرضو ا لمنل ما تعرضوا له.
إال أن قصة استدعاء األستلذ حسن مشيصع من قبل الثيخ عيسى قلم على لثر خطبته
األسبوعية بجامع الصلدق بلقفول وذلك في مساء يوم الجمعة الموافق  1يوليو  2005تثير
عالمة اإلستفهام ولتعجب  .في هذه الخطبة قال مشيمع أن سيطرة األسرة الحكمة على
لمناصب العليا فاق بكثير ما كلن موجوداً ليلم قفون أمن الدولة ،ومن ثم انتقد عدم

النيبة العامة وذكر بما جرى في مركز شرطة الرفاع عندما امتتعت النيلبة عن الحضرر
والتحقيق فيما وقع من استخدام القوة ضد المعتصمين في مركز شرطة الرفاع .وقد اعتبر
الشيخ عيسى قلسم وسيد عبدالذ لغريفي هذا لكالم تصعيداً في الخطلب لسيلسي وبادرا في

الرلبيع من يوليو  2005بدعوة األستلذ حسن مشميع من أجل لفت انتباهه وتوجيه التصح له
بعدم تكرار مثل هذا الخطاب التصعيدي على حد قولهم .ولمغارقة العجيبة أن هذا اإلسدعاء
سبق بيوم واحد استدعاء األستلذ حسن مشيمع من قل رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ
عبدالعزيز عطية الن للتحقيق معه في األقوال لمنسوبة ليه.
سبق وأن تطرقنا إلى تصريح الشيخ عيمى قلسم الذي تضمن تطلعاته ورؤيته
للمشروع اإلصالحي ونقول أنه اذا ما لستخدمنا هذا التصريح إلجراء مقارنة مع رؤى
وأفكار الدكتور الشهبي في هذا الظرف الذي لم تتحدد فيه بعد معالم المشروع اإلصالحي

فإن المقارنة بين اإلثنين هي لشبه بالمقارنة بين التفاحة والبرتقالة .فباإلضافة إلى
روحات الدكتور سعيد التي تطرقنا لها والتي تسبب بعضها في إثلرة غضب الشيخ
عيسى قلسم عليه ،فإن المقال الذي نشره لدكتور الشهابي في جريدة القدس العربي في 28

ملرس  2001أي بعد خمسة أليام من رجوعه إلى البحرين يعطي آلمزيد من لمواقق
واألفكار وتحديد الرؤى .في هذا المقال تساءل الدكتور سعيد فيما لو أن الحاكم الجديد

مستعد للقطيعة مع الحقبة السوداء الرهيبة على اعتبار أن مصير تلك الرموز في رأيه هو
المؤشر لمدى جدية الطاقم السياسي الذي يحيره األمير .وتكملة لهذا لتساؤل أثار الدكتور
سعيد مسألتين في غية األهمية وهما:
 )1إن البالد بحاجة إلى رموز شابة لم تتورط في الحقبة السوداء ولم تتلطخ أيديها
بدماء الشهداء.

 )2لن نقاء المشروع اإلصالحي يتطلب إجراءات تمنع وصول العقليات الملوثة بدرن
الماضي إلى موقع القرار في مرحلة ال ينسجمون معها شكالً ومضمونا.
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وفي اعتقلدي ان هذا الطرح الولقعي والجرئ ينم عن رؤيا ثاقبة ويعكس مستوى
الوعي السيلسي الذي كسبه الدكتور من خالل خوضه المعترك السياسي وعن طريق
قراءته للتأريخ وإطالعه على مختلف التجارب اإلنسانية.

ومن لجل استكمل الحديث عن الوحدة الوطنية ومستقبل التعاون مع الوطنيين اخترت
األستاذ عبدالوهاب حسين كما سلطرق لذلك الحقاً .وكات خطبته التي ألقاها في صالة

يوم الجمعة بتلريخ  2001/3/30بمسجد الشيخ خلف هي الموضوع الذي اعتمدت عليه
والتي خصصها ذلك لتحقيق غرضين مهمين هما:
 )1الحرص على إطالع القلرى على أفكار ورؤى هذا القائد والرمز الذي هو لحد
قادة العريضة النخبوية والشعبية وكيفية تعامله مع المرحلة الجديدة من العمل السياسي.

 )2إن هذا الققد والرمز هو من دخل في تجربة المبلدرة مع وزارة الداخلية وآثر فيها
العمل من خالل لجنة المبادرة المقتصرة على الطائفة الشيعية على حساب لجنة العريضة
الوطنية ،وفي ضوء ذلك فإن آراء وأفكار األستاذ تهمنا جداً لمعرفة فيما إذا كان األستاذ قد
استوعب دروس التجربة الغلشلة.

كلن هذا الموضوع هو المحور األماسي في خطبته حيث تتاوله من عدة جواقب .وقد
حرصت على نشر كل ما قاله في هذا لخصوص.

الدكتور منصور الجمري
اثناء اندالع اإلنتفلضة كلن الدكتور منصور الجمري يتلقى دراسته في بريطانيا .وفي
نلك الوقت لم تكن للدكتور منصور أية ميول سياسية ،وال ية عالقة بأحداث البحرين.
لكنه أبدى حماساً كبيراً تجاه هذه الحركة المطلبية ،خاصة وإن والده هو احد قادتها

األساسيين والمشرفين على تحرير لعريضتين النخبوية والشعبية و أنه جراء ذلك تعرض

لإلعتقال مرتين كما ت طرقنا لذلك.
يعود لفضل في تصدر الدكتور منصور الجمري الواجهة السيلسية وبروزه كرمز
سياسي إلى الدكتور سعيد الشهلبي الذي وضع فيه كامل الثقة بحكم أنه ابن الشيخ
عبداألمير الجمري .والدكتور الشهابي هو الذي دفع بالدكتور الجمري للصعود على سلم
المجد السيلسي واختاره كناطق رسمي لحركة أحرار البحرين.

وال يغيب عن بال رفاق حركة األحرار تلك العالقة القوية التي جمعت يين الشخصين
واستعداد الدكتور سعيد للسكوت على أخطاء الدكتور منصور بحجة لمحافظة على وحدة
الصف وسمعة الحركة .اآلن وقد مر ما يزيد على أربع سنوات على تغير المواقف وتبدل
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الخيالت السياسية فإني أتساءل فيما إذا انتاب الدكتور سعيد الشهابى شعور بالندم والحسرة

على خسران تلك العالقة النضالية الطويلة؟
لع شهر يناير  1996قامت السلطة في البحرين بتسريب خبر حصول الدكتور
منصور على الجنسية البريطانية األمر الذي فاجا الدكتور الشهابي والدكتور العلوي وهما
رفيقاه في قيادة أحرار البحرين في لندن ،كما أثار هذا الموضوع دهشة قيادات العمل
بالدلخل وتيار الحركة المطلبية في البحرين .وحتى يتأكد الشهابي والعلوي من صحة هذا
الخبر اضطرا لمواجهة الدكتور منصور الجمري حول مدى صحة ما نشره اإلعالم
البحريني وفوجى االثنان بتأكيد الدكتور منصور على صحة الخبر .وعندما سااله عن
األسباب التي دعته لكتمان هذا الخبر األمر الذي سبب لهما إحراجاً شديداً أفاد الدكتور
مازحاً بأنه تعمد عدم إفشاء هذا السر ألنه تحلثى حسد الدكتور سيد مجيد العلوي.

وفي ضوء حصول الدكتور منصور الجمري على الجنسية البريطانية بالرت السلطة
في البحرين بإلغاء الجنسية البحرينية عنه عام  1996كعقاب له.
فى التاسع من شهر يونيو  2001تحدد موعد زيارة اللورد إيفبري للبحرين ولمدة
لسبوع واحد وفي ضوء هذا التحديد لختار الدكتور منصور الجمري أن تكون زيارته
األولى للبحرين في رفقة اللورد إيفبري ،وفي نفس هذا التلريخ .لم يكن متوقعاً أن تثير
زيارة الدكتور منصور في هذا التاريخ اعتراض الناشط الحقوقى حسن موسى الذي راى
في الزيلرة المشتركة بين الدكتور واللورد خلطاً بين السياسي والحقوقي ،وكاد هذا الخالف

أن يتفاقم لوال إقدام السلطة في البحرين على إلغاء زيارة اللورد.
عندئذ قرر الدكتور منصور العودة في السابع من يونيو 200 1لكن اإلعالم في
البحرين سارع إلى إثارة موضوع إز دواجية الجنسية في إثارة واضحة للجنسية اليريطلنية
التي يحملها الدكتور منصور الجمري .وقد قامت بالحملة كل من جريدة األيام ولبحرين

تريييون اللتان طالبتا بإلغاء الجنسية البحرينية عن كل من يحمل الجنمية األخرى .لكن
التصريح الرسمي الذي ورد فيما بعد جاء متعارضاً مع الحملة الصحفية حيث أكدت
لمصادر — التي لم يذكرها التصريح  -لن السلطات البحرينية ال تفرض أية قيود عطى اي

بحريني يرغب في العودة إلى حضن الوطن ..فأبولب الوطن مفتوحة على الدوام لكل من
لرد ان يدخله او يخرج منه إنطالقا من مبدى الحريات العامة.
وفي هذا الخصوص نشرت جريدة الوطن للكويتية تصريحا للدكتور منصور قال فيه:

"أكد المتحدث باسم حركة أحرار البحرين د .منصور الجمري بلنه لن يتطرق لمواضيع من
شلها خلق لية حسلسيات سياسية لدى عودته المتوقعة للبحرين في  7يونيو القلىم.
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وقد أكد على هذا التعهد في جريدة الوطن بتاريخ  28ميو  2001حين قال له ال
ينوي التطرق لمواضيع مهيجة لكنه سيشارك الشعب البحريني همومه وله سيستمع لهم
لتحديد يرامج عملية تمكنه من المشاركة في خدمة اإلصالح السياسي في المنامة.
وحول قرار عودته التى سماها بالزيارة اإلستكشافية وحددها بمدة أسبوعين قال" :أنا
لم أتخل عن جنسيتى البحرينية مطلقاً ،وإنما حصلت على الجنسية البريطانية بسبب

الظروف السياسية التي حرمتني من ممارسة حياتي بصورة طبيعية خالل السنوات
الماضية .لقد حرمت من جنسيتى البحرينية ومن تجديد جواز سفري ألسباب سيلسية
وحصلت على جواز سفري البريطاني كأحد الحقوق التي يتمتع بها أي انسان يحترم قانون
البلد الذي يعيش فيه" .وفي إشارة واضحة للحملة التي قامت بها األيام سلته الوطن فيما إذا
كلن ينوي إلغاء جنسيته البريطانية لصالح الجنسية البحرينية قال" :إن الوقت سبق ألوقه
لتحديد قضايا بهذا المستوى وبه يرغب أوال أن يطمئن الستقرار اإلصالحات السياسية في

لبحرين وفيه ال عودة للماضي ،وإن الجنسية والجواز لن يستخدما كعقاب سيلسي ولن
يساء استخدلمهما سياسيا" .لكنه طالب في الوقت نفسه بتطبيق قائون الجنسية الذي ال يسمح
بازدواجها بدون تمييز ،مشيراً إلى أن :حكومة ابحرين تمنح لجنسية لفئات وقبائل معينة

من خارج البحرين بينما تشدد على آخرين مؤكداً بأنه يامل في أن يحدد رايه في هذا
للموضوع لحساس قرييا".

في السليع من يونيو  2001علد الدكتور منصور إلى البحرين بعد قضاء خمسة عثر
عاماً في منفاه في بريطانيا ومط استقبل حافل في المطار .وفي جامع اإلمام زين العابدين
ببنى جمرة ألقى الدكتور منصور كلمة أشلد فيها بصمود الشعب إبان فترة المحنة قال فيها:
إن صمودكم ووحدتكم وارتباطكم األصيل بدينكم وحبكم العميق لوطنكم حقق ما عجزت

عنه أمم خلت من قبلكم" .ودعا إلى وحدة لكلمة قكال" :إننا بحاجة ألن نصلح ذات بيننا وال
بد أن نقاوم نزعات التشرنم  .ولم ينس ن يحيي في كلمته الشهداء والسجناء ونشطاء

حقوق اإلنسان.
وأثناء هذه الزيارة اإلستكشافية شارك الدكتور منصور في العديد من لندوات

كمتحدث وتتاول لعديد من لقضايا السيلسية والمجتمعية التي تهم مستقبل المشروع
اإلصالحي .كما قلم بزيارة للمجالر في المحرق وكان مجلسي أحدها حيث تم استقباله
صباح يوم الجمعة الموافق  15يونيو وكانت بصحبته إبنته وشارك في أحاديث مجلسنا

التي لم تخلو من جدية النقاش في يوم من األيام.
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في الثالث والعشرين من شهر يوليو  2001قام األمير بزيارة رسمية إلى المملكة
لمتحدة وفي هذه الزيارة وافق األمير على إعادة الجنسية البحرينية للدكتور منصور
الجمري والتي أسقطت عنه عام 1996م.
وتعليقاً على هذا الموضوع قالت وكالة أنباء الخليج في الرابع والعشرين من يوليو

 2001م ":أن أمير البحرين الشيخ حمد الذي يقوم بزيارة رسمية للندن قد استقبل منصور
لجمري المقيم في بريطئيا ،واخبره بموافقته على إعادة الجنسية إليه بناء على طلبه".
وبهذه المناسبة عقد د .منصور لجمري مؤتمرا صحفيا قال فيه" :إن السلطات البحرينية

صادرت جولز سفري في ينير 1996م ،وهو ما يعني تجريدي من خطلى البحرينية".
وأضاف" :لنني سعيد باستعادتها ،لكن سعادتي ستكون لكبر إذا ما سمحت اسلطت لبحرينية
لنحو  200بحريني يقيمون فى لمنفى منذ العام  1980م بلستعادة جوازات سفرهم".

أما جريدة الشرق األوسط فقد علقت على الموضوع بقولها" :ستقبل أمس ( 23يوليو)
أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بمقر إقامته فى لندن ،على هامش زيارته
الرسمية إلى بريطانيا ،الدكتور منصور الجمري ،نجل الشيخ عبداألمير الجمري ،ومنحه
الجنسية بناء على طلبه ،وذلك في خطوة جديدة من جانب الشيخ حمد تجاه المعارضة
السياسية في البحرين" .وقال الجمري للشرق األوسط" :إنه يعتبر القانون البحريني هو
األماس وهو الذى يسري عليه شخصياً ،معرباً عن أمله بالعودة لإلستقرار فى البحرين
والمشاركة في العمل السياسي من الداخل .كما أعرب الجمري ،الذي قضى بضع سنوات
فى لندن بصفته معارضاً سياسياً ،عن أمله أن تعود الجنسية البحرينية لكل الذين تعرضوا

لسحبها من قبل ،وهناك قرابة مائتي شخص في إيران ما زالوا ينتظرون منحهم أو إعادة
الجنسية لهم من جديد ليعودوا جميعهم ايمارسوا دورهم المستقبلي في بناء بلدهم".
وإذا كان هناك من تعليق على موضوع الجنسية فهو الفارق الكبير بين لمنحة
واإلعلدة .فاإلعادة هي تصحيح وضع خاطئ بإعادة األمور إلى نصابها .أما المنحة فتعني

الصدقة والعطاء وإن ما يعطى يمكن أن يسترد في أي وقت من األوقات.

عودة الدكتور منصور من أجل اإلستقرار
بعد الزيارة اإلستكشافية التي قام بها الدكتور منصور لخبر رفيق دربه الدكتور سعيد
الشلههي له التقى لناء الزيارة بولي العهد الشيخ سلمان وإنه هثفنل جداً بالمشروع

اإلصالحي ،وإنه عازم على الرجوع إلى البحرين للعمل من الدلخل .في شهر سبتمبر من
العام  .2001وأثناء زيارتي المعتادة لبريطلنيا منذ اندالع اإلنتفاضة قمت بزيارة لألخ
الدكتور سعيد الشهابي ونلك بغرض درلسة الوضع السياسي واستعراض آخر التطورات
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وتبادل وجهات لمنظر حول المشروع اإلصالحي .كانت وجهات نظرنا متقاربة بل
ومتطابقة إلى أبعد الحدود فيما يتعلق بمستقبل اإلصالح لسياسي وإنه وجب على
المعالرضة لن تتريث وأن ال تضع سالحها الم طلبي قبل أن تتضح معالم المشروع وتطمئن
على سالمة العملية اإلصالحية وتتأكد من لنها لن تخرج عن مكتها الصحيحة.
وهذا اإلستتتاج قلنا بطبيعة الحال إلى منقشة وضع القوى لمسياسية ورأينا ضرورة

تعزيز جبهقا في الداخل والخارج وعدم التفريط في أي منهما حتى تتضح معالم المشروع
اإلصالحي .وفجاة توقف الدكتور وبحسرة عند موضوع الدكتورمنصور .الجمري وقال
إنه يشعر بالحزن الشديد بسبب القرار الذي اتخذه الدكتور منصور الجمري بالرجوع إلى
البحرين .وفي محاولة أخيرة لثني الدكتور عن الرجوع طلب مني إقناعه بالبقاء ولو لمدة
عام على األقل حتى تتضح األمور ونعرف ما لنا وما علينا حسب تعبيره .في طريقنا أنا
والدكتور منصور الجمري إلى منزل الدكتور سعيد الشهابي كان موضوع عودته إلى
البحرين هو الموضوع الذي استحوذ على نقاشنا وحاولت جاهداً إقناعه بلعدول عن فكرة

الرجوع في هذا الظرف حتى تتحدد معالم الطريق ،لكن محاوالتي باءت بالفشل.
كان جوابه جاهزاً وحازماً" :لقد أصبح موضوع العودة محسوماً بالنسبة لي وإن حبي

للبحرين يفعنى دفعا للرجوع باسرع وقت ممكن وإني قد عقدت العزم على مباشرة العمل
السيلسي من الداخل ،وهناك مجال واسع للعمل وبشكل علني".

أما الموضوع الثاني الذي دسست أنفي فيه فهو المتعلق بمشرو ع جريدة الوسط ،وقد
اقترحت على الدكتور منصور أن يكون الدكتور الشهابي هوربيس هيئة التحرير بحكم
خبرته الطويلة في هذا المجال .لكني فوجئت برده بأنه هو من سيكون رئيسا للتحرير.

في مساء يوم الثالثاء ،الثالث عثر من فبراير  2002وهو اليوم الذي سبق صدود
الدستور الجديد كانت هناك دعوة عشاء في منزل السيد احمد بن رجب في بني جمرة.
كان رمز الحضور هوالدكتور منصور ،وكان المدعوون آذانا صاغية ألحاديثه المتتوعة

والشيقة ،حتى إذا ما عرج على موضوع الدستور الجديد وبالتحديد الباب الخاص بنظام
المجلسين حتى تبين أنه على علم مسبق بالصالحيات التشريعية والرقابية التي ستمنح
لمجلس الشورى وليه من مؤيدي إعطاء تلك الصالحيات لهذا المجلس .و ألن الضيوف لم
يكونوا يتوقعون مق هذا الموقف التراجعي من المعارض الدكتور منصور فقد أصبحوا

مشدوهين من هول المفاجأة.
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في مقارنته بين الدكتور مجيد العلوي والدكتور منصور الجمري ،قال الدكتور سعيد
الشهابي :إن الدكتور منصور أكثر سوءاً من الدكتور مجيد العلوي .لكن هذا اإلكشاف
جاء متاخراً وبعد خراب البصرة كما يقول المثل.

المهندس عبدالرحمن النعيمي
في مساء يوم األربعاء الموافق  28فبراير 2001 .كنت من ضمن المستقبلين

والمهنئين الذين احتشدوا فى مطار البحرين الستقبال كل من األستاذ المهندس عبدالرحمن
النعيمي والمهندس عبدالنبي العكري بعد أن أمضيا ما يزيد على ثالثين عاماً في المنغى

بسوريا .كان اإلستقبال أشبه بلستقبال األبطال حيث قام المسدقبلون بإمطارهم بالورود
ت ٠ا

اعلى معانقتهم وتقبيلهم.

وحسب تقدير وكالة رويترز التي أوردت نبا وصول هذين المبعدين وقامت بتغطية
اإلست قبال ف المطار ،فإن عدد المستقبلين قد بلغ نحو أربعة آالف شخص وإنهم انتظروا
ساعات في مطار المنامة الستقبال الرجلين اللذين علدا وهما فى الستينيات من عمريهما
في إطار العفو الذي أعلنه األمير في مطل ع الشهر فى إطار اإلصالحك الديمقراطية.
وقالت الوكالة أن المهندس عبدالنبي العكري هو معارض شيعي والمهندس النعيمى
معرض سني بارز عاش نحو ثالتة عقود في المنفى .وتعبيراً عن فرحته بالرجوع الى

لرض الوطن قال العكري بعد خروجه من الطائرة أنه يشعر وكأنه عاد إلى أحضان امه.

وبلرغم من معرفتي الطويلة باألستاذ النعيمي من خالل كتاباته ودوره للنضلي
مقبلتي
الكبير وتضحياته لجمة في سبيل قضايا البحرين السياسية والمطلبية،
باألستاذ في المطار تعتبر اللقاء األول الذي جمعني به وجها لوجه.
وقد توسعت المعرفة باألستاذ وترسخت في معركة لتسعينيات إلى درجة أنها شكلت
لدي مناعة وحصكة قوية ضد األقاويل التي كلنت تصدر من رفقه باألمس من مناضلي
الستينيات ،وخاصة أولئك الذين تم إقصلؤهم حزبياً .كنت أكره سماع تلك األقاويل التي
كانت تتهم األستاذ بالتسلط و ممارسة اإلقصاء ضد من يعلرض تتفيذ أوامره وأعتبرها نوعاً

من الوشاية أو تشويه اإلمعة.
في اليوم التالي لوصوله إلى البحرين كتت مع عضو لجنة العريضة المهندس سعيد

العسبول في زيارة للنعيمي في الخيمة التي نصبت في منطقة عراد من لجل لستقبل
المهنئين .وألنه لم يكن متواجداً فقد فوجئنا بخبر ذهابه لزيلرة للشيخ عبداألمير الجمري
األمر الذي لثار تعجبنا وتسبب في تعكير فرحتتا.
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ال شك أن الشيخ عبداالمير يستحق الزيارة والتكريم لكن ذلك ال يكون على حساب
أعرافنا وعاداتتا وتقاليدنا التي تقول أن من يقوم بالزيارة هو الشيخ عبداألمير الجمري

بلرغم من مكانة الشيخ الدينية وليس العائد من المنفى بعد هذه الغيبة الطويلة ،خاصة وإن

طال ال عمره  -كان في كامل صحته وعلفيته آنذاك .ولذا فقد عبرنا عن عدم
الشيخ
رضفا بهذه الزيارة واعتبرناها مأخذا على األستاذ المهندس عبدالرحمن النعيمي .لكن

جاءت المفاجأة من المحيطين باألستاذ عبدالرحمن النعيمي من رفاق األمس والذين كانوا
غائبين عن الساحة السياسية إيان أحداث للتسعينيات لتعير لنا عن صحة موقق األستاذ

النعيمي وعدم قناعتهم بوجهة نظرنا.

يقول المهندس سعيد العسبول ،أنه بعد انتهاء فترة اإلستقبال في خيمة عراد ،كان في
مهمة توصيل المهندس عبدالرحمن التعيمي ألحد زياراته ،وفي الطريق فوجى باألستاذ
التعيمي يطرح عليه مسألة حل لجنة العريضة بحجة أنه لم يعد هناك ما يبرر وجودها.
يقول المهندس سعيد العسبول لن لهذا الموضوع أثار دهشته واستغرابه لكنه آثر

السكوت وعدم التعليق تحاشيا للدخول في متل هذا الموضوع الحساس.
في بداية اإلنفتاح السياسي طرح مشروع توحيد أعضاء جبهة التحرير والجبهة
الشعبية في كيان موحد وتم توزيع وتداول النظام األماسي للمناقشة ويداء الراي .وقد

القى هذا المشروع قبول األعضاء الناشطين من كال الطرفين وشاركوا وبحماس شديد في
إعطاء وجهة نظرهم في بناء كيان المستقبل .ويبدو لن فكر ة الدمج والتشكيل كانت مختمرة

في ذهن األستاذ عبدالرحمن النعيمي لدرجة استعجاله في طرح هذا المشروع وهو الذي لم
يمر على عودته من المنفى أكثر من شهر واحد.

ففي األسبوع األول من شهر إبريل بلدر األستاذ النعيمي بدعوة الفعاليات والرموز
السياسية من التقدميين واليساريين لحضور اإلجتماع لموسع الذي سينعقد في منزله في
التاسع عشر من إبريل  .2001وفي هذا اإلجتماع طرح األستلذ عبدالرحمن النعيمي فكرة
تأسيس التجمع الولسع الذي يضم كافة فصقل اليسار ،وقد كان هناك اتفاق تام على فكرة
التوحيد .إال أن اآلراء تعددت واختلفت حيال طريقة التتفيذ ،مما استوجب عقد اجتماع ثاني

بعد أسبوع ولحد .في السادس والعشرين من ليريل تم عقد اإلجتماع الثاني في منزل
األستاذ عبدالرحمن النعيصي بمنطقة عرلد .وفي هذا اإلجتماع طرح تركيز النقاش في
بديته على آلية التنفيذ ،اال أن مملي جبهة التحرير فاجؤوا الحضور بطرح قضية التمثيل
لنسبي للقوى لمقاركة في هذا التجمع ،وهذا الطرح بطبيعة الحال يلغي صفة الدمج عن
لتشكيل الجديد ويضعه في خانة التحالفات السياسية.
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في التاسع والعشرين من إريل  2001عقد اإلجتماع األول للمؤسسين في نادي
العروبة ،وتمفي هذا اإلجتماع إختيار اللجنة التحضيرية المكلفة بصياغة النظام األسلس
للجمعية.
وفى الحدي والعشرين منشهر مايو  2001عقد اإلجتماع التليسى بحضور واحد

واربعين شخصاً من المؤسسين وتمت الموافقة على النظام األساسي وتقديم الطلب لوزارة
العمل واشؤون اإلجتماعية.
وفي العاشر من سبتمبر  2001صدر الترخيص للجمعية بموجب القرار رقم ()29

لسنة  2001وتم تسجيلها في سجل قيد الجمعيات واألندية اإلجتماعية.

وفي الحادي من شهر أكتوير جرت إنتخابات الجمعية العمومية بنادي العروبة حيث

تم انتخاب أول مجلس إدارة للجمعية.
وقد ساد هذا اإلجتماع التوتر الشديد ،وشهد تصاعد الخالف بين جبهة التحرير
و لجبهة الشعبية حول الطريقة التيتمتفيها عملية اإلنتخاب .حيث لم يتمكن ممثلو جبهة
التحرير من إيصال أي عضو لهم في مجلس اإلدأرة ،ونلك بسبب قلة تمثيلهم ض للجمعلة

العمومية.
ونظرا للخالفات بين الطرفين ،فقد اتجهت جبهة التحرير منذ الشهر الثاني من
اإلجتماع التليسي للجمعية المشتركة إلى تكوين جمعية خاصة بهم هى جمعية المنبر
الديمقراطي التقدمي .وفيما بعد حذت حذوهم جماعة حزب البعث العربي اإلشتراكي

وقاموا بتشكيل جمعيتهم الخاصة بهم واسموها جمعية التجمع القومى الديمقرلطى.
وبالرعم من كل المآخذ والسلبيات التي اعترت مسالة تتفيذ هذا المشروع ،إال لفه ال
يمكننكران^الدور الذى لعبه المهندس النعيصي في هذا التثكيل الذي مئل فى حقيقة األمر
بدية تكوين العمل الحزبي العلني في تلريخ لبحرين السياسي بشكل خاص ،وفي منطقة

لخليج العربي بشكل عام.
لكن السؤال الذي يعيد طرح نفسههو:هل هناك ية عالقة بين فكرة جمع التيار
لوطني التقدمي في كيان موحد ،وبين طرح موضوع يلغاء لجنة العريضة؟ وبمعنى اخر
هل مشروع العمل الحزبي الموحد يتعارض مع استمرار تحلف لجنة اللعريضة الشعبية؟

وسوف ننتظر طويالً إلى أن تأتي اإلجبة طى لسان وىلئك النشطاء السياميين

والحزبيين الذين ساهموا في تدمير هذا التحالف الواسع أو ما يطلق عطيه بالكتلة التاريخية.
لما في الوقت الحاضر فإن اإلجابة الوحيدة البارزة للمراقبين للوضع لسيلسي في البحرين
هي مسلسل التتازالت والتراجعات التي شهدتها البحرين بعد لتمويت على الميثاق والتي
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انتهت بتوجيه الضربة القاصمة للتحلف الوطني للمقاطعين الذي مثله للمؤتمر الدستوري.
وفي هذا ما يكفي لتوجيه اللوم للمتسارعين.

بوادر الخالف بين الشيخ الجمري ولجنة المبادرة
بعد التصويت على الميثاق بلسبوع واحد وتحديداً في الحادي ولعشرين من فبراير
 2001قلم األستاذ مجيد الزيرة واخوه محمد بترتيب حفل خطابي بهذه المنلسبة الوطنية

وذلك في مركز البحرين لدولي يالمعلض .ومن ضمن الذين شاركوا في هذا البرنامج
الخطلبي كل من األستاذ عبدالوهاب حسين وعلي ربيعة وانتهى الحفل يتاول وجبة العشاء.

في هذه المناسبة اإلحتفالية تم أول لقاء بين الشيخ الجمري والدكتور عبداللطيف
الرميحي ،وتبادل الطرفان أطراف الحديث إلى أن تطرقا إلى سيرة ولي لعهد الشيخ
سلمان ين حمد آل خليفة .وقد اغتنم الدكتور عبدللطيف الرميحي فرصة امتداح الشيخ
عبداألمير لولي العهد وكثرة ما سمعه عن دماثة خلقه وسعة اطالعه وحبه الخير للوطن
فعرض عليه فكرة ترتيب زيارة خاصة له ولم يتردد الشيخ الجمري في قبول هذه الفكرة.
تم تحديد موعد الزيارة في الرلبع من مارس  2001وعلى أثر ذلك تم تشكيل وفد ضم
باإلضافة إلى لشيخ الجمري كال من األستاذ عبدالوهاب والشيخ حسن الديهي واالستلذ حسن
مثيمع وسيد إيراهيم سيد علي وحسن سلطان وجميعهم اعضاء في لجنة المبادرة.
وهنا اقترح الشيخ عبداألمير إضافة إبنه صادق ليكون من ضمن الوفد ،لكن األستلذ

عبدالوهاب حسين اعترض على ذلك وبشدة ،على اعتبار .لن إينه ال عالقة له بالعمل
الوطني .لكن الشيخ عبداألمير أصر على رأيه وهذد بعدم الذهاب معهم في حالة
اإلعتراض على اصطحاب إينه .وتعبيراً عن اسعئيائه ترك الحضور ودخل المنزل األمر

الذي لضطر األستاذ عبدالوهاب حسين للرضوخ .لم تكن الزيارة التي قام بترتيبها الدكتور.
عبداللطيف الرميحي لولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة زيارة رب سمية بل كانت في
األساس زيارة ودية هدفها التعارف بين هاتين الشخصيتين ،لكنها تحولت إلى أكثر من
رسمية ،حيث تم طرح العديد من القضليا الحساسة ومن بينها مطالبة ولي لعهد بالتدخل
إلعادة اإلعتبار للعائالت البحرينية التي تم سحب جنسيتها في أحداث الثمانينيات وإيعلدها
إلى إيران  .وقد وعد ولي العهد بإيجاد حل لهذه المشكلة.

ترخيص جريدة الوسط.
من المشاريع التي فكر فيها أصحاب المبادرة بعد اإلنفتاح السيلسي حصولهم على

ترخيص بإصدار جريدة يومية تتطق بإسم هذا التجمع .وفي أحد اللقاءات التي جمعت
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الشيخ عبداألمير الجمري واألستلذ عبدالوهاب حسين بالملك ،فاتح الشيخ عبداألمير الشيخ
حمد بن عيسى في شان الحصول على هذا الترخيص ،وكنت المفاجاة هي الموافقة
المبدئية على هذا الطلب مع اشتراط األمير أن يكون التمويل من الداخل ولن تتعرف
الحكومة على من سيكون رئيساً للتحرير .وقد وافق الحضور على هذين الشرطين.
والحقيقة أن جماعة المبادرة لم تكن تتوقع موافقة األمير على الترخيص وبعذه
لسرعة .ولذا فقد غمرت الفرحة اعضاءها واعتبروا ذلك إنجاز اً كييراً للجماعة ،إذ

ستمكن من خالل الجريدة أن تبث أفكارها وتروج آلرائها ومشاريعها السياسية .لكن هذه
الفرحة لم تعمر طويال فقد تحول الترخيص إلى عامل جديد للفرقة والشقاق بين أعضاء
لجنة المبادرة.
فور انتهاء الزيارة اإلستكشافية للبحرين ورجوع الدكتور منصور إلى لندن ،وذلك في
نهاية األسبوع لثالث من شهر يونيو  2001أثير موضوع رئاسة تحرير لجريدة .كلن
الدكتور سعيد الشهابي يتوقع أن يكون هو رئيس هيئة التحرير بحكم خبرته الطويلة في حقل
الصحافة خلصة وإنه كلن يرلى تحرير مجلة العالم ولفترة طويلة تجاىزت لتسع سنوات،

لكن الدكتور الجمر ي أصر على القيام بهذه الوظيفة بنفسه مما لضطر الدكتور الشهبي
لصرف النظر عن الفكرة حفاظاً على وحدة الصف .ومن لمهم لغت النظر إلى أن الدكتور
الشهابي وحتى ذلك الوقت كان تحت اإلنطباع بأن الترخيص هو خاص بجماعة لمبلرة ولم
يكن يدوربخلده أبداًأنه سيتحول إلى ترخيص خاص بلشيخ لجمري.

في شهر أغسطس من العام  2001كنت في لندن ،واشاء الحديث عن ترخيص
الجريدة لم يتردد الدكتور سعيد الشهابي في اإلشارة إلى موضوع الخالف حول رئلسة
التحرير لكنني آثرت السكوت وعدم التعليق في مل هذه المسائل الخاصة والحسلسة.
أما جماعة المبلدرة فقد دخلت في خالف مع الشيخ الجمري حال تيقنها من ان الشيخ
قد اعتبر الترخيص خاصاً به شخصياً ،وزبد من حدة الخالف تجيير منفعة الترخيص
سالح إبنه الدكتور منصور الجمري.

في سؤال للمهندس محمد جميل الجمري عن قصة الخالف على الترخيص قال" :إن
سمو األمير الشيخ حمد قد اعطى الموافقة المبدئية لوالده ،ويناء على طلبه الخاص ،وإن
الطلب لم يكن باألساس باسم جماعة المبادرة .وألن الموافقة بإسم الوالد فلن لخيه الدكتور

منصور الجمري وبمجرد عودته إلى البحرين في زيارته األولى بلشر القيام بإجراءات
تحويل موافقة األمير إلى ترخيص مكتوب لدى وزارة اإلعالم" .واختتم فمهندس كالمه
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بالقول" :إن ما أشيع وقتها من ان الدكتور منصور بذل جهداً كبيراً في إقناع والده من اجل

تحويل الترخيص بلسمه الشخصي كالم عار عن الصحة".
في معرض تصريحه في الثامن عشر من نوفمبر  2001بخصوص طلبات الحصول
على تراخيص إصدار الصحف قال وزير اإلعالم ،إن الوزارة تلقت سبع طلبات إلصدار
صحف يومية ،وإن وزارته بصدد استكمال اإلجراءات األولية إلصدار جريدة لوسط
وهي الجريدة الخاصة بالشيخ عبداألمير الجمري ،وإنه متوقع صدورها في منتصف العام
 .2002وحتى تتجنب حركة أحرار البحرين إثارة البلبلة واللغط حول هذا الموضوع جاء
تعليقها على هذا الخبر بالقول إن الشيخ عبداألمير الجمري قد تقدم بطلب رسمي إلصدار
الصحيفة التي يتوقع أن يرأس صجلس إدارتها رجل األعمال المعروف السيد فاروق المؤيد

ويرأس تحريرها الدكتور منصور لجمري.

في اللقاء األسبوعي الذي يجريه األستاذ عبدالوهاب مساء الثالثاء تطرق لموضوع
جريدة الوسط ومقترح إنشاء جريدة شعبية من لسهم كفة الشعب فقال" :لنه ال توجد نية
إلصدار صحيفة حاليا ،وإن هناك بعض األخطاء التي صاحبت طلب إنشاء الجريدة .فبعد
أن كانت الجريدة للتيار فقد لخنت الجريدة وضعاً تجارياً ،ولو أن التيار قال ان جريدة
الوسط يجب أن تعبر عن توجهات ونظر التيار فهل يجوز له ألبياً وقفونياً أن يمتلك هذا
الحق؟ ال يمتلك ذلك الحق ألن الجريدة مملوكة بيد لشخاص وان القول بلن الجريدة ال

تمثل التيار ليس معناه أن هذه سبة للجريدة و إنما هو أمر واقع".
واختتم اإلستلذ كالمه بالقول" :إنه ال توجد رغبة للتقدم بطلب ترخيص جريدة في
للوقت الحاضر ولكن ال يوجد مانع أن نتقدم بطلب الحق إلنشاء جريدة ،وكما فكرنا سابقا
بليجاد هذا المنبر ،يمكننا التغكير في ذلك غسئقبأل ،وال تعد مسالة التمويل عنقاً أو مشكلة

في طريق تنفيذ هذا المشروع".
وإذا كان هناك من تعليق على كالم األستاذ عبدالوهاب فبنه يمكن القول أن حديثه قد
غلب عليه التفاؤل .إذ ان إصدار تراخيص الصحف والمجالت ليست بتلك السهولة التي
يتصورها األستلذ ،وإن الطريقة التي تصت فيها موافقة القيادة السياسية على إعطاء

الترخيص للشيخ الجمري ال يمكن أن تتكرر لسبب بسيط و هو ان السلطة السياسية لم تعد
في حاجة لمغازلة القوى الفاعلة وكسب رضاها بعد أن سجلت القيادة السياسية هذا النجاح

الباهر في إرساء دعائم مشروعها اإلصالحى.
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هناك صعوبة في تحديد بداياكت الخالف الذي دب بين الشيخ عيداألمير الجمري وبقية
أعضاء لجنة المبادرة .لكن هذه المسائل التي تطرقنا إليها مجتمعة قد أدت إلى اتساع
الشرخ بين هذه األطراف ذات الوزن الثقيل في الساحة السياسية.

في خطبة الجمعة بجامع الصادق التي صادف تاريخها الثاني من مارس  2001أعلن
الشيخ الجمري أن الشيخ عيسى قاسم سيرجع إلى البحرين في الثامن من هذا الشهر وبه
ال يرغب في رؤية أية مظاهر استقبال إال من عائلته ،لكن األستلذ عيدالوهاب حسين
اعترض على هذا الراي وأصر على القيام باإلحتفال واإلستقبال في المطار ولن يسير

الموكب من المطار إلى لدراز.
ويعتبر هذا التصريح ?مثابة اإلعالن عن تحول األستاذ عبدالوهاب من خط الشيخ
الجمري إلى خط الشيخ عيسى قاسم .لكن شهر العسل بين األستلذ عبدالوهاب والشيخ
عيسى قاسم لم يعمر طويالً وذلك بغعل اختالف المواقف حول لكثير من القضليا والملفلت

الوطنية الساخنة.

األجواء التي سادت إبان اإلنفتاح السياسي
غداة اإلنغراج السياسي ساد شعور عام بالتغاؤل شمل جميع القوى الوطنية العاملة في
الداخل والخارج وبدون استثناء .وقد كان من لسباب هذا الشعور إطالق سراح جميع
المعتقلين السياسيين والسماح للمبعدين بالعودة إلى أرض الوطن و إلغاء قانون أمن الدولة

ومحكمة أمن الدولة .وقد اختلطت المشاعر بين حماس منقطع النظير للخطوات التي
خطاها األمير في طريق إصالح الوضع السياسي والحقوقي المتأزم وبين متفعل حذر.
و إذا كان هناك متحفظ أو هشكك فمبعثه السرعة المذهلة التي يسير فيها قطار اإلصالح
والطريقة التي تسير فيها العملية اإلنفتاحية.
وحول هذه اآلراء التي توافقت في بعض للطروحلت وتباينت وتعارضت في لكثير

منها تعمدت لختيار ندوة مجلس اللوردات كنقطة لنطالق

 ،وهي التدوة التي تم تتظيمها

في الرلبع عشر من مارس  2001أي بعد مرور شهر واحد طى التصويت على لميثاق
الوطني وكان عنوانها" :حول الوضعفي البحرين" ،والسبب في هذا اإلختيار هو تعدد اآلراء
واألفكار التي طرحها المشاركون حول المشروع اإلصالحي بما في ذلك المشاركون من
غير البحرينيين ،حيث سنرى غلبة درجة التفاؤل عند البعض فيما غلب للشارم لدى ل بعض
اآلخر سواء من األجانب أو من لمبعدين .وقد حضر الندوة عدد كبير من لمهتمين بلوض ع

لبحريني ،وسنبدابكالم صاحب الدعوة لهذه لندوة وهو اللورد يفبوري.
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 )1اللورد إيفبوري
هو نائب رئيس للجنة البرلمنية البريطانية لحقوق اإلنسان وألنه هو صلحب الدعوة
فقد جاء تقديمه للندوة كما يلي" :إن ندوتتا هذا اليوم تصادف ذكرى مناسبتين عزيزتين:
أوالهما مرور  29عاماً على فوزى في اإلنتخابات البرلمانية في العام  1972بمنطقة
اورينجتون ،والثلنية التطورات اإليجبية بدولة البحرين ،التي نامل ان تكون نموذجاً

للمنطقة ،ونامل ان تسمح الحكومة بقيام آليات المجتمع المدني .و أنا فخور بان يبدا
الناشطون والمناضلون في قطف ثمار عملهم .فعندما اجتمعنا هنا في ديسمبر الماضي لم

نكن متأكدين مما سيحدث وكنا قلقين بشان ميثاق العمل الوطني واسشرار العمل بقانون
امن الدولة ومحكمة أمن الدولة وما إذا كانت الحكومة ستسمح بقيام المنظمات غير
الحكومية أو تسمح للصحافيين األجانب بتغطية الوضع البحريني بحرية .ولم يكن واضحا
أيضا ما إذا كانت الحكومة ستسمح بحرية الصحافة وحرية المواطنين في اداء عباداتهم في
المساجد ،وما إذا كانت ستسمح لمنظمة العفو لدولية بزيارة البالد ،وما إذا كاثت ستسمح
قيام منظمة مسئقلة لحقوق اإلنسان .إننا نشكر شعب البحرين على صموده طول ربع

قرن ،وأمير البحرين على مشروعه اإلصالحي ،ونامل أن يكون هناك حكم دستوري
يجعل لألمير منصباً رمزيا ويعطى لحكومة صالحية إدارة اليالد.

ومع ذلك فال بد من طرح بعض التحفظات .فهل مجلس الشورى ضروري؟ وهنا
أقدم نصيحتين للحكومة :أوالهما اإلستغناء عن خدمات الشركات األجنبية التي تمتص
أموال البحرين بدون عائد ،كما يفعل اللورد جيلفورد ،والثاني ممارسة الشفافية في

البحرين .وقد اطلعت على محاضرة الدكتور عالء اليوسف وما قاله حول لمدخول النفطي

وما إلذا كان يدخل كله ضمن الميزانية .نحن ال نتوقع قيام ديمقراطية حقيقية في بضعة
أسلبيع .فحتى في بريطليا لم تقم الديمقراطية بهذه السرعة .وقد تطورت األمور هنا
تدريجيا حتى لستطعنا تطوير نظام برلماشي وإعالم حر .ونامل أن يتطور ذلك في
البحرين .فكل اإلصالحات لتي حدثت جاءت من األعلى ولم يكن هناك حولها حوار بين
الناس .وبإمكاننا مساعدة حكومة البحرين على تطوير أنظمتها ،وذلك بالتعاطي مع جمعية
حقوق اإلنسان البحرينية وإصالح قوانين القضاء وتطوير اإلعالم ،وتطوير مبدا المساواة
الدينية وإعطاء الشيعة والبدون حقوقهم .كما أن هناك أهمية قصوى لتطوير حقوق العمال

و النقابات العمالية .وكانت منظمة لعمل الدولية قد شجبت ممارسات حكومة للبحرين تجاه
العمال .ونستطيع مساعدة البحرين في تطوير أنظمتها الصختلفة .
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ومن خالل هذه الكلمة أمكن القول أن اللورد نجح في طرح اإليجابيات للمشروع وما
حققه من إنجازات لكنه لم يغفل عن الحديث عن السلبيات وهي كثيرة وأكد على ضرورة
التسريع في وتيرة العملية اإلصالحية ومعالجة النواقص.

 )2الدكتور جون بيترسون
الدكتور بيترسون وهو زميل المعهد الدولي للدر اسات اإلستراتيجية سلط الضوء على
المشاكل االقتصادية واإلجتماعية والسياسية ،واكد لنه بدون وضع الحلول لهذه المشاكل
فلن المشروع يبقى ناقصاً ومعرضاً للخطر .يقول الدكتور :كنت مؤخراً في زيارة لى

البحرين ،ور أيت أن لشيخ حمد استطاع كسر دورة الشك والمشاكل مع المواطنين ،األمر

الذي يدعو إلى التفاؤل.
ولكن الخطوات التي اتخذت حتى اآلن تعلج جلبا واحداً فقط من المشلكل ،بينما
هناك قضايا عديدة .فالمطلوب أن يكون هناك تتوع إقتصلدي ،ألن اإلقتصاد كلن عامالً
من العوامل التي أدت إلى تلجيج الوضع في السابق خصوصاً أن البحرين لضعف _ا قتصد
من بقية دول الخليج .ومطلوب كنلك تطبيق المساواة اإلقتصلية بين المواطنين ،والتخلي

عن نظام التمييز اإلجتماعي بين العائلة الحاكمة ومعها العوائل النجدية من جهة والمجتمع

البحريني من جهة أخرى .وهذا يقتضى التخلى عن سياسة اإلستحواذ بلسلطة .وثمة
مشكلة أخرى هي العالقة بين األمير وعمه رئيس الوزر اء ،فلكي يحصل على الشرعية

يجب على األمير أن يقنن العالقة مع عمه أو يزيحه عن منصبه .ومن الصشاكل أيضا حالة
الغموض التى تكتنف الميثاق لذي يحتوي على عموميات ال يختلف احد بشلها ولكنها
غير واضحة .فالسلطة التشريعية تتكون من مجلسين :أحدها منتخب واآلخر معين .كما أن
هناك مشكلة الملكية الدستورية وما يصاحبها من مشاكل وغموض في الوقت نفسه .لقد
طلبت الحكومة من الشعب إقرار الميثاق ،فاعطى  98بلمائة من المواطنين لألمير صكاً
مفتوحاً ألثه ال يحدد طريقة تكوين السلطة التشريعية وال طريقة تعيين مجلس الشورى وال
يحدد صالحيات كل منهما .ويتساءل آلناس :لملذا مجلس الشورى بعد  25عاما؟

كما أن الميثاق لم يحدد صالحيات األمير وما إلذا كان له حق الفيتو على لتشريعات.
أما بخصوص الملكية فال لرى اهمية لنلك ،وهل لنها محاولة لتغيير لقب الحكم وتمييزه عن
بقية أفراد األسرة الحاكمة ،أم لنه يريد أن يقلد الملك عبداللة األردني لم أنها رغبة في
تضخيم األلقاب؟ إن الوعود لتي قدصها األمير كثيرة ولكنها ما تزل وعوداً حتى اآلن،

377

وهناك اآلن تغيرات في عموم الخليج .فحاكم قطر لشيخ حمد آل ثلني ،أعلن عن قراره
باسماح بقيام برلملن منتخب في غضون  18شهرا .وكفت الكويت تقدم أتمونجاً ولكن
تجربتها ما تزال تخضع للتقييم بسبب بعض السلبيات التى صاحبتها .أما الدول األخرى
بمجلس التعاون الخليجي فلديها براك لضرورة تطوير األوضاع واإلصالح اإلقتصادي.

ال شك أن مداخلة الدكتور بيترسون تعتبر من أقوى المداخالت ومن أكثر ها شمولية
وما رحه من القضليا اإلقتص^دية واإلجتماعية ينم عن علم ودراية بالوضع السياسي
واإلجتماعي في البحرين .ولذا لم يكن مستغرباً أن يقترن طرحه بلواقع ولن يتسم تحليله

بالطابع التشاؤزمي.

 )3البروفيسور فريد هاليداي.
هو أستاذ العالقات الدولية بكلية اإلقتصاد بجامعة لندن ،وترجع اهتمامته بقضية

البحرين وبقية دول الخليج إلى فترة السبعينيات خالل حرب ظفار .وال زالت تربطه عالقة
حصيمة باليساريين والعلمانيين في هذه لمنطقة.
بدا البروفيسور حديثه بالترحيب بما يحدث في البحرين ،واإلعتراف بضرورة
اإلصالح السيلسي واإلقتصادي .وبعد ذلك قال :ومع اعترافي بوجود تحفظات فبي لرحب

بما حدث حئى اآلن" .وبعد أن لنى على اللورد إيفبوري الذي واكب مرحلة النضال وتحمل
جزءا منه حسب رليه ،قال :قبل ثالث سنوات شاركت في ندوة شارك فيها وزير الخارجية،
وطرحت ،إلى جانب قضيا أخرى ،ضرورة اهتمام الحكومة لبريطانية بتطوير الديمقراطية

في لبحرين .وهنك اآلن ثالث تساؤالت مشروعة :لولها :هل األمير جاد لم لنه تغيير
شكلى؟ هل المعارضة مستعدة لتلك التغيرات؟ ما هو اإلنعكاس اإلقليمي لما يحدث في
البحرين؟ فندما تكون محلطاً بأوضاع صعبة مل الخليج ،كيغ يمكن لن ينظر فى ما يحش
في البحرين؟ هناك تغيرات في المنطقة تتناغم مع ما يجري في البحرين ،فكيف يمكن منع
تكرلر ما حدث في 1975؟ ففي إيران هناك توجه لترسيخ الديمقراطية ،والذين في لسلطة
منقسمون حول كيفية مواجهة ذلك التحدي؟ والرئيس ختمى يحاول بينما يواجه معلرضة من

المحقظين .وفي سوريا هناك تغيرك منذ مجيء بشلر .األسد الى الحكم ،ولكن ما مدى نلك؟
وال بد من اإللتفات إلى المشاكل التي تصاحب الديمقراطية احياناً .فقد كنت في

الكويت في ديسمبر  99عندما تم التصويت ضد إعطاء المراة حقوقها السيلسية .فحرية

التعبير ليست كما يتوقعها البعض .إن هناك اآلن ضغوطا تضطر بعض الحكام للتغيير،

وهناك مشاكل يجب التعامل معها مثل :المحاسبة التي تؤدي إلى سؤال حيوي :لين يذهب
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المال العام؟ ففى بعض الدول النفطية لث المدخول النفطي ال يدخل الخزينة ،وهو ما
تسميه السفارة األمريكية في السعودية "خارج الميزانية .""off budget' ،ولكن هناك
ضغوط إلصالح ذلك من قيل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الدولية .وفي بلدان
الخليج ليس هناك تصاعد في المدخوالت النفطية بينما يزدلد علدد السكان بشكل مضطرد.

هذه المشاكل ال تقتصر على الخليج بل حتى في أندونيسيا وصربيا .اما عالقة البحرين
بدول لمنطقة فقد كنت البحرين تلعب دوراً ريالياً منذ مطلع القرن .ففي الخمسينيات كلنت
هناك حركة معارضة وعمالية ،وتذكر كتب التاريخ ما حدث لسلوين لويد عندما زار

البحرين فى  .1956وفى الستينيات والسبعينيات كعت هناك تحركات وطنية نحو
الديمقراطية .وإيران اآلن تتطور وينعكس ذلك إيجباً على دول المنطقة.
وال اعرف ما إذا كان الوضع العراقي سيتطور أم ال .فكيف يمكن أن ينظر إلى
الدور الريلدي للبحرين؟ ففي هذه البالد حسمت مسألة اإلستخالف بوضوح "،ونالحظ اآلن
عودة للسلطة التشريعية ،وهى تتكون من مجتمع فيه شيعة وسنة وهى ظاهرة توجد في
الكويت والعراق والسعودية واليمن .فإذا نجحت البحرين في التماسك الوطني فذلك أمر
جيد .وهناك مشكلة معاملة األجانب وعدم احترام حقوقهم ،وهذه مشكلة بكل دول الخليج.
أما حقوق اإلنسان فمي األخرى تشكل تحدياً للوضع .إن البحرين كانت رائدة في كثير من

المجاالت وبإمكلنها أن تبقى كنلك ،وهناك حول البحرين من ال يرغب في التطوير".

ال شك أن األسئلة والحيثيات التي أوردها هاليداي تبعث على التشارم وإثارة الشكوك
حول جدية المشروع اإلصالحي ومدى لستعداد السلطة لمعالجة القضايا التي تطرحها.

 )4السيد سايمون هندرسون
متخصص في للشؤون الخليجية ويبدو من خالل ما لثلره من حديث
هو باحث بريه
حول انتقال السلطة للحكم الحلي لمشيخ حمد لنه على اطالع بدقائق األمور واألمرلر .يقول
لبلحث" :ان لموقف األمريكي مما يحدث في البحرين مهم جداً ألثه يرتبط بالسيلدة

األمريكية في الخليج .واتنكر قبل  20عاماً ،كنت يتاول طعام الغذاء مع دبلوملدي أمريكى

كلن يعمل في البحرين .وقد أخبرني أنه عندما طلب منه بهاه خدمته في لبحرين لستدعاه
األمير .يقول الدبلوملسي أنه قل لألمير :اهل بلمكفي ان أقدم لك نصيحة؟ يجب ان تحكم
القبضة على لخيك رئيس لوزراء".

ويواصل الباحث الحديث فيقول" :وتمتد العالقة بين أمريكا ولبحرين إلى األربعينيات
عندما بدا األسطول االمريكي يتزود بالنفط من البحرين .ولعدة سنولت كلن لديهم مكتب
صغير بعنوان صغير ،اما اآلن فقد لصبح كبيراً بعنولن كبير .وقد أعطى األمير إينه
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صالحية تتفيذ اإلصالحات ،وهو اإلبن الذي تعلم في أمريكا ويحبها .كما أن ظروف وفاة

لشيخ عيسى تزامنت مع زيأرة ويليام كوهين للبحرين .وتحركت أمريكا على الفور لتسهيل
نتقال السلطة .كان رئيس الوزراء ولينه في حالة حزن ألنهما لم يستطيعا ان يتالعبا
بالوضع .قبل ثالثين علماً كان لبريطانيا دور كبير في الخليج ،ولكنها لم تعد كنلك اآلن.
وسوف تستمر بريطائيا في دعم التغيير الديمقراطي في الخليج .إن على البحرينيين لن
يحددوا ما يريدون ألن القوى األخرى سوف تحدد ما تريد .وأعتقد أن البحرين ستقول لهم:
ال تتدخلوا ،لكن تلك الدول ال تريد التدخل ولكنها تريد النفوذ".

ويتضح من مداخلة الباحث سايمون هندرسون أنه ربط عملية انتقال السلطة والمشروع
اإلصالحي بالتدخل األمريكي .ولم يغفل الدور البريطاني المهم في دعم المشروع .واذا صح
متل هذا التحليل فإن الواليات المتحدة كانت على علم و اطالع بحجم المشر و ع وأبعاده ،وإنها
ال تريد اإلتيان بسلطة تشريعية مسئقلة تتمتع بكامل الصالحيات الدستور ية حتى ال تقوم هذه
السلطة بتكرار تجربة المبعينيلت وتطالب بإغالق القاعدة البحرية .وفي ضوء هذا التحليل
يمكن القول أن لواليات المتحدة هي المسؤولة عما حدث من تراجع عن الميثاق الوطني

وبالتالي فهي الجهة لتي يجب أن تتوجه إليها المعارضة لتغيير وجهة نظرها حيال هذه
اإلصالحات البعيدة عن الديمقراطية الحقيقية وللمشاركة الشعبية في صنع القرار.

 )5الدكتور عبدالهادي خلف.
يدا الدكتور عبدالهادي خلف بالتعبير عن تحفظاته بالقول :لدي تحفظات كبيرة في
بداية األمر خصوصاً أنى أحد ضحايا قانون أمن الدولة .إنني ،كما يقول الروكي إميل

م يعيل; .أو اني مقتل بحنر فكل ماحثحتى األخ ه بدوع بري! ب
لىاألمير يريد ل يدخل التاريخ كمريداللديعئراطية ،كما كلن والده قدععير مزس
الدستور في البحرين .لقد وعدنا والده وقتها بكل شيء ،لكن مشروعه كلن أميرياً .وليس

لدينا أي ضمان باستمرار المشروع ،فهو سيستمر ما دام يوفر للنظام شرعيته وأمته .في
أبريل  1990طرح الملك حسين مشروعاً ممتالً بعنوان" :ميثاق العمل الوطني .يحتوي
على إطالق سراح السجناء السياسيين والسماح بعودة المبعدين .وكل ما عمله الشيخ حمد
كلن الملك حسين قد قام به من قبل ،ومن ذلك لقاء رموز المعارضة والتفاوض معهم.
المشكلة انه بعد  11عاما ليس لدينا في األردن ما نحتفل به ،وما يزال األردنيون ينتظرون
لديمقراطية .وكما حدث في األردن ،حدث في البحرين إبتهاج شعبي واسع .فظاهرة

لحرية تفتح المجال للمزيد من الحماس الشعبي فيتعالى سقف المطالب .السبب األساس
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لنجاحنا أننا استطعنا أن نحاقظ على مستوى من الوحدة الوطنية ،وهناك مؤشرات لبدلية
نهاية تلك الوحدة بسبب تباين المطاب واألهداف .فالمعارضة صغيرة قيال بعدد السكان.
وثمة سبب آخر للتشاؤم يفرضه التركيب الثنائي للسلطة التشريعية .وأخاف أن يضاف إلى
ذلك غرفة ثالثة للمشاركة في التشريع هي مجلس العائلة الحاكمة .فهو موجود منذ 1932
وأص بح رسمياً عشية انتخبات  1973وكات محلولة من النظام لمواجهة أية صعوية تنجم

عن لتطور الديمقراطي .فالميثاق اليحتوي على أية إشارة لذلك .والذين تفاوضوا مع
األمير لم يطرحوا ذلك عليه .هناك اآلن بهجة شعبية واسعة مثيلة بالغرحة التي حدثت
عندما فاز منتخب البحرين على منتخب الكويت ،ويمكن أن تكون البهجة سببا للتضليل،

حيث قد تتحول البهجة إلى ظاهرة ثلبتة حتى عندما تنتهي الحاجة إ^يها .والموضوع
األساس هو :كيف سينتخب البرلمان؟ هل سنذهب لإلنتخبات كبلد ام ككتل إجتماعية؟ لقد
كانت هذه الظاهرة موجودة في  1973وكنا وقتها نناضل من اجل حرية لكبر".
وهذه المداخلة المليئة بالتشاؤم والحذر مبعثها تراكم الخبرة النضالية لطويلة
للدكؤرعبدالهادي خلف باإلضافة إلى تخصصه في علم اإلجتماع بما يعطيه القدرة على
قراءة التاريخ وربطه بالواقع لسيمي .وقد اعتبرته بعض القوى لسياية أحد المشككين

األسليين في لمشروع اإلصالحي بالرغم من تطابق أطروحات الدكتورمع ارض الواقع

بما فى نلك صدق نبوءاته حول تفتت المعارضة وتمزق الصف الوطني.

 )6الدكتور منصور الجمري
بدا الدكتور منصور حديثه بطرح األسئلة واإلستفسار حول المشروع اإلصالحى
حيث قال :نريد لن نعرف الخطوط الحمراء لكي ال نزعج األمير .فما حدث حتى اآلن
هو قرارات اميرية ،واإلعالم يكرس نلك بقوة .فهو يطلب من الجماهير أن تتصل باألمير

إذا ارادت الحصول على مكرمة .ففي طل هذه الحالة يق يمكن تطبيق مبدا المحدبة؟
وعندما نتحدث عن القانون يطرح السؤال :أي قالون؟ فحتى اآلن هناكقوانين مفروضة
من مجلس وزرأء إستبدادي .وقد طرح وزير العمل هذا اليوم موقفا ضد التجمعات
واألحزاب السياسية ،وقال الوزير إن مشروع القانون  21للعام  1989يمنع اصن
واألحزاب السياسية .وتطالب منظمة العفو لدولية بإلغاء القولنين للجائرة ومنها ذلك

القانون .وهناك امتحان آخر وهو لنتخابات لمجالس البلدية .ليس هناك قتون لتلك
اإلنتخابات ،وليس هناك حديث عنها .والدوائر اإلنتخابية غير محددة .اما حقوق اإلتسان
فكيف يمكن الحفاظ عليها مع وجود عناصر التعذيب في موقعهم ،متل علىل فليفل لذي
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كرر قبل أيام تهديداته إلحدى المواطنات باإلعتقال والتعذيب .إن الشفافية يجب ان تتحقق
بالسماح للمنظمات الدولية بزيارة البحرين ،وكنلك لمجموعة العمل حول اإلعتقال التعسفى
التابعة لألمم المتحدة وللشخصيا األخرى مثل اللورد إيفبوري .إننا ال نعرف بعد مدى
جدية اإلصالحات خصوصاً أن خطلب الحكومة متباينا.

ال شك أن هذه اإلستفسارات والتساؤالت حيال تلك القضايا الخطيرة التي طرحها
الدكتور منصور كانت مشروعة وتحتاج إلى إجابات مقنعة من النف الم السياسي ،إال
استعجال الدكتور في دخول الصشروع اإلصالحي بالرغم من عدم وضوح الرؤيا فيما
يتعلق بمعظم التساؤالت التي طرحها والتي تحمل درجة عالية من التشاؤم قد أثارت
عالمات اإلستفهام والحيرة لدينا.

مشاركة لجنة العريضة في ندوة لندن
بناء على طلب القائمين على الندوة بضرورة مشاركة لجنة العريضة قامت اللجنة
ب لرسال الورقة التالية والتي تعكم رؤية أعضاء اللجنة في المشرو ع اإلصالحي ونظرتهم
بالنسبة للخطوات المستقبلية.
"في البداية البد أن نحيى ونبارك لصاحب السمو أمير البالد الشيخ حمد بن عيسى آل

خليفة ولولي عهده لشيخ سلمان بن حمد آل خليفة على تبنيهما الصشروع اإلصالحي
واإلداري الذي بدا باإلعالن عن انتخابات البلدية .وقد عبرت لجنة العريضة الشعبية عن
دعمها ومساندتها للقيادة السيلسية في تتفيذ هذا المشروع من لجل العودة إلى المشروعية
الدستورية التى افتقدناها منذ تم حل المجلس الوطني فى  26أغطس من العام  .1975ومع
لننا ال زلنا مصرين على الرأي القانل بلن العملية اإلصالحية يجب أن تبدأ بتفعيل الدسترر
وعودة الحياة النيابية ومن ثم يتم عرض الميثاق على المواطنين فى اجواء من الحرية فإن
لمصلحة للوطنية التى تتطلب اإلسراع فى وضع نهاية حميدة للحقبة الالدستو رية قد دفعتتا
للقبول بمشروع الميثاق شريطة أن تتوفر جملة من الشروط التى تهيئ لخلق المناخ السياسي
لصحي لذى يسبق عملية إجراء اإلستفتاء .وهذه الشروط قد تضمندها الرسالة المفتوحة لتى
وجهتها لجنة للعريضة بتاريخ  4فيرلير  2001وهي كما يلي:

 )1لن يتم إلغاء قانون أمن الدولة الذى رفضه المجلس الوطني بجميع كتله الغيبية
وعطى أثر هذا للرفض تم حل المجلس الوطني فى .1975/8/26
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 )2أن يصدر مرسوم بقلون بالعفو العام عن جميع المعتقلين السياسيين وعلى رلهم
األستاذ عبدالوهاب حسين ورفقه والسصاح لجميع المبعدين بالعودة إلى أرض الوطن
وبدون شروط أو قيود .كما تضمنت الرسالة أيضا تلبية المطالب الدستورية التالية:
 )1توضيح طبيعة العالقة بين المجلس المنتخب والمجلس المعين الذى يقترح الميثاق
إضافته للتأكد من أن هذا المجلس ال يعتدي على صالحيلت السلطة التشريعية.

 )2ان يتم توزيع القضايا المزمع التصويت عليها على عدة لسئلة تتناول كل من
موضوع مسمى الدولة ولصجلس الجديد كل على حدة حتى نتحاشى التصويت على هذه
المسائل الصختلفة فى سؤل واحد فقط.
 )3أن يتم اإلعالن رسميا بلن التعديالت الدستورية سيتم إدخلها عن طريق اآللية

الدستورية التى تتمثل فى المادة ( )104والتى تشترط إلجراء أي تعديل موافقة اغلبية تلثي
أعضاء المجلس.
 )4التأكيد على أن الشعب هو مصدر السلطات جميعاً وأنه ال توجد أية سلطة تعلو

عليه بعد التصويت على ,الميثق.
وألن هذه المسائل تمثل مطلب جميع فصائل الحركة الدستورية الصطلبية فقد جاء رد
لقيادة السياسية كاآلتي:

فيما يتعلق بالمطلب الخاص بتوضيح طبيعة العالقة بين للمجلس المنتخب ولمجلر
المعين أكد األمير أن المجلس الوطني سيبقى هو السلطة التشريعية وأن المجلم المعين هو
للخبرة والمشورة فقط.

فيما يتعلق بالتأكيد على أن الشعب هو مصدر السلطات جميعا ولنه ال توجد سلطة
تعلو عليه جاء رد األمير أن سلطاته هي تلك السلطات التي منحها الدستور ولن الدستور

هو في مرنبة أطى من الميثاق.

وبخصوص التعديالت الدستورية فإن اإلعالن أن دسترر  1973يمل المرجعية ولنه
فوق الميثاق قد أى الثقة بأن التعديالت سون تسلك طريقها الدستوري فى التعديل.
أما بخصوص المصلحة الوطنية التى سبقت التصويت على لميثاق فقد حتقت
لمطلب التالية:
 )1رفع الحصار المفروض على الشيخ عيداألمير الجمري منذ تاريخ .1999/7/8
 )2إطالق مراح األستاذ عبدالوهلب حسين ورفقه.

 )3صدور أمر أميري فى  2001 /2/5بالعفو العام عن جميع لمعتقلين والسجناء
السياسيين والسماح للصبعدين بالرجوع دون شروط.

383

 )4صدور المرسوم األميري رقم  2001 /10بإلغاء قنون أمن الدولة وكنلك إلغاء
محكمة أمن الدولة.

 )5صدور أمر أميري بالعفو عن المحكومين.
وبعد هذا اإلنغراج السيلسي أصبح اإلنتقال إلى تتفيذ الشق الثاني من عملية اإلصالح
السياسي والدستوري قاب قوسين أو لدنى وعلى هذا األساس فان لجنة العريضة الشعبية
ترى أن هذه التعديالت الدستورية واإلصالحات السياسية يجب أن تلخن طريقها كاآلتي:
 )1يجب تطييق اآللية الدستورية فى إدخل التعديالت الدستورية بحيث يتم عرض
التعديالت طى السلطة التشريعية المنتخبة حتى تجنب البالد أية أزمة دستورية ثانية.
 )2ان ال يعطى لمجلس الصعين لية صالحيات تشريعية وأن يبقى مجلساً للمشورة

والرأي كما وعدت بذلك القيادة السياسية.
 )3أن يتم إلغاء قانون التجمع الذى صدر فى العام  1973والذى طالب بإلغائه

مرشحولمجلس الو ي فى عام .1973
 )4بعد إنشاء المجلس األعلى للقضاء وجب اإلسراع فى فصل النيابة العامة عن
وزارة الداخلية وإلحاقها بوزارة العدل ولن يعطى لمجلس دور المحكمة الدستورية إلى
حين إنشائها.

 )5أن تسارع الدولة إلى إلغاء مواد قانون العقوبات لعام  1976التى قضت على
جميع الحقوق والحريات لمدنية والسياسية المنصوص عليها فى الدستور وخاصة تلك
الصتعلقة بحرية التتظيم والتجمع والتعيير.
 )6أن تبلدر الحكومة بتطبيق المادة الدستورية الخاصة بحرية النشر والتعبير حتى

تتعدد المنابر اإلعالمية ويكون بمقدورها امتالك صحفها ومجالتها.

 )7أن تسمح الحكومة بحرية تشكيل النقابات العمالية وإتحاداتها وان تباشر بسن
الشريعات التى تتالعم والتشريعات الدولية .فاللجان العمالية المعمول بها حاليا هي دون
المستوى للمطلوب وال زالت البحرين تواجه انتقلدلت منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل
العربية على حد سواء.
وألن األمير يريد أن يرفع البحرين إلى مصاف الدول الديمقراطية العريقة فإن احد
شروط هذه العراقة وجود أحز اب سياسية تمثل كافة اإلتجاهات كما كن موجوداً بالفعل

ليام المجلس الوطني فى عام  1973حيث كان هناك ثالث كتل نيابية فى لمجلس وهي
اليسار ولوسط والدينية .وبهذا الخصوص فلن وجود قانون ينظم الحياة الحزبية أصبح
أمراً ضرورياً جداً ألن األحزاب موجودة بلفعل.
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ومن األمور المهمة والخطيرة التى يجب وضعها فى أولويات جدول عملنا فى
المستقبل هو ذلك التعديل الدستوري الخاص بمنع تكرار تعطيل الحياة النيابية .فنظراً لعدم

توفر الضمانات الدستورية التى تمنع السلطة التنفيذية من تجميد المولد الدستورية المتعلقة
بالمجلس الوطني استطاعت الحكومة أن تمد فترة التعطيل من بضعة أشهر هي الغترة
المطلوبة إلعداد قانون فتخاب جديد كما تص على نلك األمر األميري رقم ( )4لعام
 1975إلى فتره تجاوزت الستة والعشرين عاماً.
وكان بودنا أن نتطرق إلى المحطات النضالية التى مرت بها الحركة الدستررية
لمطلبية بدءاً من العام  1992حيث لشرفت لجنة لعريضة على تحرير العريضة النخبوية

التى ضمت ثالثمائة وخمسة وستين مثقفا وعللم دين ،مرورا بالعريضة الشعبية التى
ضمت حوالي  25ألف توقيع ،ومن ثم تفجر األحدلث التى راح ضحيتها  40شهيداً
برصاص الشرطة ونتيجة التعذيب فى السجون ،وكنلك دخول ما يتراوح عده  1 5ألغاً من
المواطنين المعتقالت والسجون خالل فترة اإلننفاضة ،وما تخلل ذلك من حصار للقرى
ومداهمتها وتحطيم ممتلكاتها.

ونحن نعيش غمرة أفراح اإلنفتاح السيلي ال يفوتتا فى هذا المقلم إال أن نتقدم بلشكر
الجزيل إلى كل من ساند حركتنا الدستورية وقدم لها العون طوال فترة عملها حتى تحققت

المرحلة األولى من اإلصالح السياسي ،ونخص بالذكر اللورد إيفبورى وجرمى كوربن
وستان نيوونز وغيرهم من البرلمانيين المناصرين للديمقراطية وحقوق اإلنسان.

كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة لغرعية لحقوق اإلنسان التلبعة لألمم المتحدة على
إصدارها قرارها الشهير الذى أدان انتهاكلت حقوق اإلنسان وطالب الحكومة ياحترام
الدستور وعودة الحياة النيابية .كما ونشكر اإلتحد البرلماني األوروبي على إصدلره قرلراً
مماثال لقرار األمم المتحدة .وال ننسى لن نتقدم بالشكر إلى مجلس العموم البريطلي على
مناقشة قضاينا السياسية والحقوقية بشكل مستمر .كما أننا مدينون لجمعية لمحامين
البريطانية على تقريرها القيم والخطير لذي فضح ولدلن قانون أمن الدولة ومحكمة أمن
لدولة .كما ال يفوتتا أيضا لك التقارير التفصيلية لتى ثملت كافة نواحي اتتهاكات حقوق
اإلنمان والتى أشرفت على إصدارها بشكل دئم من ظمة العفو و"هيومن رليتس ووتش".

وفى الوقت الذى نثمن فيه ونقدر هذا الدعم والمساندة التى تلقيناها من هذه
الشخصيات والمنظمات والمؤسسات التى كان لها األثر الكبير فى التقاء إرادة األمير
الشاب بإرادة المواطنين فإننا نلفت أنظار العالم إلى أننا ما زلنا فى بدلية الطريق نحو

الحرية والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان .إن الطريق ما زال طويال أمامنا من لجل
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تحقيق تلك المطالب التى رفعتها عريضتا  1992و 1994وبالتالى فنحن حريصون على

المحافظة على صداقاتنا مع أنصار الديمقراطية وحقوق اإلنسان فى كل العالم.

لجنة العريضة الشعبية
تكمن أهمية هذه الورقة في أنها أعطت صورة صادقة عن الوضع السيلسي وسلطت
الضوء على آخر المستجدات في السلحة السياسية .وبالرغم من أن البيلن قد أكد على
مجمل القضايا المهمة وقام بربط اإلصالح السياسي والدستوري بتطبيق الشروط السبعة
التي وضعتها اللجنة كمدخل أساي لتحقيق اإلصالح الحقيقي إال أن مشاعر التفاؤل قد
غلبت عليه بدرجة كبيرة.

وعلى كل حال فهذه هي مجمل اآلراء واألفكار المهمة التي طرحتها ندوة لندن ولكن
هذه األفكار لم تظل جامدة وفيما أخذت تتفاءل بفعل صيرورة األحداث ومن هنا فقد
اخترت التركيز بقدر أكبر على تلك األفكار واآلراء التي طرحها الدكتور عبدالهادي خلف
فيما قبل الندوة وما بعدها وذلك بحكم ما أحدثته تلك اآلراء من ردود أفعال متباينة في
الساحة البحرينية.

الدكتور عبدالهادي خلف والتفاؤل المشوب بالحذر
في األول من مرس  2001اي قل يعتاد ندوة لندن باسبوعين تقريباً نشر لدكتور
عبدالهدي خلف مقاالً مهماً في جريدة القدس العربي عبر فيه عن اختالط مشاعر التفاؤل

والتشاؤم ،جاء فيه" :إن ما يصلنا من أخبلر وتسريبات وما نقرأه حول مجريات األمور فى
البحرين يحمل الكثير مما يدعو إلى التفاؤل كما يحمل الكثير مما يدعو إلى التشاؤم .مما
يحمل على التفاؤل هو ثقة الناس بصدق األمير وصدق وعوده التى حملتها تصريحاته
وخطبه الرسمية ،أو التى نقلها عنه محادثوه فى الجلسات الخاصة والمغلقة.
ومما يبعث على التفاؤل ليضاً هو إصرار الناس على تطمين المتوجسين وإصرارهم

على ضرورة إعطاء الفرصة الكافية للبرهنة على قدرته على تحمل أعباء المسيرة نحو
الدولة الدستورية".
بعد ذلك انتقل الدكتور مبلشرة إلى األسباب الباعثة إلى التشاؤم فتحدث عن إصرار

اإلعالم الرسمي على تقديم المشروع اإلصالحي على أنه سلسلة من المكرمات األميرية.
وفي هذا الصدد يقول الدكتور" :ال تصنع المكرمات دولة دستورية ،فهذه إنما تصنعها

مؤسسات تستتد إلى إجماع الناس أو غالبيتهم على شرعية الدولة ومؤسساتها وشرعية ما
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تتخذه من إجراءات .وال يخفى على اللبيب أن هذه المؤسسات ال يمكن أن تتحصر في
رلس الحكم ،مهما كانت ثقة الناس به ،وإنما تشمل أيضاً مؤسسات الحكم ولمجتمع كافة".

وركز الدكتور على موضوع المكرمات والوسلطة كبديل لدور المؤسسات فقال" :في
إطار دولة دستورية ال يحتاج سكان قرية أو حى سكني إلى وجيه معتبر يلقي خطاباً أملم
األمير ليحصلوا على حقهم في عيادة طبية أو مدرسة أو طريق .بل هناك مؤسسك
تخطط لهذه الخدمات وضمن موازنات علمة معلنة ومتفق عليها تلخذ بعين اإلعتبلر
أولويات التتصية ومتطلباتها .و ال يخفى أيضاً أن ما تقدمه الدولة الدستورية من خدمكت إلى
الناس ليس منة أو مكرمة بل هو أحد أولى واجباتها التي يحاسبها الناس على تقصيرها
فيها بثقة تستند إلى معرفتهم أن شرعية الدولة تعتمد على رضاهم عنها".

ويواصل الدكتور عبدالهادي القول" :وفى هذا الصدد ال بد من التشديد على لمخلطر
التى تتهدد مشروع بناء الدولة الدستورية جراء اإلصرار على تحويل ذوي اإلستعداد من

رموز للمعارضة إلى وجهاء يتولون الوساطة بين الناس وأهل الحكم لضملن حصول
المواطنين على مكرمة هنا ومكرمة هناك".
بعد ذلك انتقل الدكتور خلف إلى موضوع في غية األهمية أال وهو تبيان الفرق بين
مشرو ع الدولة الدستورية وموضوع التعاضديات فقال :ومما يثير التشاؤم أيضاً هو

ازدواجية الخطاب السياسي الرسمي ،فمن جهة هناك تأكيد على اإللتزام بمشروع الدولة
الدستورية ،ومن جهة أخري ،هناك استمرار لنهج التعاطي مع الناس عبر تعاضديات
طائفية وإثنيه وقبلية .ويرتبط بهذا النهج اصطناع الوجهاء وتكليفهم بمهملت استجداء

وتوصيل المكرمات لصالح المقيمين في قريتهم أو حيهم السكنى ،أو المنتمين لقبيلتهم أو
طائفتهم .ولقد رأينا في األسبوعين الماضيين أملة مقلقة على النهج الهادف إلى استمرار
تفتيت البالد".
وفي ختام هذا المقال أثار الدكتور مسالة في غاية األهمية أال وهي موضوع

المصالحة بين الحكم والطائفة الشيعية حيث قال" :ويبدو لن النية لنعقدت ،بعد إتمام
اإلستفتاء على إعطاء األولوية اإلستراتيجية إلجراء مصلحة بين العاتلة الحاكمة من جهة
ومشايخ الطائفة الشيعية من جهة أخرى ،على أمل أن توفر هذه لمصلحة حالً مقبوالً
للطرفين ،وعلى الرغم من لن كل المعطيات المتوافرة تشير إلى صعوبة لنخرط قيادة

الحركة الشيعية في مشروع المصالحة المطروح بما يعنيه من ضرب للمثروع لوطني
برمته بما في ذلك بناء دولة دستورية ،إال أن لمغريك كثيرة'.
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واستطرادا في الحديث عن لتفاؤل لمشوب بالحذر كانت هناك مقلبلة صحفية للدكتور
عبدالهادي بتاريخ  2001/4/1وهي الل حديث يغلب عليه عنصر التفاؤل ولو بقدر محدود.
وفي اعتقادي أن هذا التفاؤل مرده ما يصل الدكتور من اخبار حول آخر المستجدات

وخصوصا من القوى الغاطة في الساحة وكلها تتطق باإلشادة ولمديح للمشروع اإلصالحي.
في هذه المقابلة يقول الدكتور" :لننا نشهد إجماعاً وطنياً طى التغيير وفي اعتقلدي أن
هذا اإلجماع يستند إى رؤية بان القوة الدفعة في المشرو ع اإلصالحي هو الوعد بالعودة
إلى المهمة المزدوجة التي لم يتم إنجازها حتى اآلن رغم الجهود الدؤوبة لتي بذلتها
الحركة الوطنية بت^ظيمتها الصختلفة .وهذه المهمة المزدوجة تشمل من جهة بناء هوية

وطنية تسمو على الهويات الموازية كالطئفية أو القبلية أو غيرها ،ومن جهة أخرى السعي
نحو تعزيز بناء الدولة الدستورية" .وأضاف" :إن ما نقراه ونسمعه من لخبار وروليات
يؤكد في غالبيته ضرورة اإلطمئنان إلى حسن النوايا وصدقها كما تؤكد لنما تم حتى
اآلن ليس مجرد تكتيكلت مؤقتة تهدف إلى الخروج من عنق الزجاجة دون إحداث تغيير
حقيقي بل هي خطوات ستر سخ ثقتتا بان المستقبل سيحمل مزيدا من اإلستقرار ومزيدا من
تحفيز الستثمار إيداع الناس في مختلف جوانب النشاط اإلقتصادي واإلجتماعي .ومن
الواضح أن هذا الشعور بالنقة يغمر غالبية المواطنين في البحرين مما يشكل حصثة

للمشروع اإلصالحي وضمانة الستمراره".
لكن هذا التفاؤل لمحدود سرعلن ما تبخر بفعل اصطدامه بالحقائق على أرض لواقع
ونلك في  16ميو  .2001في هذا التاريخ اتصل الدكتور عبدالعزيز أبل مستفسرا فيما لذا

كان الدكتور عبدلهلدي سيتواجد في مكتبي (مكتب ربيعة لخدمات التأمين) كعادته صباح كل
يوم تقريباً .وعندما أجبته باإليجاب قال أن لديه رسالة شغوية مهمة يجب لن يوصلها له ،وإنه

سيحضر إلى المكتب لهذا الغرض .لم تمض نصف ساعة على هذه المكالمة حتى كلن
الدكتور لبل في مكتبي وليخبر الدكتور عبدالهادي بلن لديه رسالة شفوية من مستشلر لملك
لدكتور حسن فخرو ،وبه يخبره بأن التراجع عن اإلصالحات أمر وارد ومجمل الموقف
أنه يجب الحفاظ طى للوضع الراهن ألن اإلستمرار فيه غير مضمون .وقد طق الدكتور
عبدللهلدي على رسلة لمسشار بالقول إن مضمون الرسالة الشفوية هو الرد على ما قاله

في ندوةنلدي الخريجين" ،من لن التراجع عن المشروع اإلصالحي ممنوع".

لم يتقض وقت طويل على التصويت على الميثاق الوطني حتى بدا العد التتازلي
للمشروع اإلصالحي حيث جرى اإلنقالب على الدستور العقدي للبالد واستبداله بدستور
المنحة لعام  2002وصدور القوانين المقيدة للحريات المدنية والسياسية األمر الذي رجح

كفة للمئشائهين في داخل البحرين وخارجها طى كفة المتفائلين.
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إلغاء لجنة العريضة:
تحكي إحدى قصص األساطير الميثيولوجية أنه بعد أن سرق بروميثيوس النار أرسل
األله زيوس امراة تدعى بندورا (  ) Pandoraومعها صندوق ،ما ان فتحته بدافع الفضول

حتى انطلقت منها جميع الشرور والرزايا عقلبا للجنس البشري ،ولم يتبق بعد ذلك اال
األمل والرجاء .ال أدرى إلى أي مدى تتطابق أسطورة صندوق البندورا ()Pandorabox
مع قصة اإلنفتاح السياسي الذي جلب معه كقة الشرور السياسية وعلى رأسها تفتيت
الحركة المطلبية العشنئة في إلغاء لجنة العريضة وفشل خلق التحالف الوطني البديل .وهل

هناك من األضرار السياسية ما *و أقل من تلك النتائح واآلثار التي ترتبت على انفراط
عقد الوحدة الوطنية وصعوبة الدفاع عن المكاسب السياسية والدستورية.
بعد عملية التصويت على الميثاق التي تمت في الرلبع عشر من فبراير  2001ثلر.
الجدل وتباينت وجهات النظر بين أعضاء لجنة العريضة بين من يطالب بحلها وبين من
هيكليتها .ومع أن الغالبية العظمى من
يدافع عن استمرار هاوبين من يدعوبإعلدة النظر
األعضاء كانت مع الرأي القائل بضرورة استمرارها والمحافظة عليها إلى أن تتضح لبعلد

المشروع اإلصالحي وتتحدد معالم التجربة الجديدة ،إال أن الشيخ الجمري كلن األول في
اإلعالن عن عدم جدوى استمرار هذه اللجنة وذلك في لمقبلة الصحفية التي أجراها معه
األستاذ علي صالح واألستاذ غان الشهبي في الثالث عثر من شهر فبراير  2001أي قبل

التصويت على الميثاق بيوم ولحد .في رده عطى السؤل" :هل ال تزال لجنة للعريضة قثمة
إلى اآلن؟" كان جوابه" :العريضة جمعت تواقيع ألشخاص تبنوا هذا الطرح وهذا لغكر ،فما
دام هناك توجه جال إلعادة تفعيل الدستور فال داعي لتفرقهم ققد كانت لمطالب واضحة
إطالق سراح المعتقلين السياسيين وعودة المهجرين وإعادة البرلمان وكل هذه األمور في
سبيلها للحل اآلن انشاء ال .فال أعتقد أن وجود مل هذه للجنة مبرر اآلن .أما لعضو
النائب محمد جلبر صباح فهو لم يكتف فقط باإلعالن عن انسحبه وفنما أعلن وعلى رؤوس
األشهاد عن حل لجنة العريضة بلكامل وتسليم ملفاتها لولي العهد كما سنكي لنكر ذلك
بشيء من التفصيل .وقد كانت لحجة التي دفع بها األستلذ محمد هي نفسها للتي دفع بها
الشيخ الجمري و هي أن العريضة لم يعد ما يبرر وجودها بعد مبلثرة اإلصالح لسيلي
والتصويت على الميثاق و إنها قد أدت الغرض لذي تشكلت من أجله .أما األستلذ عبدالوهاب
فقد تركزت وجهة نظره حول عملية إصالح اللجنة وإعلدة هيكليتها وحجم لتمثيل فيها.

ويمكن القول أن الشيخ الجمري واألستاذ محمد جبر صباح قد وقعا ضحية لوعود
والتصريحات لرسمية بتحقيق لديمقراطية العريقة .تلك لوعود التي أرست اإلعتقلد لديهم
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ولدى غيرهم من خارج اللجنة بان ما ستحققه القيدة السياسية من إصالحات يفوق بكثير ما
تضمنته مطلب لعريضة لشعبية .وال شك أن هذا التصور او االعتقاد الذي بني طى خطا
التقييم السيي قد فع شعبنا ثمنه باهظا بعد لقل من سنتين .ولغريب في األمر أن هذه

األطروحات القت دعماً وتشجيعاً من قيل بعض اقيادلت والرموز التي تعيش في لمنفى
وأن بعضهم لم يتردد في اإلعالن صرلحة بأن الساحة السياسية لم تعد تحتاج لمنل هذا
التحالف .وهذه التصريحات والمواقف الصالرة من لقيادات والرموز تعطي الداللة القلطعة
على نجاح القيادة السيلسية في فن إخراج المشروع اإلصالحي وفي طريقة طرحه وتسويقه.
وللتعبير عن هذا لمشهد الدرامي لذي علثته البحرين نسجل ما نشرته جريدة الوطن
القطرية بتاريخ  2001/2/14حيث قامت بتصوير الوضع كما يلي :قي هذه األثتاء لم يعد
يعرف لكثيرون عطى أي ماق يرقصون ،لكنهم يرقصون لتحول البحرين مائة وشلين
درجة عن سيلستها التقليدية عندما أفرغ األمير الشيخ حمد بن عى آل خليفة كل جعبة
المعارضة وامتص اغلب اإلحتقانات الشخصية والسيلسية بمجموعة قرارات (مكرم ه ث)
يلخصها عفو عام عن الجميع دون استشاء وقبول غير مشروط بكل مطالب المعارضة حتى
لنه أصبح يعقع باإليجاب على بيكات التحفظ ملما حصل أمام عدسات التلغزيون في بيت
لشيخ عبداهـ الغريفي الذي ذهب لزيارته مستجيباً لكل ما ورد في ورقة قدمها له األخير

لرفع اإللتبلسات وحول موقف المعارضة في أربع وعشرين ساعة من متحفظ إلى مساند .
حقاً إن هذا المشهد الدرامي هو ما ان ط بع في أذهان بعض أعضاء لجنة العريضة
الشعبية والعديد من أقطاب المعارضة الذين سارعوا إلى احتضان المشروع وهو ال زال
في بداية تكوينته األولى .وهذه القناعات والرؤى وجدت ضالتها أيضاً لدى معظم القرادات

السياسية العائدة من المنفى وتلك التي كلنت خارج األحداث في التسعينيات .فهذه القيادات
جميعها وبحسب القناعة المشتركة لديها كانت وراء نشجيع تلك األطروحات المنادية بحل
لجنة العريضة بهدف اإلسراع في لستثمار اإلنغتاح السياسي والشروع في خلق األرضية

المناسبة لبناء الهياكل السياسية التي تتالعم وأهدافها وطموحاتها .وبحكم تأليب المصالح
السياسية لدى البعض اآلخر
الشخصية والحزبية الضيقة لدى البعض واشتعال
إضافة إلى غياب الحنكة السياسية وبعد النظر رأت هذه القيادات أن لجنة العريضة الشعبية
أصبحت تمثل علتقاً في طريق أطماعها السياسية كما راى البعض في اعضئها منافساً
سياسيا لهم وبالتالي وجب إزاحة لجنة العريضة من الطريق.
كانت هذه بدايات تشغيل معول الهدم في جسد هذا لتحالف التاريخي القوي الذي تمت
على أنقلضه رسم خريطة سياسية جديدة تكون األيديولوجيا والمذاهب الدينية والطائفية
واألطماع الشخصية ه لساس بناء الهياكل السياسية في المرحلة القادمة.
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لكن هذه األطماع والمشاريع الحزبية لم تلبث أن اصطدمت بالواقع السياسي الذي

فرض نفسه على الساحة السيامية مع صدور الدستور الجديد في فبرلير  .2002عندئذ
تاكد للجميع خطا التقييم السيدسي الذي دفع بالقوى السيلية في الدخول فى حمى تسجيل
الجمعيات السياسية وال يستثى من هؤالء بعض حملة راية المطلب الدستورية واإلصالح

السيلسي واإلجتماعي في الداخل والخارج .لكن خطورة هذا السباق الماراثوني لم تتوقف
عند حدود تكوين الجمعيات السياسية بل تعدت ذلك لتمتد إلى للمجتصع المدني حيث شهدت
السلحة السيدية سبقا محموماً وفي أحيان اخرى صراعاً ضرياً بين الجمعيات السيلية

من أجل بسط الهيمنة والنفوذ على منظمات المجتمع المدني .وتشهد النقابات العمالية
واإلتحاد العام لعمال البحرين والجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان وغيرها على حجم
الضرر الذي أصابها جراء عملية التسيير الذي تعرضت له وبدون هوادة.

وتقتضي األمانة التاريخية أن ننقل آراء و أفكار أعضاء لجنة لعريضة وغيرهم من
القيادات السياسية والناشطين في الشلن العام حيال هذه التطورات للمهمة والخطيرة التى
أدت إلى تجريد المعارضة السياسية من سالح الوحدة الوطنية و إفساح الطريق أمام تمرير

مشروع تشكيل لجنة حكومية خاصة من قبل لحاكم إلدخال التعديالت لدستورية خارج
اآللية الدستور ية ومن بعد ذلك تجاوز هذه التعديالت بإصدار دستور لمنحة في الخامس
عثر من شهر فبراير .2002

في الرابع عثر من شهر فبراير  2001وهو اليوم الذي توجه فيه لناخبون إلى
صناديق االقتر ع طرحت جريدة الوطن القطرية السؤال التالى عن لدور المستقبلى
للحركة الدستورية وذلك على كل من الشيخ عبداألمير الجمري والسيد علي ربيعة:
"أي دور للصعارضة اآلن؟ وهل سحب األمير البساط من تحت أقدامها لتعيش اليوم

فقط على نسق الموافقة والتأييد؟"
وكانت إجابة الشيخ الجمري على هذا السؤال هي :يجب أن نتحول اآلن من الشعار
إلى المشروع" .وهذا الجواب هو نفس الرد الذي تفضل به الشيخ على السؤال الذي طرحه
ألستاذ علي صالح واألستلذ غان الشهابي بتاريخ  13فبراير  2001وهو" :ما تصوركم
لمرحلة ما بعد اإلستفتاء على الميثاق ؟ وما الخطوة التالية لإلستقتاء؟ وكان جذء من رد

الشيخ هو "لتصور أن المعارضة اآلن مطالبة جدا بالتحول من الشعار إلى سروع
المنطقي والواقعي بعيدا عن الحلول السحرية".

أما السيد علي ربيعة فقد رد على اتهام الجريدة بلهم فريق مسلوب لبصر لمرعة ما
حدث وقال" :إننا نحن الذين صنعنا هذا اإلنجان عبر تراكم نضلي استجابت
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لقيادة

أخيراً .أما عن دور المعارضة في المستقبل فقال :لقد أصبح دورنا أكثر أهمية اآلن ،وهو

يتلخص في المهر على تنفيذ ما تم إنجازه ومراقبته حتى يأخذ طريقه الدستوري ،في كلمة
موجزة ،سننصب أنفسنا حرالً لحمية ما تحقق وسوف نبدأ لطريق الفعلية لتكريس
لتعددية الحزبية على األرض ..خصوصاً التأكد كل يوم من أن قانون أمن الدولة ياخذ
طريقه بصدق نحو مزبلة التاريخ"
في التدوة التي انعقدت في نلدي لمعروبة بتاريخ  2001/3/3والتي حاضرت فيها
الدكتورة منيرة فخرو عن الدور المستقبلي لمؤسسات المجتمع المدني في البحرين كانت
هناك مداخلة للسيد محمود حاقظ طالب فيها بإنهاء دور لجنة العريضة ألنها حسب قوله لم

يعد لها أي دور في الظرف الجديد .وجاءت مداخلة النائب السابق المحامي محسن حميد
مرهون لتصب قي نفس اإلتجاه وهو لمطالبة بإنهاء دور لجنة العريضة والشروع في
تكوين األحزاب السيلسية كجزء من مكونات المجتمع المدني.

وتطرق المحامي محسن مرهون إلى موضوع الديمقراطية فقال" :إنه يجب علينا
كمجتمع واعي أن نناضل من أجل أن نطور هذه الديمقراطية الموجودة وهذه الموضعية
الموجودة نحاول ان نطورها إلى األفضل ونلك لن يتأتى إال بتطور مؤسسات المجتمع
المدني من مؤسسات قائمة اآلن ومؤسسات يجب خلقها ومن ضمنها وعلى رأسها

األحزاب السياسية التي سوف تحقق مسألة التعددية وتفعيل العمل الدستوري والبرلماني
وإحاطته بلمؤسسات التي تحميه".
يعد هذه المقدمة أشار المحامي مرهون إلى مداخلة األستاذ محمود حافظ فقال :إذا

جئنا إلى لجنة العريضة وهي تأسست ولها كل اإلحترام والتقدير لدورها الذي قامت به
فإننا نقول إنها ساهمت هي وغيرها في هذه النهضة .كنت مطالبها هي المطالب التي
تتحقق اليوم .هذه المؤسسة التي كانت موجودة ال أعتقد أنها باقية كمؤسسة اآلن ألن
أغراضها قد لستتفدت كمؤسسة على اعتبار أنها تجمع كل التالوين السياسية التي توافقت
على النضال .وقد شملت كل التالوين الموجودة من أجل هدف محدد ومعين وهو تفعيل
الدمتور وقيلم الحياة النيابية .اآلن سوف تتشا تالوين جديدة يختلف فيها صاحب اإلتجاه
المحاقظ مع صاحب اإلتجاه اليميني الليبرالي مع اإلتجاه اليساري المحافظ وكل هذه
التالوين موف نواجه بها ويجب أن ال نخاف منها ويجب أن ننتظرها ويجب أن نشجعها
على اختالفها ونشجعتتازعها واختالفها ضمن قواعد اللعبة السياسية الحضارية".
هذه هي خالصة مداخلة النائب المحامي محسن مرهون والسؤال الذي يبعث على
الحيرة هو لماذا هذا التركيز على حل لجنة العريضة و المطالبة بإنهاء دورها؟ وهل مسالة
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تكوين األحزاب التي دعا اليها تساعد على فك هذا اللغز المحير .وبودنا أن نسأل المحامي
محسن مرهون وهو النائب السبق في البرلمان عن حجم الديمقراطية التي جاء بهادستور
المنحة لعام  2002وهل لديه أدنى شك بعد مضي قرابة الخمس سنوات على تاريخ هذه
الندوة في أن ما تحقق على أرض الواقع يمث تراجعا كبيراً عن تلك لمكتسبات لتي جاء
بها الدستور العقدي لعام  1973والتي هي في االساس لم تكن في مسترى الطموح.

ويبقى هناك سؤاالن مهمان يطرحان نفسيهما على كل من سعى لتدمير هذا لتحلف

التاريخي سواء من الداخل أو الخارج وهما" :هل كان يشكل استمرار وجود لجنة
العريضة سدا منيعا في وجه عملية خلق التجمعات والتمايزات والتكتالت التي يسعى
بعض الرموز لتثدكين.ها؟ وهل وجود الجمعيات السياسية التي تشكلت بموجب قانون
الجمعيات األهلية هو البديل السياسي المؤهل للقيام بدور لجنة العريضة في التصدي
لإلنقالب الدستوري ووقف السيل الجارف من القوانين التعسفية ولمقيدة للحريات التي

تتعارض والدستور الشرعي والمعليير الدولية لحقوق اإلنسان ومواثيق األمم المتحدة؟

النائب محمد جابر صباح وإعالنه عن إلغاء لجنة العريضة
في خروج على اإلجماع الوطني الذي منئته العريضة الشعبية وفي تحد صارخ
لمشاعر أعضاء اللجنة ،قام عضو لجنة العريضة الشعبية النائب محمد جاير صباح في
السادس من مارس  2001بنشر مقال مطول تحت عنوان" :من رقعة العريضة الثعبية
إلى مساحة الوطن قلت وال أزا ل :دور لجنة العريضة انتهى" .في هذا المقال الذي تم نشره
في جر يدة األيام أكد النائب على تلييده المفرط للمشروع اإلصالحي.

في مقدمة مقاله تحدث عن الشأن الديمقرلطي وتغعيل الدستور وعودة الحياة النيلية
التي توقفت قبل ما يزيد على ربع قرن من الزمان ،إثر حل المجلس الوطني عام 1975
واشار إلى موضوع تهيئة الظروف الذاتية والموضوعية لإلنتقال بمجتمعنا البحريني لحياة
ديمقراطية متكافئة فيها الفرص ،ويسود فيها العدل والمساو اة ،ويتمتع فى ظلها لموالطنون
دونما أية نظرة تمييزية !،ويحصل في ظل عدالة أجوائها صاحب كل ذي حق كامل على
حقه ،كل حسب قدرلته وعطائه وبذله في خدمة مصالح هذا الوطن ومجتمعه.
وتكلم عن هاجس اإلصالح فقل :على أن الذي يجب عطينا جميعاً أن ندركه هو ان
كل تلك المطالب والحقو ق بمثل ما هي تمثل هاجس الشعب البحريني ونبضه الذي لم يهدا.

فإنها في المقابل وبالقدر نفسه كانت تمثل هاجس ونبض وتطلعات سمو األمير منذ أن كان
ولياللععد!!"
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و أضاق القول ليؤكد عن إيمانه بصدق توجهات األمير فقال " :ولعلنا نستدل على هذا
اإلستتتاج ونستخلص مضامينه ووقلئعه من الخطوات التي اتبعها سموه منذ اللحظة التى
استلم فيها سدة الحكم ،لحظتها بدأت ارصد تلك الخطوات بكل عناية واهتمام ،ولم أتردد
حينذاك في أن أوثق مالحظاتي وأكتب مقالة مطؤلة أكدت فيها بصريح العبارة ،لنني
أصدق وأؤمن بتلك الخطوات وأتنباً بمستقبلها وعلينا أن نعضدها على عكس الذين غابت
عنهم قدرة الرصد السياسي كما غاب عنهم رصد البذور وهي تنفذ في التربة .وها نحن
اليوم نجني مقدمات الثمار .

بعد لتعبير عن إيمانه بالصشروع اإلصالحي توجه األستاذ محمد جابر لتوجيه النقد
للعريضتين حيث قال" :وبما أن للعريضتين "النخبوية والشعبية" ال تمثالن رأي األغلبية بل
تمثالن رأي ثالث تيارات سياسية وقد اتضم إليها أفراد من علمانيين ديمقراطيين مستقلين
واتغق الجميع على إيعاد أي صفة أيديولوجية من النضال غير أن الرياح مرت بما ال
تشتهي السفن!"

بعدها امتدح االستلذ محمد جلير الميثاق الوطني فقال" :وبعد أن اطمان سموه إلى
رأي األغلبية نزل بمشروعه اإلصالحي المتمثل في "الميثاق الوطني" الذي صوت له ما
يزيد على ( 1 80للف) مواطن ،أو بما نسيته  % 98.4ممن يحق لهم التصويت من نساء
ورجال .ومما ال شك فيه أن هذا العدد يضم في جملته ( 25ألف) مواطن من الموقعين
على لعريضة الشعبية .وبنظرة تحليلية فاحصة إلى عملية التصويت وما تمخضت عنه،
نستتتج أن ل ( 25ألف) مواطن من الموقعين على العريضة لمطالبين باإلصالحات
لدمتررية ولسياسية قد نقلوا تواقيعهم من العريضة جهة المطالبة إلى الميثاق جهة التنفيذ.
واختتم األستاذ محمد مقاله الطويل بتوجيه النقد لرفاقه في لجنة العريضة بالقول:
وتأسيساً على ذلك فبه في التحليل النهئي تكون العريضة  -وبعد التصويت طى الميثاق

الوطني من قبل لشعب البحريني وفي جملتهم الموقعون على العريضة  -قد أدت دور ها
وانتقلت مسؤولية اإلصالح إلى جانب األمير من خالل الميثاق ،وعليه فإن لجنة العريضة
هي األخرى لم يعد لها ما تفعله ،فما بال األخوة في لجنة العريضة أقاموا الدنيا على رلسي
ولم يقعدوها ألثي قلت وال أزال أقول — وساقول" :لن دور لجنة العريضة قد انتهى" .فإذا
كان الخوف من فقدان مواقع الزعامة ،فإن هنك من هم أكثر رسوخاً ،ولقوى في تلسيس
العريضة ولجنة العريضة ،ولكنهم ال يخلقون فقدان مواقع الزعامة .إن الطريق طويلة

واأليامحبلي
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حقا لقد كانت مفاجأة غير سارة ألعضاء لجنة العريضة وهم يقراون قرار حل لجنة
العريضة على لسان زميلهم وبدون علمهم وموافقتهم .وفي الحال عقدت للجنة اجتماعاً
لتبادل الرأي حول الملزق الذي وضعهم فيه زميلهم وتقييم أثر هذا المقال على المولطنين
ورأت اللجنة أن تصدر بيناً تؤكد فيه على استمرار عمل لجنة العريضة الشعبية إلى ان
تتجلي األمور وتتاكد من أن خط سير اإلصالح السياسي لم يخرج عن سكته الصحيحة
وأن هذا اإلصالح يلبي بالفعل آمال وطموحات شعب البحرين..

تجدر اإلشارة إلى أن العضو النائب محمد جابر صباح وبعد اإلعالن عن للفائه لجنة
العريضة امتنع عن حضور جلسات اللجنة بما يعنى انسحبه منها.

موقف الدكتورة منيرة فخرو
في الثامن والعشرين من مارس  2001فشرت الدكتررة منيرة فخرو مقاالً في جريدة
األيام وتحت عنوان "عذرا سيدي ....لم ينته دور لجنة العريضة".

كان هذا المقال بمثبة الرد على مقال األستاذ محمد جابر وقد جاء ليعبر تعبيراً صدقا
عن رأي لجنة العريضة ورؤيتها في تقييم الوضع السياسي وخطورة تشييد أي بناء سياهي

على مجرد أفكار وتتظيرات لم تر النور بعد .كما جاء المقال ليرد على الكثير من
اإلستفسارات والتساؤالت التي طرحها البعض حول مصير عريضتهم الشعبية ومستقبل
حركتهم الدستورية .وقد اكتفت اللجنة برد الدكتورة على مقال األستاذ محمد جابر صباح.

وفي ضوء ذلك ألغت فكرة إصدار البيان حتى ال تفتح الباب ألية معارك جلبية بين
أعضاء اللجنة.
في هذا المقال قالت الدكتورة منيرة أن دورها سوف ينتهي عندما يحتل مملو الشعب

مقاعدهم فى لمجلس الوطني (البرلمان) ويياشروا العمل في مهامهم اإلشتراعية التي طال
أمد انتظارها .أما اآلن فنحن ال نزل في مرحلة إنتقالية قد تطول أو تقصر تبعاً لظروف
ومتغيرات داخلية وخارجية .وحسب ما جاء على لسان المسؤولين فتلك الفترة سوف

تستغرق ثالث سنوات أو أكثر أي إلى علم .2004
وأضافت منيرة القول أننا عبرنا لمرحلة لماضية التي استمرت أكر من ربع قرن

منذ حل المجلس الوط ن ي السابق عام  ...1975عبرناها بكل أثقالها وآالمها وها نحن نتهيا
اآلن الجتياز المرحلة اإلتتقلية التي ستوصل في نهيتها ممثلي الشعب إلى سدة البرلملن.
وهي مرحلة ال نزل في بديتها وال زلنا في طور الغرح العظيم غير مصدقين بأن كل ما
يحدث حقيقة واقعة.
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ولم تغفل الدكتورة الجوانب اإليجابية فتطرقت إلى ما تحقق فقالت إن سمو الشيخ حمد
بن عيسى حفظه الله قد حقق جميع المطالب الشعبية التي احتوتها العريضة وعلى رأس
تلك اإلصالحات مشاركة المراة السياسية في العملية الديمقراطية .وهو أيضاً قد حقق
مطالب العريضة الشعبية بإطالق سراح سجناء الرأي وعودة القيادات السياسية المعارضة
مع مئات المواطنين من المنافي في شتى بقاع األرض وإرجاع من فصل من المواطنين
إلى أعمالهم السابقة وإلغاء قانون أمن الدولة ،وإنه ال أحد يستطيع إنكار تلك الحقائق.
وأشارت الدكتورة إلى القوانين التي كنا نطالب بتغييرها وأهمها قانون الجمعيات،

فقالت إنها في طريقها نحو التعديل لتتاسب المرحلة الحالية ،وليس أدل على سرعة
اإلصالحات من هذا العدد من الجمعيات التي تم إشهارها ،أو التي سوف تشهر قريبا
و أهمها جمعية حقوق اإلنسان البحرينية وجمعية حماية المستهلك وجمعية األكاديميين
البحرينية وجمعية المعلمين وغيرها من الجمعيات التي تشكل أساساً للمجتمع المدني الذي

سيرسخ الديمقراطية المنشودة.
بعد ذلك تطرقت إلى أهمية الدور السياسي الذي ستلعبه العريضة الشعبية في المستقبل

فقالت إن العريضة التي وقعها عشرات األلوف من المواطنين من الجنسين ومن جميع
الفئات السياسية واإلجتماعية تبقى ورقة وحيدة في أيدينا نتمسك بها حتى حين موعد
وضعها على الرف بعد إجراء اإلنتخابات التشريعية.
وفي معرض ردها على مقولة األستلذ محمد جبر في أن العريضة قد أدت دررها
ولنتقلت مسؤولية اإلصالح إلى جانب األمير من خالل الميثاق ،وعليه فان لجنة العريضة
هي األخرى لم يعد لها ما تفعله قالت الدكتورة :تعم لقد تحققت جميع المطالب لتي تضمنتها
العريضة ما عدا مطلباً واحداً هو عودة المجلس الوطني ..وسوف ينتهي دور لجنة العريضة
 كما نكرت في البداية  -حالما تتهي اإلنتخبعت لنشريعية في العلم  2004لى قيل ذلك— نحن ال نعلم بعد — وإلى أن يتحقق هذا الشرط فستبقى اللجنة وستبقى لعريضة وليخرج
من يخرج ولكن لن تقرر انت لو غيرك بأن دور لجنة لعريضة قد لنتهى".

ولم تتس الدكتورة الدور النضالي الكبير الذي لعبته المراة البحرينية فطرحت في ختام
مقالها التساؤل التالي على االستاذ محمد جير" :لماذا ذكرت العريضتين واهملت اإلشارة
إلى العريضة النسائية بالرغم من أهميتها والضجة الواسعة التي أحدثتها في لداخل كما في
الخارج أرجو أن تتنكر بأننا موجودات على الساحة وليس باإلمكان تجاهلنا بعد اليوم فنحن
قوة إنتخابية وسوف نؤثر في للمعادلة السياسية القلدمة بإذن اش".
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والحقيقة ان ما تضمنه هذا المقل من إصرار على بقاء ولستمرار لجنة لعريضة حتى
يتحقق لمطلب األساسي وهو تفعيل الدستور وعودة الحياة النيابية يمثل اإلمترتيجية بعيدة

المدى للتي كلن من المغترض لن يتصسك بها جميع أعضاء لجنة لعريضة وأن تلقى لمساندة
والتأييد من كلفة القوى السياسية .كنا نتوقع من األستاذ محمد جابر صباح ان يعيد لنظر فيما
بدر منه من خطأ جسيم لكنه فاجأنا بإعالنه حل لجنة لعريضة وعلى رؤوس األشهالد.
في الخامس عشر من مارس  2001أقيم احتفال كبير على شرف المناضل األستاذ
لحمد الذوادي بمناسبة عودته إلى البحرين من منفاه في سوريا .ومن ضمن النين شلركوا في
هذا اإلحتفل األستاذ محمد جلبر صباح الذي لقى كلمة بهذه للمنلسبة لكنه فاجا الحضور
باإلعالن عن انتهاء دور لجنة العريضة وتسليم ملفها لولي لعهد الشيخ سلمان بن حمد آل

خليفة .يقول األستلذ إيراهيم كمل الدين وهو لحد أعضاء لجنة العريضة األدين وكلن
قها متواجداً في خيمة اإلحتفل لنه اصيب بالصحمة جراء سماعه نبا إلغاء لجنة لعريضة
من العضو محمد جبر صباح لكنه تملك أعصايه وتحشى لرد عايه منعاً للدخول في

المهترات السياسية .وقد أثار هذا التصرف الفردي دهشة واستياء أعضاء لجنة للعريضة
لكنهم آثروا السكوت وعدم الرد عليه تجنبا لحدوث لبلبلة في الشارع السياسى.
ال شك أن خطا تقييم المرحلة من قيل بعض الرموز والقيادات السياسية و إصرار
البعض على الجري ور اء تحقيق المكدسب الحزبية والشخصية قد دفع هذه القيادلت إلى

تبني هذا الموقف الخطير الذي يستهدف القضاء على هذا التحالف الوط ني الولسع.

موقف الشيخ عبداألمير الجمري
وياتي بعد ذلك تصريح سماحة الشيخ الجمري ليدفع في هذا اإلتجاه التفتيتي ولكن
بتخريجة أخرى .وحسب قول الشيخ الجمري فإن لصحاب المبادرة سيولصلون تتسيقهم مع
الفعاليات السياسية األخرى والمشاركة في لجنة العريضة الثعبية وإنه سيمل التجمع في
هذه األنشطة كل من األستاذ عبدالوهاب واألستاذ حسن مشيمع والدكتور علي العريبي.
وفي هذا الخصوص لشار الشيخ إلى أن الرموز الشعبية بصدد إعادة النظر حول
هيكلية التجمع (لجنة العريضة) وتسميتها لمواكبة التطور لسريع في للوضع البحريني.

وقد رفضت لجنة العريضة للشعيية ترشيحات الشيخ جملة وتفصيال لسببين هما:
 )1أن الشيخ كان يتكلم بإسم لجنة المبادرة وإن الترشيحات التي اكرحها هي من لجل
تمثيل هذه الجماعة )2 .ورود إسم الدكتور على العريبي من ضمن هذه الترشيحات وهو
المعروف بعدم مساهمته في العمل المطلبي طوال عقد لتعدعينيات.
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في الثاني عثر من شهر مليو  2001أجرت جريدة األيام لقاء صحفيا مع الشيخ

عبداألمير الجمري وكان السؤل الذي وجهه الصحفي مهدي ربيع هو اآلتي:

"ما هي لبر ز الطموحلت السياسية واإلسالمية التي يسعى التيار الديني لتحقيقها خالل
المرحلة لقالمة؟ وكانت إجابة الشيخ الجمري كما يلي:
"التيار اإلسالمي وقف بقوة مطالباً بعودة الحياة الغيابية وتفعيل الدستور ولستمر على

مواقفه تلك حتى برز المشروع اإلصالحي لسمو األمير والذي رأى فيه فه ملب للكثير
من طموحات المواطنين وهكذا وقف بقوة داعماً لهذا المشروع .إن التيار الديني بطبيعة
الحل يتطلع للمشاركة بصورة إيجابية في العملية اإلصالحية ويسعى للمشاركة في
اإلنتخليبات البلدية والنيابية والمشاركة في أي نشاط سياسي من شأنه المساهمة في النهوض
بعذا البلد".

أما السؤال النعي فكان كاض:
انتم أحد اعضاء لجنة العريضة الشعبية والمالحظ أن هناك اشام ًا بين األعضاء
بشان استمرارية عملها ...هل يمكن القول أن دور تلك اللجنة قد انتهى أم أن هناك حاجة
مستقبلية لبقائها؟
وكان رد الشيخ الجمري كما يلي:
"أنا كنت عضواً في هذه اللجنة التي قامت بعمل جبار تشكر عليه في التسعينيات
وحتى اإلنفراج األخير ،أما اآلن فلم اعد من أعضاء هذه اللجنة ،ولذا فإني أترك الرأي في

استمرارية هذه اللجنة من عدمه للقائمين عليها اآلن".

هذه هي خالصة آراء الشيخ الجمري وموقفه تجاه لجنة العريضة التي شارك بفعالية
في تكوينها وصياغة أفكارها لكن تبقى تصريحات الشيخ عيسى قاسم هي األكثر إثارة
للجدل في الساحة السياسية بسبب موقفه العدائي من الوطنيين والوحدة الوطنية كما سبق

وأن تطرقنا لذلك.

موقف األستاذ عبدالوهاب حسين
نعي اآلن لتحديد رؤية األستاذ عبدالوهاب في الوحدة الوطنية والتعاون مع الوطنيين
وهو رأي يكسب أهميته من كونه لحد الرموز الدينية والقيادات السيلسية التي كسبت
شهرتها من تعرضه لإلعتقال ودخوله السجن مرتين بسبب مواقفه الصلبة وعدم استعداده
للتنلزل عن القضايا الوطنية والمطلبية .وفي سياق الحديث عن الوحدة لوطنية ومستقبل
التعاون مع لوطنيين كان هذا الموضوع هو المحور األسلسي في خطبة فضيلة األستلذ
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عبدالوهاب حسين في يوم الجمعة بتاريخ  2001/3/30بمسجد الشيخ خلف وقد عملت
على نشر مجمل ما قاله األستاذ في هذا الخصوص وذلك لتحقيق غرضين محددين هما:

 )1الحرص على إطالع القارئ على لفكار ورؤى هذا القائد والرمز الذي هو أحد
قلدة العريضة النخبوية والشعبية وكيفية تعامله مع مستجدات المرحلة الجديدة من العمل
السياسي.
 )2إن هذا القائد والرمز هو من دخل في تجربة المبادرة مع وزارة الداخلية التي
اقتصرت المشاركة فيها على الطائفة الشيعية وأثر فيها العمل على لجنة لعريضة .وعلى
هذا األساس تكسب آراء وأفكار األستاذ أهميتها من منطلق التعرف فيما لو أن األستلذ قد
استوعب دروس تجربة المبادرة الفاشلة أم أنه ما زال ينظر اليها كما لو كانت تجربة
ناجحة.
في هذه الخطبة التي خصص األستاذ عبدالوهاب حسين الجزء األكبر منها لموضوع

التعاون مع الوطنيين قال ما يلي:
"بعد هذا الحديث آتي إلى نقطة تتعلق بساحتتا المحلية وكنت لرغب أن أتسلسل في
الحديث ولكن لضيق الوقت سأذكرها كنقطة منفصلة .كلنا سمع رأي حجة اإلسالم
والمسلمين الشيخ عيسى احمد قاسم (حفظه الل تعالى) بشأن حرمة تمكين غير لمسلمين
سواء أكان تمكينهم في القلوب والمحبة أو تمكينهم على األرض في الموقف والجانب
السيلسسي واإلجتماعي .وهذا الرأي ليس محل اختالق بين المؤمنين .فكل المؤمنين متفقون

ويعملون بهذا الموقف .فالقرآن الكريم يؤكد على هذا المعنى وهذه بعض اآليات من سورة
الممتحنة وأرجو أن تقراوها بتمعن :بسم ال الرحمن الرحيم (يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا
عدوي وعدوكم أولياء تلقون ليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق )...وفي آية
أخرى قال تعالى( :ال ينهاكم الل عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم
لن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الل يحب المقمطين إنما ينهاكم الله عن الذين يقللوكم في

الدين وأخرجوكم من ديارهم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فلرلنك هم

الظالمون) .فهاتان اآليتان تشيران إلى عدم جواز الوالية ألعداء الل وعلينا لن نقتدي
باألثبياء وفي مقدمتهم إيراهيم و النين معه في هذا الموقف .ولكن ال يغهم من ذلك بلن
اإلنسان غير لمسلم إذا لم يقف الموقف لعدائي لإلسالم والمسلمين أال نقسط اليه ،إنما
ينهانا عن الذين يحاربون الل والرسول ،وكما قال الله تعالى فى آبة أخرى( :ال يجرمنكم
شنآن قوم لن تقسطوا ،اقسطوا هو اقرب للتقوى).
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"الكل يعرف بأننا ننسق مع ألوان العلمانيين دلخل البحرين فى مواقفنا السياسية.
فالقول الذي ذكره حجة اإلسالم بله ال يجوز تمكين غير الصسلمين سواء كان ذلك فى
القلوب ام على األرض ال يتعارض مع التتسيق ،حيث أنني سمعت شخصياً حجة اإلسالم

الشيخ عيسى أحمد قاسم رغم رليه األول لذي يقول بتحريم تمكين غير المؤمنين أنه ال
يرفض التنسيق مع العلمانيين ،و أيضاً ال يجوز ظلم هؤالء وحرمانهم من حقوقهم
كمواطنين ،وال يمنع أيضاً الحوار معهم ،فهذه النقاط الثالث سمعتها شخصياً من حجة

اإلسالم الشيخ عيسى احمد قاسم ،وبالتالي فالمطروح من قبلنا مع الشيخ لن التنسيق مع
الوطنيين ال يتتاقض مع رأي آية الله الشيخ عيسى لحمد قاسم ولكن المطلوب من اإلخوة
الوطنيين أن يعلنوا عن ثالث نقاط ويعرفوها لألمة وهي :النقطة األولى :احترامهم لخيار

الشعب .والنقطة الثانية :احترامهم للدين الذي ارتضاه الشعب وهو دين اإلسالم واحترام
الشعائر .والنقطة الثالثة :أن يمتتعوا كلياً عن اإلساءة للدين والمشاعر بقول أو فعل،و ليس
معنى ذلك أن ال يعبروا عن آرائهم ،فلهم لحق كل الحق في التعبير عن آرائهم بلسلوب
علمي وموضوعي وأن يكون الحوار بيننا وبينهم على هذا األساس ،فالمرفوض هو السب
والشتم واإلستهزاء والسخرية ،أما أن يعبر عن رأيه بلسلوب علمي موضوعي وينقش
على هذا األساس فهذا غير مرفوض فمن حقه أن يقول باسلوب علمي أن الله غير موجود
وعلينا أن نناقثه على هذا األساس ،ومن حقه أن يعبر باسلوب علمي بالقول بأن النبي
محمد ليس بنبي وأن النبي عيسى هو النبي ،فنحن ال نرفض النقاش العلمي في طرح دقيق
في أي لطروحات عقائدنا ،إنما نرفض األساليب غير األخالقية التى يرفضها لعقالء".
ومن الواضح تماماً أن االستاذ وفي رده على الشيخ عيسى قاسم قد لستعان باآليات

القرآنية من أجل دعم موقفه المؤيد للتعاون مع الوطنيين لكن يؤخذ على األستاذ من خالل
شرحه لآليات أنه ساوى بين الوطنيين والكفار وفي هذا ماخذ كبير .كما أن الوطنيين سواء
من أعضاء لجنة العريضة الشعبية أو غيرهم لم يتطرقوا في يوم من األيام إلى موضوع

الخالق أو يشككوا في الدبوة وإنما هم وبحكم ثقافتهم الواسعة من الذين يدافعون عن اإلسالم
ويحترمون كل األديان.
بعد ذلك تطرق األستاذ إلى الموقف من لجنة العريضة ومسألة التنسيق في المستقبل
فقال :لجنة العريضة ليست مؤسسة ،وليست منظمة سيلسية و إنما هي مجرد إطار تتسيقي
بين أطراف مختلفة ،هذه هي النقطة األولى ،والنقطة الثانية إن هذه اللجنة تقوم على لساس
التنسيق وقد أثبت التتسيق أهصيته ونجاحه في المرحلة السابقة ،سواء أكان بالنسبة للعريضة
األولى أم العريضة الثانية .أما لتنسيق فيما يتعلق بالتصويت على الميثاق الذي كان نتيجته

اإلجماع الوطني فى التصويت على الميثاق بنعم ،فكان هذا ثمرة التنسيق ،وما زلت هناك
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حاجة فى المرحلة الحالية حتى عودة الحياة البر لمانية ،فهناك مثال لجنة تعديل الدستور
ولجنة تفعيل الميثاق ،وهناك ايضاً قضايا اخرى قد تكون أكثر تعقيداً من هذه المسائل،
حيث أنني أشرت إلى بعضها في أحاديث سابقة ،تتعلق مثالبالتتظيمات السياسية الموجودة
في الساحة ،فكل هذه األمور تتطلب التنسيق ،فقد نحتاج إلى موقف تتسيقي بين كافة
التيارات والقوى السياسية فى البلد حول بعض المواقف مثال كالتي تتعلق بتعديل الدمتور
أو بتفعيل الميثاق أو بوجود تتظيمات سياسية فى الساحة إلى آخره من األمور ،فلحاجة ال
تزال قالمة ،وأرى بأن الحاجة سوف تبقى قائمة حتى بعد عودة الحياة البرلمانية فهناك
أولويات .فالحكومة لها أولويات والوطنيون لهم أولويتهم ،واإلسالميون لهم اولويتهم،

فالحاجة ضرورية للتنميق بين األولويات لكي ال تتعارض ولكي ال تفشل تجربنتا
البرلمانية ،فالتنميق كان حاجة وال يزال فى المنظور حاجة وسيبقى حاجة .

في النقطة الثالثة تطرق األستلذ إلى مفهوم التنسيق وأولويقه وأطراف التتسيق من
حيث األهمية مع إمكانية دخول الحكومة طرفاً فيه فقال:
"إن التنسيق ليس حكراً على أحد ،فالتنسيق فى المرحلة السابقة شمل بعض األط راف،

ولكن التنسيق بما هو مبد ًا يمكن أن يشمل أطراف اخرى ،سواء كانت هذه األطراف
إسالمية ام أطراف قومية أم للراف سياسية أخرى ،فالتنسيق كمبداً فيس من المغترض أن
يكون مع الطرف الفالني أو الجهة الفالنية ،فيجب أن يش مل التتسيق جميع ألوان الطيغ
الفكري والسياسي الموجود فى الساحة ويجب أن يكون التنسيق ليضا في الحكومة ،فكما
لن التتسيق مطروح مع أطراف المعارضة فهو مطروح مع الحكومة أيضا اآلن وفى
الصستقبل ،فرقعة التتسيق ومساحتها مح األطراف المشاركة فى لتتسيق قد تتسع بل إن

المطلوب اتساعها ،ويجب أن يكون التثسيق ألهداف محددة ووفق ضوابط محددة.
فالتتسيق ،من باب اإليضاح ،له بعدان :اإلسالمى والوطني ،فالبعد اإلسالمى بالنسبة لنا
ركيزة أساسية ،ويمعنى آخر فان التنسيق بين اإلسالميين الشيعة والسنة له األهمية للكبرى
وذلك لكوننا إسالميين و منطلقاتنا إسالمية و ال تتعار ض مع المطالب للعامة التى نطالب بها
لكل المواطنين وهذه هي أطر وحتنا ولكن لنا رؤيتنا وغياتنا اإلسالمية فاإلسالميون السنة
أقرب الينا من غير هم ،وبالتالي فاألولوية سوف تعطى لإلسالميين ال سيما إذا بئهوا

األقليفت غير اإلسالمية كلمسيحيين واليهود وغيرهم فتبقى األطراف الشاتية ليا كان

انتماؤها ومنهجها ورؤيتها الفكرية والسياسية فهها تتتمي ألحد الطائفتين ،فاإلنتماء
اإلسالمي هو اإلتتماء األساس ،وصحيح أن هناك رؤى مياسية مختلفة وقد تكون مشارب
سياسية أخرى ،ولكن يبقى اإلنتماء األساس هو اإلنتماء اإلسالمي ولمطلوب من العلمانيين
لن يتقبلوا هذا الطرح الواقعي وبروح رياضية ،وإذا توقع العلمكيون مثالً أن فضيلة الشيخ
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أبو جميل وأن آية الل الشيخ عيسى لحمد قاسم سوف يعطيان األولوية لغير اإلسالميين
على حساب اإلسالميين ،ألن التنسيق مع غير اإلسالميين كان أسبق فهذا شيء خاطئ،
فهذا الطر ح ليس فيه ابتمملر أو خلط لألوراق ،فهذا الطرح الواقعي ،فنحن نؤمن بالتنسيق
مع العلمانيين ...نسقنا وسوف نبقى ننسق ولكن من خالل رؤيتتا اإلسالمية حيث لن
لتتسيق مع اإلسالميين السنة له أولويته واهميته بالنسبة لنا ،ولهذا ليس من الغريب أن
نطرح أن يكون هناك برنامج سياسي إالمي مشترك ،فهذا الطرح طرح واقعي ،وليس
فيه لبتسار وليس فيه خلط لألوراق ،وال مجاملة وال مغازلة ألحد فهو موقف مبدئي وعلى
الكل أن يتقبله بواقعية وبروح رياضية .

وبعد أن أشار إلى ضرورة ان يكون التنسيق وفق ضوابط محددة وألهداف محددة
وأن يكون التنسيق فى المواقف المشتركة تبدا من األلف إلى الياء ضرب مثالً بلعريضة

األولى والعريضة الثانية فقال :بدأنا بلتتسيق من الغكرة حتى آخر خطوات التنفيذ ،وكنلك
فيما يتعلق بلتنسيق والتصويت عطى للميثاق ونرجو أن يكون هذا األمر كذلك في الموقف
القادمة ،فنحن مثال عاتبنا أصحاب العريضة لما أصدروا البيان المتعلق بآلية لدستور فنحن
لم نقف على الفكرة ولم نشارك في صياغة البيان بل راينا البيان جاهزاً ،فعاتبناهم في
ذلك ،وكنلك فيما يتعلق بالرسالة التي أرسلت إلى "اللورد إيفبوري" أيضا كانت جاهزة ولم
ننسق فى لغكرة على الرغم من أنها كتبت بإسم أصحاب العريضة ولم تطرح علينا الغكرة
ولم نشارك في صياغة الرسالة وإنما عرضت علينا الرسالة جاهزة .فعاتبناهم في ذلك
ايضاً ..فنرجو ان تكون الموقف القادمة تتجنب هذه األخطاء فالتنسيق يجب ان يبداً من

األلف وينتهي بالياء".

وحول لجنة لعريضة ايضا قل األستاذ" :هنك قضيتان -ريان إحداهما عتاب يتعلق
بتشكيلة اصحاب لعريضة ،حيث يوجد في تقكيلة للعريضة الشيخ (أبو جميل) سماحة الشيخ
عبداألمير الجمري وعدالوهاب حسين ،بينما الوطنيون يتراوح عددهم من شفية إلى عثرة
أشخ اص وهذا دليل على عدم التوازن ،فالتركيبة تحتاج إلى إعلدة تشكيل واإلخوة الوطنيون
لديهم العلم بنلك ...فطرح علينا هذا األمر وسوف يؤخذ ذلك بعين االعتبار".
"تبقى هناك مسالة أخرى محل لخذ وعطاء وهي للتسمية ،أمن الضروري أن تبقى
التسمية أم ال؟ فهناك اختالف فى وجهات النظر فبالنسبة إلينا حتى اآلن ال يوجد رأي
أعطي فى هذه المسالة ،فيمكن أن يبقى اإلسم ويمكن أن يتغير بحسب الحاجة .ال سيما
ونحن قد طرحنا فكرة توسيع رقعة المشاركة ،فمن الممكن بعد التوسيع أن يتم اقتراح

تغيير هذا اإلسم ،فهذا األمر متروك للمستقبل".
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انتهى كالم األستاذ عبدالو هاب حسين وبقي لنا التعليق على ثالث نقاط فقط هي:
 )1أكد األستاذ أن االفضلية في التنسيق والتعاون في لمستقبل هي بين اإلسالميين
سنة وشيعة .وقد اسس األستاذ نظرية التحالف هذه على قاعدة مد الجسور التي امتدت بين

الرموز الدينية الشيعية وتتويج ذلك في الندوة المشتركة التي أقيمت في نادي اإلصالح.
لكن هذا التحالف لم يلبث أن تهشم ألثه تحالف هش وال يمكن البناء عليه سياسياً
واضطرت الرموز الدينية للعودة إلى الحليف الوطني الذي ال يمكن اإلستغناء عنه.
 )2يعاتب األستاذ عبدلوهاب الوطنيين ألثهم أصدروا البيان الصتعلق بآلية الدستور
دون إطالعهم على الفكرة ودون إشراكهم في صياغة البيان كما وجه لنتقلده لهم
بخصوص الرسالة التي أرسلت إلى "اللورد إيفيوري" والتي على حد قوله كلنت جاهزة
وإنهم لم ينسقوا فى الفكرة على الرغم من أنها كتبت بإسم أصحاب العريضة .و على هذا
ظه ,نقول ب مي مح األستاذ٢ل ٠د ٠٠١٦٠ذع حكن ما لهه الوطنيون ض سد ال يد
خطاً تش-ق ال^نحلقة با ماذقارذ ٦ش'ا لنن^ا ١طادح |لذي ٠و^وءبنولنمي حور مج

وزارة الداخية وتمخض عن ذلك ما اطلق طيه لجنة المبادرة.
 )3وفيما يتعلق بقضية العتاب حول تشكيل لجنة العريضة لقول إنها نتاج عام 1992
و 1994وهي الفترة العصيبة من تاريخ البحرين التي يصعبب فيها الحصول على العنلصر
التي تمتلك إرادة التحدي والصمود .وإذا ما افترضنا جدالً وجود مل هذه العناصر فإن
التقصير يقع على لشيخ عبداالمير الجمري واألستاذ عبدالوهاب حسين لفشلهما في تقديم
هذه األسماء في ذلك الوقت .وربما غب عن األستاذ الصعوبة الجمة التي واجهتها لجنة
العريضة في البحث عن ابدائل التي تحل محله شخصياً ومحل الشيخ عبداألمير اثاء فترة

اعتقالهما واعتذار من تمت مغاتحتهم.
ونأتي اآلن إلى رأي الشيخ عبداألمير الجمري فيما طرحه الشيخ جى قلم في
شكل التحالفات المستقبلية فنقول أنه جاء في معظمه متطبقا مع وجهة نظر األستلذ

عبدالوهاب فيما يتعلق بأولوية التحالف مع التيارات الدينية األخرى .ففي المقابلة التي
أجرتها جريدة األيام مع الشيخ عبداألمير الجمري بتاريخ  2001/5/12جاء رد لشيخ
على السؤال الخاص بالتقارب السني الشيعي كما يلي:
التقارب الشيعي السني كلن وال يزل يحتل مكانة متقدمة في ملم اهتماماتنا,
والظروف دخلت في فسح المجال امام هذا التقارب اآلن وحيث لن للمناخ اسيدسي في

البلد يسمح بالحوار بين جميع األطراف كان البدلنا ولالخوة السنة من استثمار هذه
األجواء من اجل النهوض بلواقع نحو األمام .لقاء جمعية اإلسالح من الممكن أن يشكل
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منعطفا هاماً في مسيرة العمل الوطني بين التيارين السني والشيعي ووجدنا في األخوة
القائمين على جمعية اإلصالح دفئافي إلستقبال وانفتاحاً ايجابياً وقد قام اإلخوة مشكورين
بزيارتتا في المنزل في األيام القليلة الماضية واآلمال معقودة على أن تترك مثل هذه
اللقاءات أثراً ملحوظا على مسيرتتا.

وهذا الرأي يختلف عن وجهة نظر الشيخ الجمري فيما يختص بعالقته بلجنة
العريضة الشعبية .فقد عكس الشيخ رلياً مغايراً لألستاذ عبدلوهاب كما اسلغنا وكما يؤكد

ذلكردهعلىالسؤال لتالي :
ين تكمن نقاط اللقاء بينهم وبن التيارات األخرى التى ،تعبر عن نفسها من خالل
المنطلقات الوطنية وفيما إذا كانت هناك خطوط حمراء يتوقفون عندها كتيار إسالمي عند
التعلطي مع هذه التيارات ؟
جاء الرد كاآلتي:

في المرحلة السابقة التقينا مع التيارات األخرى على العديد من الثوابت الوطنية حيث

كان العمل منصبا على لحث على تفعيل الدستور واإلفراج عن المعتقلين السيلسيين
والسماح للمبعدين بالعودة واحترام حقوق اإلنمان واآلن أيضا فإن الناشطين السياسيين من
كل التوجهات ال بد ان تكون لهم قناعات يتفقون عليها في البعض ويختلفون في البعض

اآلخر .وهناك تشخيص ليعض المشاكل ال يختلف فيها إثنان فهل أرفض التعاون مع من
يتفق معي في التشخيص للمشكلة؟ أتصور أننا سنواصل التعاون مع القوى الوطنية أينما
تو فرت أرضية مشتركة نتفق عليها.
وهذا الرأي الصريح يتعارض مع رأي األستاذ عبدالوهاب حسين الداعي إلى الحغاظ
على لجنة العريضة مع المطالبة بتعديل أوضاعها و هيكليتها.

بعد التصويت على الميثاق وتطور األحداث وأخذها منحى خطيرا اعترف بعض
ممشلي القوى السياسية بحجم الخسارة السياسية التى منيت بها الحركة الوطنية نتيجة الفراغ

الكبير الذي تركه تهديم التحالف للوطني العريض الذي مثلته لجنة العريضة الشعبية ولكن
ما فائدة البكاء على اللبن المسكوب.
لكن يبقى تعليق عضو لجنة العريضة الشعبية الشيخ عيسى الجودر وهو الذي يعيش
على صيد األسماك أكثر أماتة وصدقاً في تصوير هذا المشهد السيلي بد فراغ الساحة
من هذا المشروع الوحدوي :لقد كانت لجنة العريضة بمثابة القارب الذي كان يحمل
الجميع إلى بر األمان حتى إذا ما أقدم البعض على خرق القارب وجد الركلب أنفسهم
عر ض البحر يصارعون األمواج لعاتية أمالً في النجاة".
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رأي الشيخ سليمان المدني في الوحدة الوطنية
يمكن القول أن ما طرحه الشيخ سليمان المدني من فتاوى بحق الوطنيين والعلمانيين
تجاوز بقدر كبير ما طرحه الشيخ عيسى قاسم .فالشيخ سليمان لم يتردد في تكفير
العلمانيين والشيوعيين ومساواتهم بلملحدين والمرتين ،وإنهم جميعاً أعداء الل .ولمثير

للدهشة أن الشيخ عيسى قاسم نفسه لم يسلم من اإلتهام الخطير الذي وجهه الشيخ سليمان

المدني لكل من الشيخ عبداألمير الجمري واألستاذ عبدالوهاب حسين بالخروج على الفقه.
ففي سؤال للشيخ سليمان المدني عن جوان إشراك جميع الفصائل الوطنية في اتخاذ
القرار وإذا تعذر اتخلذ القرار من جانب الدينيين واختالفهم؟ قال الشيخ للمدني ما يلي :

بسم الله الرحمن الرحيم
السالم على اإلخوة المؤمنين ،واللعنة الدئمة على الشيوعيين والعلمانيين ،وبعد:

الدولة اإلسالمية تعترف بالمواطنة من وفق الحكم الشرعي لغئتين هما :لصسلمون:
وهم مواطنون من الدرجة األولى ،ولهم كافة الصالحيات واإلمتيازات.

أهل الذمة :وهم اليهود والنصارى والمجوس ،وهم مواطنون من الدرجة الثلنية .أما

الكافرون والمشركون فال يعتبرون مواطنين .ويجري على معناهم كل من خرج عن هذا
الدين كشيوعيين .فلشيوعي ليس مواطناً ألن الل تعالى قد أهدر دمه فكيف يكون له حق
المواطنة وإيداء الراي .وعلى الذين يرتابون فى هذا الحكم الرجوع إلى أي رسالة عملية

فقهية ألي مرجع أو فقيه شيعي وسوف يجد أن لمحكم الشرعي الصادر من الله تعالى فى
حق أولئك الشيوعيين الخارجين عن اإلسالم المارقين منه هو القنل وال حكم آخر لهم.

وهنا نسل من أي رسالة فقهية أخذ عبدالوهاب حسين ومن معه كالشيخ عيسى قاسم
والشيخ عبداألمير الجمري جواز التعاون والتنسيق معهم أي مع الشيوعيين؟
هل يجوز للمسلم أن يتجاوز الحكم الشرعي الصادر من اله تعالى؟ من هو

عبدالوهاب حسين وأصحابه الخائنين شد في لمحكم على الشيوعيين حتى يفتوا بجواز
التعاون معهم؟

ماذا نسمي العالقة التي بين عبدالوهاب حسين وأصحابه من جهة وبين لعلمانيين
والشيوعيين من جهة اخرى؟ هل نسميها معاهدة؟ فهل يجوز أن تتعاهد مع عدو الله الذي
هو مسلم ثم لرتد على عقبه وصدر فيه الحكم الشرعي وهو القتل؟ ثم هب أن هذه المعاهدة
استمرت إلى قيام الحجة (أرواحنا لمقدمه الفداء) وطبق عليهم الحكم الشرعي فهل سيقف
عبدالوهاب حسين وأصحابه ضد الحجة ويخون من وقع معهم معاهدة تتسيق وتعاون؟ ام

سيقف معهم ويخون الحجة ويكون هومن عداد المرتدين؟
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على كل من يريد أن يقوم بثورة أو بحركة إصالحية أن يدعمها بالدين باعتبار أن
الدين هو القوة المحركة والفاعطة .ال ان يخبط خبط عثواء ويفتي من عنده ويجعل من
نغسه مشرعاً ،صستغالً حب للناس له وانقيادهم إليه.

والسالم عليكم أيها األخوة المؤصنين

هذه هي فتوى الشيخ سليمان في العلمانيين والشيوعيين بأنهم مرتدون وأن الحكم

الشرعي فيهم هو القتل ،وعلى هذا األماس فإنه أفتى بعدم جواز خلق عالقة معم ألن
العالقة هي من وجهة نظره معاهدة وإن المعاهدة ال تجوز مع عدو الله.
بعد لتعرلض وجهات النظر المتعددة حول مستقبل لتحلف الوطني الواسع الذي مئلته
لجنة العريضة النخبوية ومن بعدها العريضة الشعبية بما في ذلك تلك اآلراء المتطرفة التي
لم تتردد في تكفير التعاون مع العلماثيين ،أمكن القول أن لجنة العريضة لم تتمكن من
الصمود طويالً أمام التيار الجلرف والمتعد األلوان ولمصلح الذي ولده اإلنفتاح السيدي
والذي استهدف لوحدة لوطنية والقضاء على هذا التحالف الوطني

لسع.

قصة الدستور الجديد  -دستور العام 2002
مع بدء الحديث عن صدور مرسوم بشكيل اللجنة المتعلقة بإدخال التعديل الخاص
بمسمى الدولة وكذلك التعديل الخاص بإضافة المجلس المعين عادت سحب الريبة والشك
وانعدام الثقة لتتلبد من جديد في سماء البحرين .وال يوجد أدنى شك في أن هذا الحديث
يثير مخاوف أعضاء لجنة العريضة الشعبية من أن تقدم السلطة على إدخال التعديالت
الدستورية خارج اإلطار الدستوري بما يتعارض وما نصت عليه المادة  104التي
تستوجب إدخال التعديالت عن طريق لمجلس المنتخب .وقد دفع هاجس الخوف أعضاء
اللجنة إلى استباق الزمن وقرع جرس اإلنذار باحتمال حدوث خروقات دستورية وذلك
بإصدار بيان يلفت نظر القيادة السياسية إلى ضرورة التقيد واإللتزام باآللية الدستورية في
إدخال التعديالت الدستورية تتفيذا لتعهداتها .وهذا هو نص البيان الذي صدر في الحادي
والعشرين من شهر فبراير  2001أي بعد ستة أيام من التصويت على الميثاق:

بيان حول آلية التعديالت الدستورية
إننا لذ نحيى صاحب السمو أمير البالد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ونهنئه على خطوته
الشجاعة بإصدز مرسوم بقانون رقم ( )11لسنة  2001بإلغاء قانون لمن الدولة ومحكمة لمن
لدولة .وإننا إذ نكرر إشادتتا بما أقدم عليه صاحب السمو من خطوات إصالحية تمثت في
االعالن عن العفو العام لجميع المعتقلين السياسيين والمحكومين وعودة المتفيين والمبعدين.
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فإننا نود بهذه المناسبة التاريخية العظيمة لن نعبر عن عظيم امتتننا وتقديرنا لسموه على هذه
الخطوات اإلصالحية المتالحقة التى أعلدت التالحم بين القيادة والشعب ومهدت الطريق لتفعيل
الدستور وعودة الحياة النيابية .وبهذا الخصوص نود لن نرحب باإلرلدة السلمية بتشكيل لجنة

خاصة توكل رئاستها لسمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وتكون مهمتها تغعيل ما جاء
فى الميثاق من مبادئ وآليلت.
أما فيما يختص يتشكيل اللجنة المتعلقة بإخل التعديل الخلص بمسمى قدولة وكذلك لتعديل

الخلص بإضافة المجلس المعين فإننا ومن منطلق الحرص على سالمة العملية اإلصالحية
وحمايتها من كل ما تتعرض له من لخطار نود لن نعبر عن حرصنا لتام من لن هذه اتعديالت
سوف تأخذ طريقها إلى التعديل ومن خالل تطبيق المادة  104من الدستور والتى تشترط لتعديل
أي حكم من لحكام هذا الدستور لن تتم الموافقة عليه باغلبية تثي اعضاء لمجلس.

وفي هذا اإلطار القانوني والدستوري فإن اللجنة التي سيلمر صاحب لمسمو بتشكيلها ال
يتعدى دورها صياغة التعديالت المزمع يخالها على لن يترك لمر إقرلرها للمجلس النيبي
الصنتخب،

إن التقيد باحكام الدستور فى هذه فقضيا الخطيرة هو الذي يعطي هذه التعديالت صفتها
الدمتورية وقوتها القنونية ويقيها فى الوقت نفسه من لن تتعرض للطعن فى المستقبل.
وإننا لذ نؤكد على مسائدتا ودعمنا المستمر لقيادتتا السياسية على كل ما تم وما سيتم تحقيقه

على طريق اإلصالح السياسي فإننا نهيب بصلحب السمو الشيخ حمد بن عيسي أمير البالد وبولي

العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليغة لن يعطوا هذا الموضوع الخطير ما يستحقه

من اإلهتمام والرعية فيزيلوا الغموض واإللتبل الذي يحيط بعمل لللجنة حتى ال ندخل فى لزمة
دستورية ثانية ونتعثر صسيرتتا الحيمقراطية.
والله نسأل لن يوفق قيادسا الرشيدة لما فيه خير هذا الوطن.

لجنة العر

 ،الشعبية

2001/2/21
وقد حرصت لجنة العريضة على توزيع هذا البيان في األوساط لشعبية من لجل
توعية المواطنين بما يدور في الساحة ومن لجل أخذ لحيطة والحذر حيال أي تراجع من

قبل السلطة .وقد تم ارسال هذا البيان إلى وكاالت األنباء والصحافة لخارجية من لجل
إطالعها على آخر المستجدات في للساحة لبحرينية.
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لجنة تعديل بعض أحكام الدستور
لم يمض على صدور بيان لجنة العريضة الشعيية سوى ثالثة ايام حتى فوجئت

المعارضة بصدور مرسومين أميريين جديدين وذلك في  24فبراير  .2001المرسوم
األول يتعلق بتشكيل لجنة تعديل بعض أحكام الدستور أما المرسوم الثاني فيتعلق بإنشاء
لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني ومايعنينافي هذا المقام هو المرسوم األول.
وحسب ما توقعته لجنة العريضة وما أثارته من مخاوف جاء المرسوم األول ليتحدث
عن تشكيل لجنة إلدخل التعديالت الدستورية بما يتعارض واآللية الدستورية المتمتلة في
المادة  104من الدستور .وقال المرسوم أنه صدر بما يتفق مع التوجهات الدستورية التي
تضمنها ميثاق العمل الوطني ،ولن اللجنة برئاسة وزير العدل والشؤون اإلسالمية وتضم
في عضويتها  6وزراء ورئيس مجلس الشورى والمدير العام لدائرة الشؤون القلتونية رلن

اللجنة ستقوم بتعديل بعض أحكام الدستور .أما الوزراء فهم :وزير الداخلية ,وزير الدولة,
وزير اإلمكان .وزير الدولة لشؤون الديوان األميري ،وزير شؤون مجلس الوزراء
واإلعالم ،وزير التجارة .ونص المرسوم على أن ترفع اللجنة مشروع تعديل بعض لحكام
الدستور المقترح إلى األمير المفدى مشفوعاً بمنكرة تفسيرية للمشروع مرفقا معها كاقة
الدراسات واآلراء القانونية المختلفة التي أبديت بشان صياغة المشروع.

وحيث أشار المرسوم إلى أن الشعب أجمع على التوجهات الدستورية التي تضمنها

ميثاق العمل الوطني ،فال خالن على ذلك ،لكن اإلعتراض واالختالف ينبع من كون هذا
اإلجماع الشعبي لم يكن ليتوفر لوال التأكيدات والتطمينات التي وردت على لسان القيادة
السياسية والتي شكلت جزءاً ال يتجزا من التعديالت الدستورية .واألمر الثاني في هذه

القض ية والذي ال يقل أهمية عن سابقه هو أن اإلجماع الشعبي في التصويت على الميثاق
ال يمكن أن يترجم لو يحتسب على أنه تفويض شعبي للخروح على الشرعية الدستورية
في إدخال التعديالت على دستور البالد .واألخطر من كل ذلك هو إلغاء دستور البالد
وإصدار دستور جديد.

اطلقتها
والحقيقة أن مخاوف المعارضة من لن تتحول التعهدات والتطمينات
القيادة السياسية إلى طعم الصطياد الناخبين للتصويت على الميثاق كانت في محلها .وهذا
اإلستخدام أو التوظيف المعكوس هو ما يطلق عليه في القاموس السياسي الخديعة السيلسية
( . )Political Deceptionوقد ذكرني هذا الحدث بالرواية الرائعة التي قرأتها في

الستينيات من العرن الماضي وعنولنها "مزرعة الحيوانات" ( .)The Animal 121100في
هذه الرواية يقدم المؤلف جورج لورويل ( )George Orwellوفي أسلوب ساخر نقداً
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الذعاً للدول الدكتاتورية والشمولية وكيف ان رؤساء هذه الدول ال يترددون في استخدام
األفكار المزدوجة والكالم المزدوج من أجل كسب الرأي العام وحشد المؤيدين حتى إذا ما
فرغت السلطة من استثمار هذا التاييد الشعبي لخدمة أهدافها السياسية اكتشغ الناس وبعد
فوات األوان أن المشاريع التي وعد بها هؤالء القادة ال وجود لها على أرض الواقع وأنه
ال يعدو كونها مشاريع وهمية .أما عن مفهوم العدالة والمساواة وتكافؤ الغرص في األنظمة
الشمولية فيقول جورج أورويل على لسان ملك الحيوانات وهو يخاطبها :نحن معشر
الحيوانات جميعنا متساوون ،لكن البعض منا هم أكثر مساواة من اآلخرين ..وتطبيقا لقانون
لغاب ال يتردد الحكام في الدول الشمولية في تشبيه عالقتهم بالشعب بالعائلة الواحدة في

الوقت الذي يباشرون فيه عملية النهب والسلب ودون حسيب أو رقيب .كما أن لدى هؤالء
الحكام القدرة العجيية على إلباس اإلستئثار بالسلطة لبوس جديد يحمل شعارات الديمقراطية
والحريات لسياسية واحترام حقوق اإلتسان في الوقت الذي يمارسون فيه أبشع أنواع
اإلستبداد السياسي ومصلدرة الحريات.
وألن هذه الحقائق لم تكن بغائبة عن أعضاء لجنة العريضة وقد أصبحت بحكم
التجربة السياسية من بدهيات العمل 4شي فإن الخوف من اإلنقالب على التعهدلت
والتطمينات قد دفع اعضاء اللجنة لمخاطب ة مكتب العالقات العامة باإلدارة األمريكية وذلك

في الرابع من فبراير  .2001ففي الرسالة التي بعثت بها إلى مسؤول المكتب السيد رلند

بيرز  Rand Beersعبرت لجنة العريضة الشعبية عن شكرها على اإلهتمام الدائم
بالتطورات الحادثة في البحرين وخاصة فيما يتعلق بلتعديالت الدستورية .ومن ثم عبرت
اللجنة عما يسلورها من مخاوف من ان تأتي هذه التعديالت خارج إطار المشروعية
الدستورية وعن طريق لجنة يعينها الحاكم .كما لفتت اللجنة نظر اإلدارة إلى لغموض

الذي يكتنف العالقة بين المجلسين النيابي والمعين ،وإلى النص الوارد في الميثاق الذي
يتحدث عن تنصيب األمير رئيساً على السلطات الثالث الشريعية والتتفيذية والقضائية.

وفى السياق نفسه بعثت لجنة العريضة الشعبية بخطاب إلى رئيس مفوضية حقوق
اإلسان وذلك في الحادي من ابريل  .2001وفي بديته لشادت لجنة العريضة بلدور
الكبير الذي لعبته المفوضية في دعم قضية شعب البحرين ومن ثم تحدثت عن االنفراج
السيلسي الذي تمخض عن اطالق سراح المعتقلين السياسيين والسماح للمبعدين بلرجوع
الى الوطن والغاء قلون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة .بعد ذلك عبرت للجنة عن قلقها
فيما يتعلق ب العالقة بين المجلسين وما يلف هذا الموضوع من غموض وعرجت للى
موضوع التعديالت الدستورية وعبرت عن خثيتها من أن تتم عن طريق لجنة معينة من
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قبل األمير كما نص على ذلك المرسوم األميري رقم

()5

لسنة

2001

األمر الذي

يتعارض والمادة  35من الدستور.
وقد صدقت توقعات لجنة العريضة الشعبية إذ لم يمض أكثر من عثرين يوماً على

إرسال هذا الكتاب حتى قام األمير بإصدار مرسوم بنشكيل لجنة معينة إلدخال التعديالت
الدستورية وهي الخطوة التي مثلت بداية العد التتازلي للمشروع اإلصالحي .فعن طريق
هذه اللجنة تم تزييف إرادة المواطنين ودخلت البحرين في واحدة من أخطر األالعيب

السياسية والفبركات الديماغوجية التي لم تكتف بتفريغ المشروع اإلصالحي من مضمونه
ومحتواه بل تعدى ذلك إلى إلغاء كل مكتسبات شعب البحرين المتمثلة في دستور

.1973

اإلنقالب على الدستور
بعد التصويت على الميثاق بنسبة  % 98,4من أصوات الناخبين وهي نسبة قل حدوث
نظيرها في العالم ،كنا نتوقع أن تلتزم القيادة السياسية بتعهداتها ومواثيقها فتبادر بإجراء
المصلحة للوطنية التي تضع نهاية حميدة للصراع السياسي ولتلك األحداث الدامية التي
عاشتها البحرين في التسعينيات ،لكن ما حدث بعد مرور سنة كاملة على صدور الميثأق

يعد انتكلسة حقيقية لمجمل العملية اإلصالحية.
ففي الخامس عشر من فبراير من العام  2002فوجئت القوى السياسية وعموم
المواطنين بصدور دستور جديد بما يتتاقض والمشروعية الدستورية التي وفرها الدستور

العقدي لعام  1973ويتعارض وما نص عليه ميثاق العمل الوطني.
فالميثاق حصر التعديالت الدستورية في تعديلين إثنين ال ثالث لهما وهما مسمى
الدولة واألخذ بنظام المجلسين ولم يشر ال من بعيد وال من قريب إلى صدور دستور
جديد .وهذا اإلنتهاك الدستوري يقودنا بطبيعة الحال إلى الحديث عن آلية التعديل فنقول أن
هناك خرقين دستوريين قد ارتكبا في هذا الصدد:

األول  -لن الميثاق الوطني لم يحدد اآللمية التي يتم عن طريقها إبخال التعديل الخاص
بمسمى الدولة ونظام المجلسين مما يوحي بأن إقرار هذه التعديالت تتم من قبل الشعب
وعبر نوابه المنتخبين على اعتبار ذلك ركنا أساسياً من أركان لشرعية الدستورية ألية
وثيقة حقوقية .ولذا فإن تكوين لجنة إلدخال التعديالت هو قفز على اآللية الدستورية

المت صوص عليها فى المادة ( )104من دستور  1973والتي تستوجب عرض التعديالت
على المجلس للمنتخب من أجل إقرارها...
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الثاتي  -أن أي تعديل دستوري ال يكتسدب الشرعية الدستورية إال إذا حلفظ طى
المكتسبات السبقة التي بتت حقوقا مستقرة فى ضمير الطرف صاحب المصلحة وهو

الشعب ،أو لنه حقق مزيداً من المكتسبات .وما حدث في  15فبراير  2001هو استالب

كامل للحقوق المكتسبة التي نص عليها دستور ..1973

وفي هذه الحالة ليس من سبيل للمبلغة باستخدام مصطلح اإلنقالب الدستوري في
ضوء استبدال الدستور العقدي بدستور جديد وما ترتب على هذا االنقالب من آثلر وخيمة
نوجز ها فيما يلي :
 - 1تقويض أركان الديمقراطية الجزئية أو البدائية التي جاء بها دستور  1973حيث

مثل نواب الثعب في الدستور العقدي ما يزيد على لثي أعضاء المجلس الوطني مما وفر
لهم القدرة على ممارسة وظائف التشريع والرقبة اإلدارية والمالية.
 - 2إلغاء اإلستقاللية النسبية للسلطة التشريعية لعلم  1973عن طريق إدخال مجلس
الثورى المعين كثريك في السلطة التشريعية وبنغس عدد األعضاء لمنتخبين
وصالحياتهم التشريعية.

 — 3تقليص صالحيت لمجلس المنتخب في التشريع عن طريق إعطاء السلطة
التنفيذي ة مهمة إعداد مشروعات القوانين واختيار للوقت المناسب لعرضها على المجلس
باإلضافة إلى حق تاجيل مقترحكت مشاريع القوانين المقدمة من األعضاء إلى أجل غير
مسمى.

 - 4تر ؤس األمير للسلطات الثالث التشريعية والتتفيذية والقضائية باإلضافة إلى
تمتع القيادة السياسية بالصعالحدات التشريعية.
 - 5ضعف لرقابة المالية وخلصة فيما يتعلق بالمواضيع اإلقت ص ادية والمالية

المستعجلة حيث نصت الملدة  87على إعطاء الملك صالحية تمرير هذه المشاريع

بمرسوم له قوة القانون ونلك في حالة عدم تمريرها من قبل األعضاء المنتخبين خالل
خمسة عثر يوماً وفشل المجلسين المجتمعين في تمريرها خالل لسبوعين أيضاً.
- 6ضعف الرقابة اإلدارية على السلطة آلتتفيذية وعدم القدرة على محلمبتها .وليس
لدل على ذلك من لن اإلستجواب لم يعد مكانه جلسات مجلس النواب وإنما يجري دلخل
لجان المجلس.
-7ن ديوان الرقبة لماية أصبح تلبعاً للملك بموجب مرسوم بقانون بعد لن كان
ملحقا بالمجلس الوطني حسب دستور  1973وهذا مما يزيد من لصعوبة على النواب

لممارسة الرقابة على لمال العام.
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وهذا الوضع الدستوري والسيلسي مؤداه أن لسلطة وعن طريق فرض الدمتور
الجديد على للمجتمع قد نجحت في تقنين التجربة البرلمانية لصالحها وإنها باتت وبحكم
القانون تهيمن على جميع السلطات .لكن الحقيقة الغائبة عن بال السلطة هي أنها وبإلغاء
الدستور العقدي لعام  1973قد ارتكبت خطا فادحا ذلك أن هذا اإللغاء معناه إلغاء القاعدة
التي بنيت عليها أركان النظام الوراثي والتي تمتل المعادلة السياسية التي توافق عليها
الشعب والسلطة التدفيذية في العام  .1973فعلى هذه القاعدة التي أرساها الدستور العقدي
تلسس اإلعتراف بلن ظام الور اثي في مقابل اإلقرلر بالمشاركة الشعبية في صنع القرار عن
طريق وجود سلطة تشريعية ورقابية منتخبة إنتخابا حرا ومباشرا مع اإلستقالل التلم
للسلطات الثالث.
وفي سياق الحديث عن شرعية الحكم يقول األمير (الملك في الوقت الحاضر) إن
والده قد اسس شرعيته من خالل اإلستفتاء الذي أجرته األمم المتحدة على عروبة البحرين
عام  1971وإنه يريد أن يؤسس شرعيته من خالل الميثاق الوطني.
وإذا كن دستور لمنحة (دستور  )2002ال يوفر لشرعية المطلوبة ألنه ال يمثل عقداً
بين الشعب والقيادة السيلسية بحكم أن الشعب لم يشارك في صياغته وإصداره فلن الميثاق

هو اآلخر ال يوفر هذه الشرعية المطلوبة .فلميثاق لم يتكلم عن شرعية جديدة بإسم الحاكم

الجديد لكنه أكد على شرعية الحكم التي لسسها الدتو ر العقدي لعام  1973وان التعديل
الدستوري ينحصر في تحويل اإلمارة إلى ملكية و إلى تبني نظام المجلسين.
بعد انتخابات أكتوبر علم  2002برز المشهد السياسي ليعط ي الدالالت والمؤشرات
السياسية التالية:

 )1هبوط نسبة المشاركين في اإلنتخابات حيث قلت عن نسبة  %52بلرغم من كقة
الضغوطات ولساليب التخويف التي مارستها الحكومة للتأثير على الناخبين .ومقارنة بنسبة

لمشاركين في اإلستغتاء التي بلغت  % 98.4فإن هذه األرقام تؤكد على عزوف المواطنين
عن المشاركة بعد اكتشاف اإلنقالب الدستوري.

 )2إن نسبة المقاطعين زلدت على  %47مما عزز كيان لجمعيات السياسية المقاطعة
وجعلها في المرتبة الثانية بعد الحكومة من حيث القوة وأهلها لقيادة العمل المطلبي.
إن هذه الظروف الموضوعية مجتمعة قد هيات للمقاطعين لعب دور سياسي مؤثر
جداً حيث حققوا نجاحهم األول في عقد المؤتمر الدستوري بهدف الضغط على النظام
للرجوع إلى الثوليت الدستورية.
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وألنه ال مجال للخوض في تفاصيل لمؤتمر الدستوري فإننا نكتفي بالقول أن الحكومة
قد استدركت خطورة الدور السياسي الذي سيلعبه التحالف ،.الرباعي ومدى تأثير ذلك على
مشروعها اإلصالحي فلجات إلى استخدام كلفة الوسائل المشروعة وغير لمشروعة
للقضاء على هذا التحلف ،وكان لها ما أرادت عندما سددت الضربة القاضية بصدور
قانون الجمعيات السياسية الذي يفرض على جميع الجمعيات التسجيل بموجب هذا القلنون
الذي يقود للتطبيع مع الدستور الجديد والتعامل مع مؤسساته.
في نهلية شهر يونيو  2006ينتهي الغصل التشريعي األول لمجلم النواب ويحق لنا
بعد خوض هذه التجربة البرلمانية أن نتساءل عن لبعاد هذه التجربة في توافقها وتالزمها
مع الطموحات الديمقر اطية التي ناضل من أجلها شعب البحرين .والحقيقة أنه ال توجد
صعوبة لدى المراقبين والمهتمين بهذه التجربة ألن يكتشفوا أن هذه المؤسسة المنتخبة ليس

بمقدورها:
 )1منع القوانين المصادرة للحريات.
 )2القضاء على الفسلد المالي واإلداري.
 )3القضاء على اإلمتيازات الخاصة.
 )4معالجة ملف التجنيس.
 )5تحقيق المواطنة الصحيحة التتمة على إلغاء التمييز الطائفي.

 )6تطبيق المبادئ الخاصة بالمساواة بين المواطنين والتوزيع العادل للثروة.
 )7تكافؤ الغرص في تقلد المناصب القيادية وغيرها بما في ذلك توظيف لشيعة في
قوة الدفاع والحرس الوطني والداخلية.
)8حلمشكلة لبطالة.

 )9حل مشكلة السكن حيث وصل عدد طلبات اإلسكان الى  48000طلبا.
لكن الشهادة الدامغة جاءت من صاحب البيت نفسه وعلى لسان نواب لمجلس نفسهم

للذي اعترفوا بصعوبة التشريع وممارسة لرقبة على الحكومة من خالل هذا الدستور.
ومعنى هذا أن تجربة لمجلس النيابي تقود بطبيعة الحال إلى اإلستتتاج الخطير وهو
لن دستور المنحة ال يمكن أن يوجد ديمقراطية حقيقية قلدرة على حل المشاكل اإلجتماعية

واإلقتصادية والسياسية حتى وإن استولت لمعارضة على جميع مقاعد المجلس النيبي .لما
إلستتتاج الثاني فهوماتأكد لناوعلى ارض الوقع من أن الترشيح واإلنتخاب اليعني أبداً
خلق المؤسسات الديمقراطية كما شاهدنا من خالل تجربة انتخايات البلدية والنيايية.
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يحضرنا في هذا المقام تلك اإلفادة الدستورية والقانونية التي أطلقها المحامي الدكتور
حسن رضي في خلوة الجمعيات السياسية والشخصيات المستقلة في العاشر من إبريل
 2004وهي التعديالت الدستورية ال يجب أن تأخذ حقوقاً تم اكتسابها ومن اخذ حقاً قائماً

فهو باطل" .لكن ما حدث في الخامس عشر من فبراير يعكس الخلل الدستوري الناجم من
القضاء على الحقوق المكتسبة لتي جاء بها دستور .1973
ومن البدهي أن تكون إحدى إفرازات هذه النتائج السلبية لما يسمى بالمشروع

اإلصالحي أو باألحرى لهذه لتجربة الديمقراطية هي ارتفاع منسوب أزمة الثقة بين القيلدة
السياسية والمجتمع بحيث وصل إلى اعلى مستويقه.
وفي هذا الصضمار من المهم جدا تسجيل وجهة نظر المفوضية العليا لحقوق اإلنسان
باألمم المتحدة السيدة ماري روبنسون .في الحادي من مارس  2002قامت المفوضة العليا
لألمم المتحدة بزيارة للبحرين التقت خاللها بالجهات الرسمية والشعبية .وقد كان لي شرف
حضور اللقاء الولسع الذي جمع السيدة روبنسون بممثلي منظمات المجتمع المدني حيث
عبر الحاضرون عن تشاؤمهم وشكوكهم في المشروع اإلصالحي الذي اتتهى باستبدال
الدستور العقدي بدستور صادر بإرادة أميرية وتم بموجب هذا الدستور تجريد السلطة

التشريعية من كاقة صالحياتها التشريعية والرقبية.
وقد تفهمت المفوضية العليا مخاوف الحضور وبموجب وعدها لهم قامت

اإلشكالية الدستورية على الملك وذلك أثتاء اجتماعها به وأكدت على ذلك في المؤتمر
الصحفي الذي تتاولت فيه مجمل القضايا المثارة .وقد تناول تقرير وكالة رويترز الصادر
في الثالث من مارس هذا الحث واشار إلى أن مفوضية حقوق اإلتسان قد حثت البحرين
على ضمان أن النواب المنتخبين لهم الدور األكبر عندما تقدم الدولة الخليجية على إعادة

برلمانها تحت معلم اإلصالح .وأضافت القول في المؤتمر الصحفي" :لقد طرحت بعض
المخاوف فيما يتعلق بتركيبة المجلس ذو الغرفتين ألنه لم يكن واضحاً أن األعضاء

المنتخبين سيكون لهم الدور السائد في المجلس"  ,لقد بينت للملك أنه من المهم أن يتم
اختيار أعضاء الغرفة العليا (مجلس الشورى) بطريقة مفتوحة بما يقوي دوره وقد فوجئت
بتعهد صاحب العظمة بأن هذا لعمل سيتم التعامل معه بشكل جيد.
أما وكالة األنباء الفرنسية فقد أشارت للمؤتمر الصحفي وقالت إن مغوضية حقوق
االنسان قالت أن البحرين يجب أن يكون لديها برلمان ذو سلطة تشريعية واسعة من لجل
تعزيز العملية الديمقراطية في المملكة التي تم االعالن عنها مؤخرا .ونسبت الوكالة الى
المفوضة قولها" :قي اجتماعاتي بالرسميين الكبار عبرت عن بعض المخاوف حيال هيكلية
وصالحيات البرلمان ذو الغرفتين — غرفة واحدة يتم انتخاب أعضائها في أواخر هذه
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السنة الغرفة األخرى يتم تحين أعضائهامن قبل الملك" .إنه ليس من الواضح فيماإذا
كان األعضاء المنتخبون ستكون لهم المكانة السائدة في هذا المجلس من أجل تقوية البناء

الديمقرلطي .وأضافت قائلة إن اإلنتخابات التشريعية هي جزء من لتعديالت الدستورية

التي تم إدخلها في  14فبراير عندما أعلن الشيخ حمد تفسه ملكا وتحول شعب الجزيرة
الصغيرة إلى مملكة دستورية.
ولم تنس الوكالة أن تشير إلى موقف جماعات المعارضة الناقد لمظاهر اإلصالح
السياسي والقاتل بأن هذا اإلصالح قد اعطى الحاكم سلطة الهيمنة على تشريع القواتين.
وفي اعتقادي أن موقف مفوضة حقوق اإلنسان السيدة ماري روبنسون يعتبرد شهادة
دامغة على تتككة المشروع اإلصالحي وخروج السلطة على المشروعية الدستورية
ومخالفتها لنصوص الميثاق الوطني وتزييف إرلدة المواطنين وإنه بإمكان المعارضة

لتخدام هذه الشهدة في المحافل الدولية إلدانة النظلم على هذه اإلنتهاكات والخدوقات.

لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني
يمكن القول أن لجنة تفعيل الميثاق التينصعلى تشكيلها المرموم رقم  6الص لدر
في  24فيراير  2001ال تقل أهمية وخطورة عن لجنة تعديل الدستور .فهذه اللجنة تملك
حق اقراح التوصيلت الالزمة لتحقيق وترجمة األهداف واقتراح وضع اآلليات لتي نص

عليها ميثاق العمل الوطني بمافيذلك اقتراح التشريعات لجديدة للمسائل التي لم يتتاولها
البحرينى ،ودرلسة القوانين واألثظمة واللوائح القانمة للتأكدمن مدى مطبقتها
اتشر

لبادئ الميثاق واقتراح التوصيات الالزمة بثنها .كما لنها تملك حق اقتراح لبرامج
والخطط الالزمة لتفعيل أدوات المراقبة المالية واإلدارية واستكمال هيكل الهيئة القضلئية
واألجهزة اإلدارية والتنفيذية الالزمة ،وإن هذه اللجنة ترفع تقاريرها وتوصيتةا إلى سمو
رئيس الوزراء التخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.

والالفت للنظر أن تعيين ولي العهد رئيساً لهذه اللجنة ق ذى أى ظق ألبيد الشعبى

لألعمال والمهام التي ستعالجها اللجنة .ومرد ذلك اإلهتمام وألييد هو دخول ولى لعهد
العمل السياسي مع بداية اإلنفتاح الميدى كمحارب للمعد والولمسطة والمجوبيةو^لكمن

خالل احاديثه ولقاءاته في المحطات الغضائية وتصريحاته في الصحف .فهذه التصرد ت
سجلت نجاحاً باهراً فيشحن لمواطنين باألمل من 'عراب ساعة وضع الحلول للعملية
للمشكل اإلجتماعية واإلحتصادية التي عاقى منها المواطنون ولعقود طويلة من لزمن .ولم
يكن هذا التأييد مقتصراً على المواطنين العاليين بل امتد ليشمل قطاع ولمبع من النخبة

السيلسية والمقفة التي رأت في ولى العهد صغات الفيادة الشابة ولمتعلمة في لغرب.
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وبمناسبة صدور المرسوم األميري بتعيين سموه رئيسا للجنة تفعيل مبادئ ميثاق

العمل الوطني وجه ولي العهد عظيم الشكر واإلمتنان إلى والده الشيخ حمد بن عيسى
خليفة أمير البالد المعظم على نهج سموه القويم ،ومكرماته السامية لشعبه الوفي ،ورفع
لسموه لجمل التهاني بهذا اإللتفاف الشعبي الكبير والدعم الالمحدود لنهجه المتمثل في
ميثاق العمل الوطني ،والذي سيضع البالد على طريق الديمقراطية والتقدم والمستقبل
المشرق بلذن اشه.
بعد نلك كرر شكره الجزيل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ،رئيس
الوزراء على القة الغالية التى منحه إياها بتمكينه من رئاسة لجنة تفعيل مبادئ وآليات

ميثاق العمل الوطني ,وتطرق إلى الفترة اإلنتقالية التي سيمس فيها التطوير جوانب عديدة
من حياتتا السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية .فعاهد ولي العهد عمه العزيز بمواصلة
مسيرة البناء والتنمية التي يشهدها الوطن العزيز من فجر اإلستقالل.
وحتى يتمكنوا من مواصلة وتوسيع خطط التطوير والتنمية التي تتطلبها هذه لمرحلة

الحقيقة من تاريخ الوطن قال ولي العهد إن الواجب عليهم أن يعقدوا العزم بكل همة
وإخالص لإلنتقال بلوطن إلى مرحلة جديدة تقوم على الديمقراطية والمشاركة الشعبية
واإلصالح اإلدأري والتتمية الشاملة والمستدامة ،والتي تتطلب مستويات أعلى وأفضل من

إلنتاج واألداء لعملي ،كمبداً لساسي للنجاح مع التأكيد طى عدم التهاون في تطبيق القانون
على كل من يحاول أن يعرقل مسيرة تطوير األداء وتحسين مستوى الخدمات ،بضمان

الشفاقية ،وتحكيم كل معايير الحق والعدل والمساواة والنزاهة وتكافؤ الفرص ،وبما يكفل
لحياة الكريمة المطمئنة لكل الموطنين .واختتم ولي العهد خطابه بدعوة المواطنين إلى
التكاتف والتواصل ،واإلبتعاد عن كافة مسببلت الفرقة والتباعد بين أبناء إلوطن الواحد ،ولن
ينظروا إلى األمام ،ألن كل يوم نضيعه في التظر إلى الوراء ،هو يوم يخسره الوطن .وكل
يوم نعمل فيه للممتقبل ،هو يوم يكسبه الوطن ويتقدم به خطوة في مسيرة التطور العالمي.
ويعتبر هذا الحديث نموذجا للخطاب السياسي اإلصالحي الذي انتهجه ولي العهد منذ دخوله
الساحة السياسية وهو خطاب يلتقي وطموحات الحركة اإلصالحية وعموم المواطنين.
في الثاني عشر من مايو  2001أجرت جريدة االيام حواراً مع عضو اللجنة الدكتور
مجيد العلوي قال فيه أن ميثاق العمل الوطني هوعقد بين سمو األمير وشعب البحرين وإنه
تم إنشاء لجنة تفعيل الميثاق للتأكد من أن كافة مبادئ واهداف الميثاق تطبق وبالتالي يفي
طرفا العقد بالتزاماتهما .وفي معرض حديثه عن البطالة تطرق الدكتور مجيد لموضوع
البطالة فقال إنها تحتاج لمشروعين ،األول يعني بحل األزمة على المدى البعيد واستيعاب
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ما يقال ب  8إلى  10آالق قادم لسوق العمل والثقي يعني بحل األزمة اآلنية وتوفير
أعمال للعاطلين اآلن وبسرعة ضمن مشاريع كالتي تبناها مجلس الوزراء وضمن برامج

تدريبية سريعة ومحفزات ألصحاب األعمال والقضاء على الفيزة الحرة (الفري فيزا)
وإحالل البحرينيين محل األجانب .واآلن وبعد مرور خمس سنوات على خطاب سمو ولي
العهد بودنا أن نتساءل عما حققته اللجنة من تلك الوعود والخطط والبرامج والقوانين التي
تعهدت اللجنة بمعالجتها وهي كثيرة ومتشعبة .لكن السؤال األخطر الذي يبرز أمامنا هو
المتعلق بظاهرة (الفري فيزا) التي هي أشبه بتجارة الرقيق ،وكيف أن السلطة فشلت في
اتخاذ القرار السيلسي الذي يمنع إصدار تراخيص الفيزا الحرة التي ماهمت في إخراج
عمالتنا الوطنية من السوق وأساءت في الوقت نفسه لسمعة البحرين.

زيارة جو ستورك للبحرين
في شهر سبتمبر من العام  2002و أثناء زيارتي للعاصمة البريطانية كان لي لقاء
بالسيد جو ستورك في لحد مقاهي لندن حيث دعاني إلى اإلقطار معه .كان موضوع

الحديث مع المدير اإلقليمي للشرق األوسط وأفريقيا بمنظمة "هيومان ريتس ووتش هو
اإلصالح الدستوري والسياسي في البحرين وكانت المفاجاة أنه كان يحمل اإلنطباع بلن ما
تم هو نقلة نوعية وأن البحرين أصبحت نموذجاً للديمقراطية في المنطقة العربية وأن شعب

البحرين لصبح سيد نفسه وهو صاحب القرار في حسم القضايا السيلسية واإلقضادة
واإلجتماعية .والحقيقة أني وجدت صعوبة جمة في إقناع السيد ستورك بحقيقة لوضع

الدستوري وكيف تم إلباس الحكم الشمولي بلبوس ديمقراطي عن طريق بناء لمؤسست
الخاوية وعديمة الصالحيلت .وبعد الحديث عن اإلنقالب الدستوري والدخول في تفلصيل
صالحيات السلطة التشريعية وكيف أنها جردت من صالحيات الرقبة والتشريع ،ون
لتشريع أصبحدت تتقلسه السلطة التتفيذية ومجلس الشورى والملك لق عالمات التعجب
وأوحت نظراته لي بالتشكيك والمبالغة فيما قلت .وفي ضوء هذا اإلختالف في التقييم تم
اإلتفاق معه على زيارة البحرين من أجل معاينة الوضع على الطبيعة واإللتقاء بكفة
األطراف المعارضة منها والحكومية لسماع وجهة نظرها حيال ما حدث.

في شهر مارس  2003وصل لسيد ستورك إلى البحرين في زيارة تفقدية الهدف
منها اإلطالع على الوضع الحقوقي وواقع التجربة الديمقراطية التي جاء بها للمشروع
اإلصالحي .وحتى يكون تقييم ه للتجربة موضوعيا حرص السيد جو ستورك على
اإلتصال بكافة النشطاء والقيادات ولرموز السيلسية على اختالف ميولهم السياسية .كما قام
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بزيارة المجلس النيابي واإلجتماع باعضاء لمجلس المعس والجلوس مع الموظفين

الرسميين في الحكومة.

بعد هذه اللقاءات توصل السيد جو ستورك إلى استتتاج مفاده أن الديمقراطية ناقصة
بدرجة كبيرة وأن السلطة التشريعية ال تتمتع باإلستقاللية وهي غير قادرة على ممارسة
دورها التشريعي والرقبي في ظل وجود المجلس المعين وغياب مبداً الفصل الحقيقي
للسلطات.
والمثير للدهشة واإلستهجان هو رد الفعل الغاضب ألعضاء مجلس الشورى لوجهة
نظر جو ستورك حيال الوضع الدستوري والحقوقي وما توصل اليه من استنتاجات.
وتبارى البعض منهم في النفاق السياسي فاعتبر كالم السيد جو ستورك المش كلع في قدرة
البرلمان على تعديل او تغيير الدستور بمثابة إهانة ألعضاء مجلس الشورى وسارع
للتعبير عن استيائه لتجاهل "هيوملن ر ايتس ووتش" للمجلس المعين.

وخالل المؤتمر الصدحفي الذي عقده عدد من أعضاء مجلس الشورى المعين عبرت
د .ندى حفاظ عن رفضها للنظره الجزئية التي لنعكست في حديث ستورك خالل لقئه بها
مع العضوتين د .فخرية ديري وليس سمعان ،وإصراره على اإلنتقاص من شلن مجلس
الشورى المعين وقدرته على تعديل القوانين .ولم تتردد د .حفاظ في اتهام جو ستورك
بتكثره بوجهات نظر بعض لىطاب المعارضة حول القضايا المطروحة محلياً.
وهذا المؤتمر الصدحفي الذي قصد به الرد على وجهة نظر السيد جو ستورك يعطي

الداللة القاطعة على مدى إصرار أعضاء مجلس الشورى المعين على تجاهل اإلنتهاكات
الدستورية والقانونية التي أدت إلى لنحراف المسيرة اإلصالحية عن خط سيرها بإعطاء
الصجلس المعين الصالحيات التشريعية أسوة بالمجلس للمنتخب واستعداد هؤالء األعضاء

للدفاع عن هذه المؤسسة المعينة من قبل الحاكم.
لكن هذا الدفاع سواء جاء من أعضاء مجلس الشورى أو من غيرهم من الذين نذروا
أنفسهم للدفاع عن المشروع اإلصالحي هو دفاع ضعيف ال يستند على قاعدة قانونية
وبالتلي فهو ال يمكن أن يغير من تلك الحقائق التي جاء بها الدستور الجديد وعلى رأسها
تلك المؤسسلت العقيمة أو الخاوية .وليس من سبيل المبالغة القول أن الوضع الدستوري
الحالي هو أشبه بالقصة التي كلن يرددها لسالفنا صيلدو اللؤلؤ حول العالقة بين السيد

والمسود .تقول القصة أن العبد المملوك مسعود قد طلب من سيده أن يتكرم عليه فيعطيه
سفينة من سفنه الكثيرة كي يباشر العمل لحسابه الخاص .وحتى يتخلص النوخذة (السيد)
من كثرة الحاح العبد عليه اعلن النوخذة (لسيد) في مجلسه قائالً :يا مسعود من اليوم
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ورايح هذا المحمل (السفينة) أصبح ملك لك و أنت ولمحمل ملك لعمك .:ولم يتملك العيد
نفسه من شدة الفرح ومارع لتقبيل عمه على هذه العطية السخية وهو غير مدرك لشدة
غبائه أن ملكيته للسغينة لم تغير وضعية العبودية وإنه ال ذال هو وما يملك ملكا لعمه.
أعقد أن هذه القصة على رغم بساطتها تصور وبقدر كبير حقيقة الوضع الدمتوري

الديمقراط ي الذي تعيشه البحرين منذ صدور دستور - 2002

زيارة اللورد أيقبوري إلى البحرين
للورد ايفبوري هو أحد اعضاء مجلس اللوردات منذ العام  1971وذلك بحكم نظام

التوريث .ومع أن عضويته وراثية إال لنه من دعاة الغاء نظام التوريث ومن مؤيدي قالون
العام ووو 1الذي أدى إلى تخفيض عدد اعضاء مجلس اللوردات إلى  92عضوا فقط.
واللورد ايفبوري هو الذي أسس المجموعة البرلمانية لحقوق اإلنسان في العلم 1976

ولصبح رئيسها حتى العام  1997ومن ثم أصبح نائبا للرئيس.
في العام 6وو 1أصدرت المجموعة البرلمانية كتاباً عن البحرين تحت عوان:

"الحدين عن الحرية :قضية الديمقرلطية وحقوق اإلثسان في البحرين .:وقد ترك هذا
لكتب صدى ولسعاً في األوسط لسياسية داخل بريطانيا وخارجها واعتبر أحد الوثاق
التي يعتمد عليها في تقييم الوضع الحقوقي و السياسي في البحرين.
في العام  1997أصدر كتباً تحت عنوان :كسر الجدار" جمع فيه مدلسالته مع
وزارة الخارجية البريطانية والجهات الرسمية في البحرين بما في ذلك مواعيد الزيارة لتي
تكرر الغاؤها.

في العام  1998لشتركت المجموعة البرلمانية مع جمعية المحامين البريطلنية في
إصدار دراسة قانونية حول محكمة أمن الدولة وكان لهذه الدرلسة الموثقة باألسانيد
واألحكام الجائرة وها الكبير في كسب الحركة الدستورية ولمطلبية تعاطف وتليد

الصنظمات الحقوقية على مستوى العالم.
بدأت عالقة اللورد بلبحرين منذ اندالع األحداث في عام  1994ولنتشار فظاعة
انتهاكات حقوق اإلنسان على مستوى العالم .وهذا اإلهتمام بقضليا حقوق اإلنسن في
البحرين هو الذي فتح لهخطاً مع حكومة البحرين التى قامت بتوجيه للدعوة له لزيارة
البحرين في عامي  1994و 1995لكنها قامت بالفثها عدة مرات وبدون نكر األسبلب.

في بدلية اإلنفتاح السيلسي جندت له الحكومة الدعوة للزيارة في شهر يونيو من العام
 2001لكن هذه الدعوة تم الغاؤها يضأ .بعد ذلك تحدد شهر أكتوبر من نغس هذا لعام
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ليكون موعدا للزيارة ،لكن شاءت الظروف أن يتعرض اللورد لحالث مروري مما تسبب

فيتاجيل لزيلرة.

و إلى جفب الدعرات الرممية كنت هناك دعوة على المسترى القعيي قام بتوجيهها
العيد نييل رجب وهو معؤول للعالقات الخارجية بالجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان لذي
بعث برملة إى اللورد ليفبوري ونلك في السلدس من شعر مارس  .2001في هذه الرسالة
عبر لسيد تييل بلسم للجمعية البحرينية لحقوق اإلتسان عن ثكره وتقديره للورد في دعمه
ومساندته لقضايا لديمقراطية والحريات لسيلسية وعرض عليه فكرة زيلرة آلبحرين.
في الحلدي عشر من مارس بعث اللورد أليفبوري بكتاب الرد الذي استهله بالتعبير

عن فخره بالدور المتواضع الذي لعبه في األحداث األخيرة في البحرين .وبنفس روح
التواضع أرجع عملية اإلصالح إلى شجاعة وصمود شعب البحرين وقيادته .بعد هذه
المقدمة قال اللورد أن هذه إلزيلرة هي شرف عظيم له لإللتقاء بأكبر مجموعة من الناس
بما في تلك أعضاء الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان .وأضاف اللورد القول أن إنشاء
الجمعية البحرينية لحقوق اإلتسلن هو داللة ممتازة على أن التغييرات التي حدثت في
البحرين ليست قابلة للتراجع .ولختتم الرسالة بالقول أنه حالما وجد نفسه قلدراً على تحديد

موعد الزيار ة سيقوم بإخطار السيد نييل بذلك.

وحتى تتحول فكرة الزيارة إلى حقيقة اتصل الدكتور منصور الجمري من لندن بالسيد
نبيل يقترح عليه لن تستعجل الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان في تنفيذ فكرة الزيارة نظر

ألهميتها التاريخية .في اليوم التلي لهذا اإلتصل التقى السيد نييل رجب باألمتاذ علي
ربيعة من لجنة العريضة الشعبية عارضاً عليه مقترح الدكتور منصور الجمري وقد رحب
ربيعة بالفكرة ووعد بعرضها على لجتة العريضة التي وافقت بدور ها على مشاركتها في
ترتيب هذه الزيارة .لكن ما أزعج لجنة لعريضة الشعبية وأثار حفيظة السيد نبيل رجب
هو رفض مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان لفكرة الزيارة.

عنحئذ قام األستاذ علي ربيعة باإلتصال بالمهندس عبدالنبي العكري الذي أصبحت
عالقته بأعضاء مجلم إدارة الجمعية قوية ومؤثرة وما أن اقتنع عبدالنبي بفكرة الزيارة
حتى تمت مواقة مجلس إدارة الجمعية على توجيه الدعوة الرسمية للورد.

ما إن تحدد موعد الزيلرة ما بين التلسع والخامس عشر من شهر يونيو ولمدة أسبوع
حتى تفاجا شعب البحرين في الثامن عشر من شهر مايو بالتصريح الصحفي الذي أدلى به
خالد بن أحمد آل خليفة بصفته وزيراً لشؤون الديوان األميري .وفي هذا التصريح الذي
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جاء كخطوة إسبقية لزيارة اللورد عبر وزير لديولن عن توجهد سمو لمير لبالد حون
الحوار المطلوب في الساحة البحرينية ولخص ذلك في اآلتي:

 )1أن يكون لحوار في بهدار لميثاق ومجلئه بما اليمتل قحرقا عنه أو خروجاعليه.

 )2أن الحرية مكفولة لكل مواطن في لتعيير عن رليه ،إال لن لتوجه لدعىة
شخصيات أجفبية للخوض في شؤوننا الوطنية هو تدخل ال يمكن ققيول به ،وهو عودة إى
الماضي .فقد تحرر الوطن بكفاح أبنائه من كل وصاية ولن نسمح بعودتها في عهد
اإلستقالل والتحرر.

 )3أن تتوجه موضوعات الحوار بناء على ذلك إلى قضيا عملية تتغع الوطن
والمواطن في الظروف الراهنة ونتطلع إلى األمام وال تتظر إلى الخلف.
ولم تكن هناك أية صعوبة لدى اللورد ايفبوري في فهم مغزى وهف هذا صريح
وأنه هو المعني به .وعلى الفور بلشر في الرد عليه بالتصريح لتالي:

لقد الحظت بدقة ما جاء على لسان وزير الدولة لشؤون الحيولن األميري الذي نقرته
"بحرين تريبيون" بتاريخ  18مايو حول المبالى الواجب لتياعها في لحوارلت لعامة .فنني
سأزور البحرين في الفترة مابين 15 - 9يونيو ،وقد وجيت لي الدعوة للمشاركة في
عدد من اإلجتماعات العامة خالل فترة إقامتي .طى أي حل ،لنا أولفق شاماً بلن ثعب
البحرين هو الوحيد الذي يقرر لطريقة التي يحكم بها ،وأرفض أي تدخل من األجانب في

الحوار الوط ي .ومع نلك ،فبنني أعتقد أنه ربمامن المفيد النظر للخطولت التي أتبعت في
بلدان أخرى للتعلم منها .لقد زرت قرابة لخمسين بلداً أثتاء عملي الحيفي في مجلسي

خالل األربعين سنة لماضية ،وكا أتفهم الحاجة لإليتعاد عن األمور
البرلمان البرب
الحساسة عندما أكون ضيفاً ومتحدثاً في البلدان األخرى .وأعلم أن الحد من لتعبير في

بعض األمور الحسلسة — بالنسبة للضيون األجانب  -أمر ال يخلف القلنون الدولي .ولنا
ليست لدي نية  -أثتاء زيارتي البحرين  -لمخالفة قولنين البلد أو التدخل في الشؤون
الحساسة .لقد ا رت طويالًوبلشتيلق ليذه لزيارة وال معيد لن تمكن  -بعد منولت من

اإلنتظار -من زيارة البحرين في الفترة التي طرح فيها سمو األمير مبالرلته اإلصالحية.
وفي الوقت الذي ال لنوي التبخل في الشؤون الداخلية ،فإنه بودي أن لتعرف على أفضل
الطرق للتعاون وتبادل المعلومات بين بلدينا حول لديمقراطية وحقوق اإلنسان وذلك من
خالل القنوات للرسمية وغير الحكومية".
لكن تأكيدات اللورد باإللتزام بلدفب الزيارة وتطمينته بعدم لتخل في شؤون لبالد ب

إثارة القضايا الحساسة لم تكن لتقنع القيلدة العيدية بقمولقة على هذه قزيلرة .فبعد ليلم قيلة
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على هذه التطمينات بدا مسلسل بثارة البلبلة في الشلرع السيلي بهدف خلق المبررات التي
تعرقل الزيارة .فقد تم صدور بين ورسائل بلسماء وهمية الغرض منها بارة الطائفية
والبلبلة في البالد وتعكير األجواء .وقد استتكر أصحاب هذه الرسائل زيارة اللورد بسبب
المواقف العدائية للورد ضد البحرين وشعبها طوال الفترات السابقة كما يذعون .كما اعتبروا
برنامج الزيارة تدخال في شؤون البحرين الداخلية للشعب البحريني وأن هذا التدخل مرفوض
جملة وتفصيالً من شعب البحرين ونعتوا التعلون بين أي بحريني وبين اللورد بالخيقة

للوطن .وفي الثامن والعشرين من ميو توجه مجموعة من أربعة رجال وأربع نساء ومترجم
إلى السفارة البريطانية يطالبون المسؤولين بمنع اللورد ايفبوري من القيلم بهذه لزيارة.
ويصفتهم يملون "أهل السنة في البحرين" أخطر أفراد المجموعة مسؤولي السفارة بلن اللورد
ايفبوري سوف يستقبل بمظاهرات إحتجاجية إن هو فدم على زيارة البالد .وقد اكتشف
المواطنون بإن هذه التحركات واإلحتجاجلت هي من عمل عناصر جهاز األمن وذلك بمجرد
أن قامت الصحاقة لرسمية بنشر تلك البينات والرسائل الطائفية .ومن بين هذه الرسائل
اخترنا الرسلة التالية التي تم تسليمها إلى السفير البريط اني وهي بدون شك تعكس حجم
لهجمة لشرسة التي تعرض لها اللورد ايفبوري وهذا هو نصها :

ال للتدخل فى شؤوننا الداخلية

رسلة احتجاج
السيد سفير لمملكة المتحدة المحترم  /البحرين
في الوقت الذى تصوغ فيه البحرين أحلى أيامها بإرادة حكومية شعبية يقودها سمو

األمير المفدى حفظه الل بعيدة كل البعد عن التدخالت األجنبية التى طالما أفسدت أحالم
أبناء هذا الشعب الطيب في حياة حرة كريمة ،ينبري البعض ليغتح في البحرين بالً جديداً
لهذه لتخالت ،ناسياً أبسط قواعد السيلسة سواء فى العمل الوطني أو فيما يخص

السياسات :؛ الدولية والعالقات بين لدول المستقلة.
فقد تناهى إلى لسماعنا مؤخراً أن أحد الرموز اإلستعمارية البريطانية الهرمة المدعو
اللورد ايفبوري بصدد زيارة البحرين في مهمة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تدخل سافر
في شأن دلخلي صرف ،وقد كانت الدوائر الرسمية البريطانية فيما مضى وحينما كانت

األزمة فى البحرين قائمة تذعى أنها ال تريد التدخل فى الشؤون الداخلية للبحرين ولكن
سرعان ما انقلبت المعادلة واصبح التدخل فى الشؤون الداخلية بطولة .ولذا فإننا نود ان
نذكر المستعمر القديم باآلتي:
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 )1إن زمان اإلستعملر قد ولى إلي غير رجعة وانى مستقبل بالدنا تصوغه اإلرادة
الحرة لشعب البحرين وقيادته السياسية وعلى رلسها صاحب السمو أمير البالد المفدى.
 )2نرفض بكل إصرار وبكل لياء هذا التدخل لسافر في شؤوننا الداخلية المتمنل في
إيفاد اللورد ايفبورى إلى البحرين بحجة حقوق اإلنسان ،ونعتبر ذلك استخغافا لعقول وآراء
الشعب البحريني األبي ،وندعو السلطات البريطانية للتعامل مع حقائق هذه المرحلة،
وبالتالي تفهم رفضنا هذه الزيلة الصشؤومة فى هذه الفترة الحرجة التى هي فترة بناء
البحرين الحديثة قلعة أمن واستقرار ومحبة دائمين.
 )3إن مهندس لنتهك حقوق اإلنسان فى البحرين لم يكن إال البريطلني لين هندرسون

وإنه كان آخر الرموز اإلستعمارية البريطانية؛ وقد ولى إلى غير رجعة .وعلى ليفبوري
البحث عنه ومعقبته طبقا لقانون بلده قبل لن يفي إلى البحرين ويذعى الدفاع عن حقوق

اإلنسان فيها .فثعب البحرين يدرك أن المستعمر يريد هذه المرة أن يدخل فى جسد البحرين
بحجة جديدة وشعار براق جديد .فباألمس كان شعاره حفظ األمن وكان لمخلطب بنلك هو
جانب الحكم وقد ثبت خطا الشعار اإلستعماري فلصبح المواطن هو رجل األمن األول كما
قال صاحب السمو أمير البالد المفدى .واليوم شعاره الدفاع عن حقوق اإلتسان والمخاطب
هو الشعب ،وال يحتاج الشعب إلى فترة اختبار للشعار بعد أن لرك ووعى اللعبة
اإلستعمارية القديمة الجديدة .فال فرق بين هندرسون وايفبوري إال في الثوب الذى بلبسه كل
منهما.

 )4إن شعب البحرين سئم من شعارات اإلستعمار وهي شعارات ظاهرها للرحمة
وباطنها العذاب وأدرك هذا الشعب أنه متى ما رفع المستعمر يده عن شعب فإن اإلرادة
الحرة كفيلة بصنع المعجزت ،وليس مثل هونغ كونغ عنا بيعيد.
 )5إن ايفبوري شخصية رسمية فى بالده وليس شعبية فهو عضو في مجلس
اللوردات المعين وليس في مجلس العموم المنتخب ،وكان األحرى به أن يكون ضيفاً

رسميا لدى حكومة لبحرين عبر القنوات الرسمية التى تمثل إرادة الحكومة والشعب معا
(فالرسصي للرسمي والشعبي إ إ أليس كنلك ؟؟) .وليذكر لنا ايفبورى دولة واحدة في العالم
تقبلت هذا الشكل الوقح والقبيح من للزيارة.
 )6إن شعب البحرين يعرف عن ايفبوري مواقفه العدائية المافرة ضد نظام

الجمهورية اإلسالمية في يران فهو مساند لمنظمة مجاهدي خلق اإلرهابية ،ومعاد
للمقاومة اإلسالمية اللبنانية ،وال يسر الشعب البحريني أن يكون هذا المعلدي لإلسالم ناطتاً
بإسمه بأي مستوى من المستويلت وفي أي محفل كان .وان شعب البحرين كما هي قيلته
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يتطلع إلى أفضل عالقة مع الجارة المسلمة إيران مع احترام الشان الداخلي لكل بلد ،وليس

مع شخص مثل العجوز أيفبورى.

 )7إننا قد تقدمنا إلى القيادة السياسية بطلب رفض منح التأشيرة لرجل الفتنة ايفبوري
ونأمل أن يستجاب إلى طلبنا ،وإال فليبشر اللورد ايفبوري البغيض بكل مظاهر اإلحتجاج
التي عهدها في بالده ابتداء من استقباله في المطار بالبيض والطماطم وانتهاء بإفساد ما
يأمل من لقاءات تآمرية مع من باعوا وطنهم لألجنبي ولستعدوا للتتازل عن جذسيتهم
البحرينية واستعدوا لكسب الجنسية استعمارية البريطانية وليطمئن اللورد ومن معه ،فإن
البيض والطماطم الذي سيصفع به سيكون من إنتاج مزارع البحرين وليس مستوردا من
بالده كالسالح الذي مأل العالم الثالث وعاث قتالً في األبرياء ،وليس آخرهم إيمان حجو

الطفلة الفلسطينية ذات األلثهر األربعة.
 )8لماذا ال يكلف ايفبوري نفسه عناء السفر إلى الكيان الصهيوني الذي لم يقم أصال

تمثل أبرز اختراقات
إال بإرادة إستعملرية بريطانية ليرى عن كثب جرائم الصهينة
حقوق اإلتسان للتي يدعي الدفاع عنها؟ ثملينهوعن انتهاكات حقوق اإلنسان في للعراق
التي يموت فيها المئات من األطفال يوميا تحت رحمة الحصار األمريكي — البريطاني من
جهة والظلم البعثي الصذامي من جهة أخرى؟ أم أن ذلك ال يأتي ضمن الدور الذي ترسمه
له دوائر المخابرات البريطانية؟؟
 )9إن شعب البحرين يأنف أن يستخدم علماؤه ورموزه الشعبيون غطاء لتمرير
اإلختراق اإلستعمر ي الجديد وهو لذلك لن يتسامح مع كل من يرضى بهذا لذل أو يحاول

تسويقه لدى هؤالء الرموز لذين قد يتعاملون بحسن نية مع الزيارة.

إننا ولكل ذلك ندعو أبناء شعبنا للحذر من كل ما هو أجنبي عن قيمنا الدينية وعاداتتا
لعربية وأعرافنا المحلية واإلعتزاز بكل ما ينطلق من اإلرادة الحرة لشعب البحرين
وقيلدته السياسية ,وأهل البيت أدرى بالذي فيه.
أنصار السنة
وردا طى هذه األعمال الطائفية اإلستفزازية أصدرت الجمعية البحرينية لحقوق إلنسان
في الثالت من يونيو بيانا حول هذه القضية عبرت فيه عن لنزعاجها من أن تصبح الصحافة
واإلعالم "منبراً لمجهولي الوطنية ينفثون سمومهم واحقادهم ويزرعون بذور لفتنة التى تهدد
الوحدة الوطنية لتي رعاها األمير وتعهدها منذ توليه مقاليد األمور" .ولشارت الجمعية إلى

زيارات ممانلة من جهات دولية أخرى ساهمت في تحسين سمعة لبحرين في الخارج.
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ويخصوص جهود اللورد ليفيوري قال البيان :تحن بدورنا نثمن وباعتزاز وفخر كل كلمة
حق وموقف نبيل صدر عنه تجاه شعبنا في البحرين" .وانتهى البيان باإلشارة إلى حديث
الجمعية مع األمير في  22مليو حيث رحب بلية زيارة من هذا لنوع قاتال :فليتفضل على

الرحب من يريد لن يطلع ويزور بلدنا ،وليس لدينا ما نخفيه ونحجبه ،وقد سبق كما تنكرون
بأن زارت البحرين منظمت وقرأتم ما كتبوه من ليجابيات .
وفى هذا السياق كتب المهندس النعيمي مقاال بعنوان" :من بين كل ابريطغيين"’
اللورد ايفبوري هو الصديق الحقيقي لشعبنا .وجاء في المقال ،كان من المفروض أن

تشير هذه الصحف (الصحق الحكومية) إلى الموقعين على الرسائل المذكورين حيث
اطلعت على إثنين من هذه الرسائل موقعين بي "أنصار السنة" لم يختلف إثنان على مصدر
الخير الذي كتب بذات الصياغة في الصحف المحلية الثالث وهو الذى اعتمد سيلة
التمييز الطائفي البغيض طيلة الحقبة اإلستعمارية وطيلة حقبة قانون أمن الدولة .والمصدر

المتضرر من اإلنفراج السياسي الذي يقصده النعيمي هو رئيس الوزراء.
وبعد أن تطرق لمواقف اللورد ايفبوري الداعمة لقضيا شعب البحرين عبر النعيصي
عن استنكاره للتصريحات التى نشرتها الصحافة الرسمية خصوصا التصريح للمنسوب
لمصدر مسؤول بمنع الزيارة .وانتهى المقال إلى القول" :أصحاب هذا التصريح ينطلقون
بأن ما يجري في البحرين من حريات وتحركات وندوك تسيء بى الحكومة وتضعفها
وتقدم صورة مهزوزة عن هذا البلد الطيب ،ونحن نرى العكس ،فالديمقراطية والفرحة

على الوجوه والندوات واألهالم الحرة الشريفة والتفاعل بين الحكم والشعب ،تكبر الحكومة،
وتكبر البالد ،وتحظى بالمزيد من التقدير لدى الدول الديمقراطية ،وستكون موضع ثة

أكبر لدى المستثمرين األجانب إلذين يرون في هذا النشاط السيلسي واإلجتماعي والثقافي
دليل عافية لمجتمع عانى الكثير من التوترلت في الفترة السليقة ٠
في هذا السياق كتب الصحافي عقيل سوار مقاالً عبر فيهعن دتغربه للحملة ضد

اللورد ايفبوري .وبعد أن أثنى على موقف الجمعية البحرينية لحقوق اإلتسان وعلى مقال
األمتاذ عبدإلرحمن النعيمي قل سوار" :الويل لنا ،بعد الذي شهدناه من لنفتاح لن لمستترت
لناشفةعلى شفة ،أو انكفات ألسقتا ،جبنا أو تعقفاً  ،حيال هذا الذي ال يعنيه ما ستكفعه

البحرين من سمعتها حين تروح صحافتها تخون من تخون وتسفه بمن تسفه من أبناء البلد،

ومن مقامات لها مكانة ومسعة دولية كاللورد أيفبوري ،الذي يظنون لن إصابته بالسوء
ممكنة ،بستكتاب أقالم ،يعرف اناس أنه لو يطلب منهاشهادةزور بشان الشمس ومن أين
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تشرق لما ترددت والله أن تخطى سنن الحياة ،وتربك تعاقب الليل والنهار ،حتى لو
استغرقها هذا تزوير كتاب ال".

ومع أن اللورد ايفبوري كلن على علم بما يجري فى الساحة السياسية إال أن هذا لم
يمنعه من اإلتصال بسفير البحرين في لندن طالباً منه التوضيح حول الموقف الحكومي من
الزيارة خصوصاً أن السفير كان قد وعده بتحديد مواعيد لمقابلة بعض المسؤولين .لكن
اللورد ايفبوري لم يتلق أي جواب على هذا الطلب إال في لسلدس من يونيو.

ففي هذا التاريخ استلم اللورد أيفبوري رسالة من الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة،

سفير لبحرين لدى المملكة المتحدة أخبره فيها بقرار المنع .وجاء في الرسالة ما يلي" :شكرا
لك على الرسالة المؤرخة في  4يونيو .وكما أوضحت لك في رسالتي المؤرخة في  1يونيو
فإني أعير عن لسفي الن زيارتك البحرين في الفترة  16 -9يونيو غير ممكنة .واستمرت
لرسالة في وصف التطورات اإليجابية التي تحدث في البحرين في ضوء المشرو ع
اإلصالحي الذي تبناه سمو أمير البالد .وجاء فيها" :لن الوقت الحلي هو وقت تغيير كبير
ق ي البحرين حيث أن هناك تطورات كبيرة وتنمية بوتيرة متسارعة .ونود أن نتأكد أن

لمعلقين الدوليين من خارج البحرين يحصلون على الصورة الكاملة لهذه التطورات" .وقال
السفير إن آراء اللورد ايفبوري بصفته نائبا لرئيس اللجنة البرلمانية البريطانية لحقوق
اإلنسان مهمة جداً .وتمنى لن تتوفر فرصة أخرى للزيارة في لترب فرصة.

ورداً على رسالة السفير ،كتب اللورد ايفبوري رسالة طويلة عبر فيها عن استغرابه

لقرار منع الزيارة بعد أن كان السفير نفسه قد اقترح المساعدة في ترتيب برنامجها.
وتطرق إلى الهجوم الذي شئته عليه الصحافة الرسمية وطالب السفير بشجبه .وقال إنه
أوضح في بيان له أنه لن يتطرق لما يثير الخالف بل إنه يرغب في مقابلة المسؤولين
ونشطاء المجتمع المدنى .واضاف انه مسرور ألن سمو األمير بدا بتحقيق مطالب شعب
البحرين التى دعمها شخصيا ،ولذلك يشعر باإلستغراي عندما يمنع من زيارة البالد برغم

موقفه الداعم لتلك اإلصالحات .وانتهت الرسالة بالقول" :إن حق التعبير كما نصت عليها
المادة  19من لميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي وقعته البحرين تتص على
حرية البحث واستالم وبث المعلومات واألفكار بغض النظر عن الحدود الجغرافية".

وحل استالم خبر المنع قامت لجنة العريضة بإرسال الرسالة التالية إلى اللورد
ايفبوري تستتكر فيه هذا اإلجراء كما قامت بترزيع هذه الرسالة بعد ترجمتها إلى اللغة

العربية في الداخل والخارج وهذا هو النص الكامل للرسالة :
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سعادة اللورد إيفبوري الموقر

نائب الرئيس  /المجموعة البرلمانية لحقوق اإلنسان
السلكة التحدة
تحية واحتراما وبعد
لقد ورد إلى علمنا هذا اليوم نبا منعكم من زيارة البحرين .إن هذا القرار وبدون شك
قد خلق لدى الناس شعوراً عميقاً باإلحباط ألثهم كانوا يتوقعون أن تتم هذه الزيارة بدون

لية عقبات.

إننا الموقعون أدناه قد انتابنا شعور باإلستياء والحزن لدى سماعنا بقرار لمنع ولكن
وبمجرد أن تم نشر تلك المقاالت غير المسؤولة والمسيئة بحق الوطن ونلك فى صحافة
يوم السبت الموافق الثلني من يونيو  2001لم يعد المنع ليشكل مفاجأة بالنسبة لنا.

إن قصة العريضتين الموقعتين باسم

صار السنة تمثل مسرحية ساخرة وتع

الداللة على الطريقة غير الحضارية التى انتهجها اإلعالم فى معلجته لهذه القضية.
إننا نعتقد أن منع زيارتكم للبحرين هو تطور مثير للقلق خاصة وإنه دفي بعد لقاء
سمو األمير باعضاء الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان وتأكيد سموه دعمه ألنشطة الجمعية
في المستقبل.
ومن لولضح لن سمو األمير يطمح في أن ينظر العالم إلى بالدنا على لنها نمونجاً

للتقدم والحضارة ،ولكن جاء سلوك بعض الجهات الرسمية ليتعارض وهذا التوجه السامي
الذي ينسجم مع الحرية واإلنفتاح والذي طالما أكد عليه األمير.

لقد سبق وأن أوضحتم في بيانكم المؤرخ في 18مايو  2001عدم رغبتكم فى التدخل
في الشؤون الداخلية لبالدنا وعبرتم أيضاً عن التزامكم با ألصول لمرعية التى تحكم زيارة
الشخصيات الدولية المرموقة للبلدان المضيفة .كما عبرتم عن بهجتكم بأن زيارتكم جاءت
فى الوقت الذى حقق فيه سمو األمير مبلدراته الكبيرة نحو اإلصالحت السيلسية
ولدستورية.
ولكن رغم كل تلك التأكيدات واإلشادة التى تضمنها بيائكم فقد تم إلغاء زيارتكم
المقررة للبحرين.
إننا لسنا مسرورين للغلية من محاوالت منعكم من زيارة بحريننا الحبيبة .هناك علدد

كبير من األشخاص الذين يستحقون التكريم على دورهم فى دعم حركة اإلصالحات
السياسية وحقوق اإلنسان فى البحرين ولكن هناك فائز واحد فى هذا المجل وهو شخصكم
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الكريم .وبكل تأكيد فإنكم ستتركون عالمة بارزة على مسيرة نضالنا من لجل الديمقراطية
وحقوق اإلتسان.
إننا إذ ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن عميق تقديرنا وامتتاثنا لدعمكم المخلص لقضية
حقوق اإلنسان في البحرين فإننا فى الوقت نفسه نجد لزاماً علينا أن نؤكد على أن زيارتكم
للبحرين إذا ما تم ترتيبها في المستقبل ستكون دائماً موضع ترحيب واعتزاز.
وختلماً نود القول ان شعب البحرين قد حالفه الحظ باتعرف على مقامكم الرفيع ذو

الشرف العظيم والمنزلة الرفيعة هذه الشخصية التى نذرت نفسها لنصرة حقوق اإلنسان
والديمقراطية والتى لم تترد فى دعم اإلصالحات التى قادها سمو األمير حمد بن عيسى
آل خليفة.
إننا إذ نعرب لكم للمرة الثانية عن عميق تقديرنا لسعلدتكم فإننا نامل أن نتمكن من
اللقاء بكم في البحرين وفي المستقبل القريب.

التوقيع  /اعضاء لجنة العريضة الشعبية
 )1الشيخ عبد األمير الجمري  )2علي قاسم ربيعه  )3األستذ عبد الوهاب حسين

 )4المحامي أحمد الشمالن  )5ا .حسن مشيمع  )6د .منيرة فخرو  )7أ.عيسى الجودر
 )8سعيد العسبول  )9ليراهيم كمال الدين  )10هشلم الشهبي  )1 1المحامي عبداهـ هاشم.
وقد حملت الرسالة تاريخ 2001/6/6

لم تكتف لجنة العريضة بإرسال هذه الرسالة بل باشرت بإسال رسالة أخرى في
األول من يونيو وهي تحمل نفس المعفي والمشاعر الطيبة تجاه هذه الشخصية الحقوقية

التي حملت لواء الدفاع عن حقوق إلنسان في البحرين منذ بدء المقلومة المدنية وفي
الوقت نفسه تعبر عن استيائها لقرار المنع.
البحرينفي2001/6/11

سعادة اللورد ايفبوري الموقر
نائب الرئيس
المجموعة البرلمانية لحقوق اإلثسان
المملكة متحدة.
تحية طيية وبعد

نحن الموقعين لسماءنا أدناه نود أن نعبر عن كامل اعتزازنا وتقديرنا لشخصكم
الكريم لماقمتم به طوال سنوات األزمة في لبحرين من جهودجبارة لنصرة قضاياحقوق
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اإلنسان والوقوف مع شعب البحرين فى نضاله الطويل من أجل نيل حقوقه الدمتورية وفى
مقدمتها احترام الحريات التى كفلها دستور دولة البحرين وأكدت عليها المواثيق الدولية.
إننا نستتكر وبشدة هذه الحملة الشرسة ضد زيارتكم للبحرين ونعلم دوافعها وخلفيتها
وال نملك إال أن نعبر عن استيانئا ودهشتا إلثارة هذه القضايا التى تشوه صورة البحرين
فى الداخل والخارج وتعيدها إلى عهد ما قبل الميثاق الوطني.

إن هذه المسرحية الساخرة التى تم فبركتها ونشرها فى جريدتي األيام واخبار الخليج
تهدف بطبيعة الحال إلى إلغاء الزيارة التى تم تحديد موعدها فى التاسع من هذا لشهر ولذا

فهي لم تنطل على عقول أهل البحرين بل اعطت الداللة القاطعة على وجود تلك العناصر
التى تكره األمن واإلسقرار المبني على حكم القانون ،وان هذه العناصر ال تريد خيراً

للبحرين وأهلها وهي ال زالت تعمل على تقويض اإلنفتاح السياسي وتقف عقبة في تتفيذ
المشروع اإلصالحي لألمير.
إن الحديث عن العرائض التى وقعها "أنصار السنة" ما هو إال عودة لى لعهد القديم
حيث يتم استخدام الطائفية الفتعال معارك جانبية بغرض تمزيق الصف للوطني ولقضاء
على الوحدة الوطنية ،ولذا فإن مالبسات قضية زيارتكم للبحرين أكدت لنا أهمية المحافظة
على رص الصفوف واإللتفاف حول قائد المسيرة اإلصالحية من أجل قطع الطريق على

كل من يحاول إرجاعنا إلى الوراء.

وال يفوتتا بهذه المناسبة أن نشيد ببيانكم التوضيحي الذي أصدرتموه بخصوص هذه
الزيارة والذي عبرتم فيه عن دعمكم لخطوات األمير اإلصالحية وتشجيعكم لمسيرته
الديمقراطية وخاصة فيما يتعلق باحترام حقوق اإلنسان.
إننا نشارككم لمسياعكم من جراء ما حدث لكم من عرقيل ومتاعب من أجل الحصول

على تلشيرة الدخول وفى الوقت نفسه نعبر عن عميق أسفنا إللغاء هذه لزيارة التاريخية.

إننا باسم شعب البحرين نحيي نضلكم من لجل حقوق اإلنسان في البحرين وفى
غيرها من دول العالم ونحن ال زلنا نتطلع إلى لقياكم من لجل تقديم آيات لشكر واإلمتتان
على ما قدمتموه من خدمات جليلة طول فترة نضل شعب البحرين من أجل لديمقراطية

وحقوق اإلنسان.
و دمتم دوما وأبداً سنداً للحرية والديمقراطية فى جميع أنحاء العلم.
وقد وقع جميع أعضاه لجنة العريضة الشعبية على هذه الرمالة.
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ما إن تحدد موعد زيارة اللورد في  31ديسمبر  2002حتى كن موضوع الزيارة
على رأس جدول اعمل قيادات الجمعيات األربع المقاطعة .وبعد المناقشة المستفيضة
وافق المجتمعون على إعدلد برنامج خاص للزيارة بحيث يغطي مجمل القضايا السياسية
والحقوقية وأن يكون بمقدور الزلئر اإلطالع على كافة أنواع اإلنتهاكات والمعاناة التي
عاشها شعب البحرين -
في اليوم التلي إلرسال مسودة برنامج الزيارة للورد ايفبوري والدكتور سعيد الشهابي
تلقى علي ربيعة بصفته المشرف على ترتيب الزيارة مكالمة هاتفية من الدكتور سعيد
الشهابي عبر فيها عن اعتراضه واعتراض اللورد على هذا البرنامج الذي غلب عليه
لطابع الرسمي بسبب كثرة البنود المتعلقة باللقاء مع لرسميين .وفي اجتماع الجمعيات
األربع نقل علي ربيعة وهو مسؤول العالقلت السياسية في جمعية العمل الوطني
الديمقراطي تحفظات كل من الدكتور سعيد الشهابي واللورد ايفبوري على برنامج الزيارة
مما دفع قيادات الجمعيات لتشكيل لجنة تتسيق من سبعة أشخاص ضمت كال من السادة:

عبدالنبي العكري ،نزار القاري ،علدل العباسي ،جاسم رضى حسين ،علي صالح ،نبيل
حسن السلمان وعبداألمير العرب .وقد قامت اللجنة بإعداد البرنامج الجديد الذي نال موافقة
جميع األطراف بما في ذلك جماعة لندن واللورد ايفبوري.
وبدافع الحرص على نجاح الزيلة وضمان تحقيق أهدافها في تغطية كافة الجوانب

السياسية والحقوقية تم اإلتفاق بين الدكتور سعيد الشهابي واللورد ايفبوري وبين علي
ربيعة أن يكون السيد نبيل رجب هو حلقة اإلتصال المبلشر مع اللورد من أجل تثفيذ
البرنامج مع التأكيد على التنسيق أوال باول مع أعضاء اللجنة.
في مساء يوم الثالثاء الموافق  31ديسمبر  2002كنت أنا والسيد نبيل رجب أول

الداخلين قاعة التشريفات التي خصصها وزير العمل الستقبال الضيف الكبير ولم يمض
وقت طويل حتى فوجئنا بحضورالدكتور منصور الجمري الذي تبين لنا فيما بعد أن
حضوره تم بالتتسيق مع وزير العمل .وما أن نزلت الطائرة التي تقل اللورد ايفبوري حتى
هم الوزير بالذهاب إلى باب لطائرة مصطحباً معه الدكتور منصور الجمري ورافضاً

اصطحاب السيد نبيل رجب وعلي ربيعة بالرغم من لنهما ممثال أصحاب الدعوة.
بعد اإلسترلحة في قاعة التشريفات وتبلل الحديث قام السيد نبيل رجب وعلي رييعة
باخذ الضيف إلى محل اقامته في فندق الخليج.

كان اإلستقبال عند بوابة الفندق مليء بلحفاوة والتكريم ولم يكن يتوقع اللورد هذا
الجمع من الم ستقبلين والمهنئين الذين حملوا الالفتات ورددوا الشعارت التي تعبر عن حبهم
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وتقديرهم للضيف الكبير الذي لعب دورا محوريا في انتصار قضيتهم .وقد ترك هذا اللقاء
المغعم بمشاعر الحب والمعاني اإلنسانية أثره الطيب في نفس لزقر حيث عبر عن ذلك
في كتاب الشكر الذي بعث يه إللى السيد عي ربيعة في اليوم التلى لرجوعه إلى بريطانيا.
وتواضعا من اللورد وتقديرا منه لمشاعر الحب نزل الضيف من السيارة ليعلق
المستقبلين والمهنئين والتقاط الصور التذكارية معهم.
وما إن فرغ اللورد من هذا اإلستقبال الحار حتى قمنا باصطحلبه إلى دلخل الفندق
وأكدنا على حرصنا من أن يمضي ليلته للراحة واإلستجمام بعد عناء تعب السفر خاصة

وإن في اتتظاره جدول حافل بالبرامج والنشاطات.
 )1اللقاء مع لجنة العريضة الشعية

ضمن البرنامج المعد للزيلرةاإجتمع اللورد ايفبوري باعضاء لجنة العريضة الشعبية
وذلك في فندق الخليج .بدا اإلجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً وبحضور كل من

السادة الشيخ عيسى الجودر واألستلذ عبدالوهاب حسين واألستلذ حسن مشيمع والمهندس
هشام الشهابي والمهندس سعيد العسبول وعلي ربيعة .كن محور النقاش هو الصشروع
اإلصالحي وكيف تم انحراف اإلصالح عن سكته الصحيحة بإلغاء الدستور الشرعي للبالد
وصدور دستور جديد بما يتعلرض وما نص عليه الميثاق ودستور  .1973وقد عبر
الحضور عن عدم رضاهم بهذا الوضع البعيد عن الديمقرلطيات العريقة والمشاركة
لشعبية الحقيقية في صنع للقرار التي تكلم عنها الملك قبل التوقيع على لميثاق .وقد تعهد
أعضاه لجنة العريضة بمواصلة النضال السلمي والمطلبي إلى أن تتحقق الديمقراطية

الحقيقية التي ضحى من أجلها شعب البحرين طوال عقد التسعينيات .وقد عبر اللورد عن
تفهمه لما طرحه األعضاء ووعد بدعم ومساندة أي تحرك سليم في المستقبل كما وعد
بطرح الموضوع على جاللة الملك أثتاء لقائه المرتقب.

 )2اإلجتماع مع المفصولين من وزارة الدفاع والداخلية.
اجتمع اللورد مع مملي المفصو لين من قوة الدفاع اللذين قاما بشرح قضيتهم كاملة
على اعتبلر لن الفصل كان فصالً تعسفيا ويقع تحت بند التمييز (الطائغي) .وقد استمع
اللورد وباهتمام كبير للطريقة التي تم فيها فصلهم من الخدمة العسكرية ووعد بتبني
قضيتهم.
 )3اإلجتماع مع لجنة ضحايا التعذيب

كان اللقاء موسعاً حيث ضم السيد رؤوف الشايب وزوجته وداد وإبنته زينب والسيدة
ليلى دشتي والسيد رضي الخواجة والسيد مجيد ميالد والسيد جعفر العلوي والسيد علي
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الجالوي .وفي هذا اإلجتماع استمع اللورد إلى شهادات لعديد من الضحيا الذين تعرضوا
للتعذيب الوحشي وشرحوا له طرق التعذيب الجسدية والنفسية التي ال زالوا يعانون من
ثارها .بعدها تطرق الحضور إلى موضوع الشهداء وعددوا له األسماء وفوجئوا بأن

إللورد ال زل يتنكر بعض األمماء كما يتذكر طريقة لسشهادهم.

 )4اللقاء يقيدات الجمعيكت السياسية المقاطعة
وهذه الجمعيلت هي صاحبة الدعوة التي رأت في الزيارة مهمة وطنية إلطالع هذه
الشخصية على نمط اإلصالح الذي تم تحقيقه وإتاحة الفرصة له لإلتقاء بالمناضلين من
أجل الحرية وحقوق اإلنسان .وقد جرى هذا اللقاء في مقر جمعية العمل الوطني
الديمقر اطي وبحضور رؤساء الجمعيات وبعض أعضاء مجالس إداراتها التالية أسمائهم:

الدكتورة منيرة فخرو (العمل الديمقراطي) ،السيد علي ربيعة (العمل الديمقراطي)،
السيد حسين قاسم (العمل الديمقراطي) ،السيدإابراهيم كمال الدين (العمل الديمقراطي)،
السيد عبداله مطيويع (العمل الديمقراطي) ،سماحة الشيخ علي سلمان (الوفاق الوطني
السالمي) ،لسيد أحمد ضيف (الوفاق الوطني اإلسالمية) ،السيد جالل فيروز(الوفاق
الوطني اإلسالمية) ،السيد جاسم رضا (الوفاق الوطني اإلسالمية) ،سماحة الشيخ محمد
علي المحفوظ (العمل اإلسالمي) ،السيد عبداألمير العرب (العمل اإلسالمي) ،السيد رسول
الجشي (التجمع القومي).

وقد استعرضت قيلدات الجمعيات المقاطعة طييعة المشروع اإلصالحي وكيف أنه
تعرض النتكاسة خطيرة بصدور دستور المنحة الذي قلص من صالحيات السلطة
للتشريعية ووضع السلطات الولسعة في يد الملك .وبعد أن شرحوا للورد أسباب مقاطعة

اإلنتخابات عبر لمقاطعون عن تمسكهم بالدستور العقدي لعام  1973وطلبوا من اللورد
ايغبوري أن يطرح في لقائه مع الملك مطالب المعارضة المتمئلة في الرجوع إلى الدستور
الشرعي والتقيد باإلصالحات التي تعهد الملك بإدخالها قبل اإلستفتاء على الميثاق وعلى
رأسها بناء لملكية الدستورية.
وقد ثمن اللورد السلوك الحضاري والسلمي الذي اعتمدته المعارضة أثناء مقاطعتها
العملية اإلنتخليية ووعد بطرح وجهة تظرها للملك كما تعهد بتقديم الدعم الالزم لها في
نضالها من أجل التمسك باإلصالحات الحقيقية التي وعد بها الملك.

)5زيارةللورد لجاللة لملك

في ظهر يوم األحد الخامس من يناير  2003قام اللورد أيفبوري بزيارة للملك في
قصر الصافرية .وقد علق اللورد على الزيارة بالقول بأنها كانت ودية وإنها اتسمت
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بالمصارحة حيث نقل اللورد لجاللته وجهة نظر المعارضة وتوجساتها كما نقل له شكاوى
ضحايا التعذيب .وقد تركت هذه الزيلرة انطياعا حسنا لدى اللورد حيث قال إن إصغاء
جاللة لملك وتجاوبه مع ما طرحه عليه يبعث على اإلطمئنان خاصة وإن جاللته أكد له
أن اإلصالحات ما زالت في بداياتها وإنها مستمرة.

 )6زيارة اللورد لمجلس الشيخ عبداألمير الجمري
في مساء يوم األحد الخامس من ينلير  2003قام اللورد إيفبوري بزيارة بني جمرة
حيث الققى بزوجة الشيخ الجمري (أم جميل) للسالم عليها وعبر لها عن تمنياته بالشغاء
العاجل لزوجها الشيخ عبداألمير الجمري الذي ما زال تحت العالج في لمانيا .وقد شكرت
ام جميل اللورد ايفبوري على دوره في السنوات الماضية ودفاعه عن الشيخ وعن طالب
شعب البحرين .ومن جقبه قال اللورد ايفبوري مخللباً أم جميل ,إن ما تحقق هو نتيجة

جهد الجميع الذين رفعوا مطالب عادلة وسعوا من أجلها بأسليب سلصية ومشروعة" .بعد
ذلك التقى اللورد ايفبوري بأفراد لسرة الشيخ الجمري ومن حضر من المواطنين في
مجلس الجمري من أجل استقباله وتبلدل الحوار معه.
وبهذه المناسبة لقى لنجل األكبر

الجمري محمدجميل كلمة ترحيبية قال فيها7إن

زيارة اللورد ايفبوري والتقاءه النل الذين عمل من لجلهم طوال سنين مضت أمر يشرف
أهل البحرين .فلقد عانينا كثيراً من شويه الحقائق وكهامنا باإلرهاب ولخيانة واإلرتبلط
باألجنبي وتشويه الصورة الناصعة لشعبنا ورموزنا الشعبية .وكانت هناك ل صوات رفعت

في نصرة الناس واللورد ليفبوري كان من النين أنصغوا الشعب" .وتطرق للدور الريادي
الذي لعبه والده في الحركة المطلبية فقال" :ومع تتامي الحركة المطليية في لبحرين تعرض
الوالد للسجن ومن ثم لإلقامة الجبرية .ولتطاع لوالد القيام بدور كبير في ليصل صوت
هذا الشعب وذلك من خالل العمل مع بعض الرموز الشعبية ولوطنية في رفع عريضتين
إحداهما نخبوية واخرى شعبية ,وقد كان لدوره الريلدي مقبولية ولسعة في أوساط لمجتمع
لما اتسمت به خطواته من موضوعية واعتدال وصدق وبسبب لتصقه بالناس وهموهم ٠

ورداعلى ترحيب محمد جميل الجمري قال اللورد ايفبوري من الصعب علي أن
أعبر بالكلمات عن شعوري ولنا بينكم في البحرين وفي بني جمرة .لقد قرات لكثير عن
بني جمرة ولدي عالقات قوية مع البحرينيين ،وأنا سعيد برؤية عدد منهم معي هنا .ولفي
الوحيد إنني لم استطع اللقاء مع الشيخ الجمري وأتوجه بالدعاء حتى يعود معافى .آمل أن

نستطيع مساعدة الذين علوا اشاء السنوات الماض ية ،فالبحرين بحاجة إلى عملية مسح
للجروح ،وأنتم لستطعتم اجتياز المصاعب الكثيرة ،والشعب الذي لمتطاع لوصول إلى
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أهداف عديدة بإمكانه أن يحصل على المزيد باإلستعانة بالتعددية في اآلراء والتعاضد فيما
بينهم ،فالبحرين يمكنها أن تكون نمونجا للحرية والديمقراطية ،وهي لديها مجتمع مدني ال
يتوافر في بلدان كثيرة اخرى" ..وأكد لللورد ايفبوري في المؤتمر الصحافي الذي عقده
بفندق الخليج بعد انتهاء زيارته لبني جمرة أن ما شاهده في البحرين أكد التقارير التي

كتت بحوزته في لندن عما جرى من انتهاكات لحقوق اإلنسان وتعذيب في "السنوات
المظلمة" ،وعلى هذا فهو مقتت ع بضرورة وجود ترتيبات للعدالة ولمصارحة والمصالحة ،
مؤكداً على أن البحرينيين يمكنهم هم أنفسهم أن يحددوا طرقهم الخاصة بهم ،ومشيراً إلى
أن هناك سبعة عشر نموذجا للمصارحة والمصلحة يمكن اإلستفادة منها ،بما يتناسب مع
البيئة والواقع البحرينى.
وبمنامبة هذه الزيلة علق الدكتور منصور الجمري بالقول إن اللورد ايفبوري

لوقوفه مع البحرين أصبح يستحق بجدأرة أن يحمل الجنسية البحرينية .وفي ختام هذه
الزيارة قدمت علئلة سماحة الشيخ عبداألمير الجمري الهدايا التذكارية للورد يفبوري
وتمنى له الجميع طيب اإلقامة في بلده مملكة البحرين.

 )7لجتة ضحايا التعنيب

تم تتظيم هذا اللقاء المفتوح في قاعة جمعية المهندسين بالجفير من قبل اللجنة الوطنية
لمتاصرة الشهداء وضحايا التعذيي.

وقد بدا الحفل بالكلمة لتي ألقاها السيد جعفر العلوي رئيس اللجنة مرحباً باللورد
ايفبوري ومشيدا بالمواقف الداعمة لنصرة الحق والحقيقة .أما اللورد ايفبوري فقد لمستهل
كلمته كاآلتي" :أشكركم على استقبالكم الحار بدءا من وصولي الى المطار .لقد كان شيئا
وقد
أحاول فيا
فته كت
سدوفت
ففي
منبة أد
جدااتوبعه
سرنا لم
ممزأ
لبحرين.الغاد
الدخول أن أشاد
 ٠1'1998وبعد
دمثبق عد
معهم د
كقبح)
,طوالالمن
ف^كلد
بما قامت به حكومة البحرين من إعادة المبعدين وإطالق حرية التعيير وبجهودها التي
قامت بها لتصبح عضواً كامالً فعاالً في لمجتمع الدولي ،أكد أن هناك قضايا ضخمة ما
زالت عالقة وتمنى أن يعك النظر في قانون  56الذي يتتاقض مع التزامات الحكومة .ومن
جهة اخرى تعرض لوجهة النظر الخاطئة التي تعتقد بأن الديمقراطية تعني التوجه إلى
صناديق إلقتراع فقط مرة كل  4سنوات مشدداًعلى أنهاعمل وممارسة ومشاركة شعبية
في لتخلذ القرار .وفي معرض حديثه أكد اللورد أن الشعب ال يستطيع الرجوع للماضي
ولكن هنك جروح لم تندمل ويستلزم معالجتها من قبل البحرينيين أنفسهم وإنهم سيتغلبون

على المصاعب وميعالجون مشاكلهم باتفسهم ألن لديهم القدرة والكفاءة ولمؤسسات.
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من ضمن الحفل كانت هناك كلمات للجمعيات المقاطعة القاها كل من السادة عبداله

مطيويع من جمعية العمل الوطني الديمقراطي والسيد عبداألمير عرب من جمعية العمل
اإلسالمي واألستاذ سلمان كمال من التجمع القومي والسيد جالل فيروذ من جمعية الوفاق

اإلسالمي.
كما كان هناك كلمة للسيد عبدالهادي الخواجة ألقاها بإسم جمعية حقوق اإلنسان.
ومن ضمن تداخالن كان هنك التساؤل حول قضية أندرسون .وفى هذا الخصوص أكد
اللورد يفبوري أن هندرسون سيحاكم متىماعاد لى المملكة المتحدة .وعن المحاكمات

قال اللورد إن أي.شخص تورط في انتهاكات صلىخة لقضايا حقوق اإلنسان يمكن

محاكمته في المحاكم الدولية إن لم يحاكم في البحرين.

 )8الحفل الخيري المقام في فندق الخليج
تم اإلتغاق بين جمعية البحرين لحقوق اإلنسان وهي صاحبة اإلقتراح إلقامة هذا الحفل
الخيرى وبين مركز حقوق اإلسان ولجنة ضحيا التعذيب على جامة هذا الحفل ،ولن يكون

ريعه لصالح ضحيا لتعنيب .والحقيقة لن جمعية لبحرين لحقوق اإلسإن هى التى قامت
باإلشراف التتظيمي كما تم يع التذاكر ببم ضحايا التعنيب .وقد حقق هذا لمهرجلن
الخطابى نجلحاً باهراً من حيث التظيم واإلعداد وكنلك حجم اإليردات .كان المتكلمون في

هذا الحفل األستلذ رسول الجشي وهونائب سابق في البرلمان المنحل والمحلمي حسن
رضي واللورد ايفبوري .وقد عبر الثالثة عن وجهة نظرهم حيال لمشروع اإلصالحي

وقضايا حقوق اإلثسان ومسألة تعويض ضحايا التعنيب ومحاكمة الجالدين.
وقد اعتبر إقامة هذا الحفل ثمرة جهد مشترك بين األطراف الثالتة المشاركة وفسر
على أنه بدايةصفحة جديدة في العالقة بين المركز وجمعية البحرين لحقوق اإلسان.

وكان المفترض ان يودي نجاح الحفل إلى تعزيز يعاون بين األطراف الثالتة خدمة
تتاياالحقوقية .لكن قرارالجمعية البحرينية لحقوق إلنسان في تخصيص لبخل ألم ر-
مركز الكرامة لتاهيل الضحيا قد تسبئب في استمرار الخالف بين الجمعية ومركز حقوق

اإلنسان.
 )9الجولة التفقدية للورد في مناطق القرى وغيرها
كاتت إحدى رغبات اللورد و هو في إنجلترا ان يقوم بجولة تفقدية في المناطق التى
شهدت األحداث وتلك مختلف األحياه النسة لإلطالع على األوضاع المعيشية والحيائية
ألهالي البحرين.
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كانت ييوت الحطب في "لفنة لسقية " هي المحطة األولى لزيارة اللورد حيث اطلع
عطى أوضاع السكن وهاله ما رأى .وبعيداً عن المبلغة فإن بيوت الحطب ما هي إال عينة

بسيطة من حزام الفقر الذي يلف معظم قرى البحرين .وكلن النفط الذي قارب على
النضوب لم يمر عليها حتى اآلن .ثم انطلق إلى قرية السنبس الشرقية حيث زر او أل
منزل لشهيد سلمان التيتون ومن بعدها التقى بضحايا العنف في هذه المنطقة التي تعرضت
لحصار قولت الشغب عدة مرل واختتم هذه الزيارة بزيارة الشهداء في مقبرة السنلبس.

بعد ذلك انتقل به الوفد المرافق إلى الدراز من أجل مشاهدة آثار وصور الرصاص
التي استشهد على اثره نضال النشلبة.
ولم ينس الوفد أن يلخذ الضيف إلى دور العبادة ليرى التكسير والتخريب وآثار
الرصاص في الجدران.
وفي بني جمرة كان اللقاء مع والد الشهيد عبدالقادر الفتالوي والسيد محمد جعفر الذي
قطعت رجله أثتاء حصار منزل القيخ الجمري.
أما في سئرة فقد لتقبله األهالي بالورود والعناق ومن ثم سردوا له قصص األحداث
التي تركت آثلرها على أجساد العديد من شبابها وبالخصوص قصة الشاب حسن طاهر.

في اليوم األول من رجوعه إلى لندن بعث اللورد إلى السيد علي ربيعة برسالة الشكر
التالية التي عبر فيها عن مشاعره الصادقة وانطباعاته حول الزيارة التاريخية:
عزيزي علي
لكركم على تلطفكم في اإلعتتاء بي جيداً خالل زيارتي للبحرين وكذلك على اإلستقبال

الركع الذي استقبلت به من قبلكم ومن قبل رفقكم خالل الستة ايام لتي قضيتها معكم .لقد كانت

تجربة مذهلة بالنسبة لي ألنها مكنتتي من اإللتقاء باناس كثيرين من مختلف أطياف المجتصع كما

سهلت لي اإلتصل بهم وبحرية ولنفتاح.

آمل أن تكون هناك إمكلنية إلصالحات لكثر إذا ما اعتبرنا أن الديمقراطية ليست هي مجرد
مسألة لنتخبت تجرى مرة كل لربع سنوات وإنما هي عملية ديناميكية تمكن الناس من المشاركة
في صنع القرلر سواء على لمستىى المحلي لى الوطني وهي تحتاج إلمكانات جمعية العمل

الو

ي الديمقراطي واعضائها من أجل أن تعمل.
وبعد هذه لمزيارة التي ال تتسى سوف أراقب لتطورات في البحرين برغبة أكبر من ذي قبل

وأتمنى لكم النجاح في أن تؤدي مساهمتكم في تقدم ورفاهية وازدهارالبحرين وجميع شعبها.
اللورد ايريك ايفبوري
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غادر اللورد البحرين يوم الثالثاء السلبع من يناير وهو يحمل كما خليطا من
الذكريات األليمة والسارة .لكن سعادته ال توصف بتحقيق هذه الزيارة التي طالما حلم
بتحقيقها من أجل رؤية األوضاع عن كثب واإللتقاء بشعب البحرين لسماع قصص
وروايات اإلنتهاكات الفظيعة التي تعرض لها في التسعينيات وفي الوقت تغسه لمشاركته
أفراحه في تجاوز الحقبة الدموية والحديث عن الكيفية التي يتم فيها بناء دولة المؤسسات.

وقد حاولت الحكومة عن طريق وزير العمل دفع تكاليف اإلقامة إال أن المعارضة
حرصت حرصاً شديدا على أن تكون هي من يفع التكليف وجميع المصاريف ونلك
باإلتفاق مع إدارة الفندق.

وقد كان في وداعه في المطار كل من السيد نبيل رجب و علي ربيعة وسعلدة الوزير
عبدا لنبي الشعلة.

لجنة المبادرة  -الجزء األخير
مع خروج القيادلت والرموز من السجن إثر اإلنفتاح السيلسي عاد إسم لجنة لمبالدرة
للظهور بما يعطي الداللة على عدم استيعاب الرموز والقيادات الدينية للخطا اإلستراتيجي
الكبير الذي ارتكبوه في العام  1995وكلد يمزق لوحدة الوطنية ويقضي طى الحركة
المطلبية.

فقبل التصويت على الميثاق وبالتحديد في  2001/2/8تقدم ثالثة من الرموز الدينية
هم الشيخ الجمري والسيد عبداله الغريفي واألستاذ عبدالوهاب ومعهم الدكتور علي
العريبي بطلب اللقاء مع سمو األمير لمناقشة التحفظات التي طرحتها لجنة العريضة
وحركة أحرار البحرين بشن اإللتباس الوارد في الميثاق .وفور انتهاء اللقاء وصل إلى
علم أعضاء لجنة العريضة من الوطنيين والعلمانيين دن المجتمعين كلنوا يتحدثون باسم
لجنة المبادرة وبصغتهم ممثلين عن الطائفة الشيعية وليس بلسم لجنة العريضة الشعبية.
وقد تكرر هذا المشهد الطتفي بعد التصويت على للميثاق وذلك عتدما قام الشيخ
الجمري واألستاذ عبدالوهاب واألستاذ حسن مشيمع وسيد إيبراهيم سيد علي بزيارة لولي
العهد الشيخ سلمان بن حمد ولم يكن من بينهم أحد من الطائفة السنية أو من قيادلت الحركة

الدستورية من الوطنيين .وفور انتهاء المقابلة لم تتردد الجماعة في اإلعالن للرأي للعام
المحلي عن قيام لجنة المبادرة بهذه المقابلة األمر الذي يؤكد أن جماعة لمبادرة مصرة

على تبني الطرح الطائفي لذي يلتقي ويتطابق مع النهج الميدسي الطائقي لذي درج عليه
النظام السياسي منذ ليلم اإلستعمار وحتى وقتنا الحاضر.
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في ضوء اإلنفراج السيلي واتساع رقعة الحريات المدنية والسياسية واندياد الحماس
الجماهيري للقيام بمختلف األنشطة صرح األستاذ حسن مشيمع بان أصحاب المبادرة
سيواصلون التعاطي مع المعطيات السياسية الجديدة بروح إسالمية وطنية ،وإنهم بصدد
طرح برنامجهم للمشاركة بصورة بناءة ومسؤولة في تطوير وترشيد العمل السياسي .ومن
هذا المنطلق  -و الحديث لألستلذ حسن مشيمع  -فقد قرر أصحاب المبعرة إعادة انتخاب

األستلذ عبدالوهاب حسين كناطق رممي باسم التجمع.

تشكيل جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية
من بين الجمعيات السياسية التي تفكلت قبل وبعد جمعية الوفاق تعمدت الحديث عن
هذه الجمعية فقط لما لها من خصوصية وتأثير كبير على سير العمل السياسي سواء فيما

يتعلق بوجودها كطرف معارض قوي للحكومة أم لما لها من دور في قيادة العمل المطلبي
في مرحلة ما بعد اإلنفتاح السيلسي .كيف ال وهي التي تمثل امتداداً طبيعياً لتيار اإلنتفاضة
الذي خاض غمار المعترك السياسي والمطلبي في تسعينيات القرن الماضي.

في الثاني وللعشرين من شهر فبرأير  2001أدلى األستاذ حسن مشيمع بصغته ممثال
لما يسمى بلجنة المبادرة بتصريح قال فيه بلن أصحاب المبادرة سيواصلون التعاطى مع
المعطيات السياسية لجديدة بروح بمالمية وطنية و بهم بصدد طرح برنامجهم للمشاركة
بصورة بناءة ومسؤولة في تطوير وترشيد العمل السياسي .ومن هذا المنطلق — والقول ما
زال لألستاذ مشيمع  -فقد قرر أصحاب المبادرة إعادة انتخاب األستاذ عبدالوهاب حسين

كناطق رسمي بإسم التجمع.
وفي هذا السياق تكلم الشيخ عبداألمير الجمري باسم لجنة المبادرة فقال إن أصحاب

المبادرة سيواصلون تنسيقهم مع الفعاليات السياسية األخرى والمشاركة في لجنة العريضة
الشعبية ٠
ويبدو من هنين التصريحين ان النية في ذلك الحين لم تتوفر لدى أصحاب المبلدرة
لتحويل هذه اللجنة إلى هيكل تتظيمي قريب من المفهوم العلمي للكيانات السياسية والحزبية
و إنما كان عزمهم اإلبقاء على لجنة المبادرة مع لست خدام البرنامج السياسي الذي أشار اليه

األستلذ حسن مشيمع كلداة للمحافظة على وحدة التيار.
في الحادي وللعشرين من شهر فبراير  2001عقدت اللجنة الفرعية اجتماعا اعتبرته
في بداية األمر سرياً ولكنها أعلنت فيما بعد إلغاء صفة السرية عنه وذلك نظراً لحساسيته
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وأهميته حسب قولها .وقد تحدد جدول األعمال في وضع أولويات وبرنامج العمل السياسي
واتخذت فيه اللجنة العديد من التوصيات منها:
 )1التفعيل اإلداري ألعمال الهيئة القيادية ويشمل ذلك حسب ما نص عليه المحضر

تتظيم الوقت وتوزيع المهام.
 )2صياغة مواقف واضحة يلتزم بها األعضاء حول مجمل القضايا الساخنة ولملحة
كالموقف من الحكومة ومن لجنتي تفعيل مبادئ الدستور والميثاق والعالقة مع القوى
األخرى والقضضا السيدسية المحلية واإلقليمية والعلمية.
 )3تقنين العالقة ومد جسور التتسيق مع القوى الفاعلة في الساحة المحلية وتغعيل

دور المرأة.
 )4اإلعدلد لمشروع برنامج عمل سيلسي.
 )5وضع تصور للتعامل مع االنتخابات البلدية.
 )6و ضع تصور شامل للتعامل مع انتخبات المجلس الوطني يتضمن برنامجاًزمنياً
وإعداداً لألشخاص المرد إدخالهم في لمجلس.
إال أن هناك من بين هذه األهداف ما يسترعى اإلنتباه ويدفع للتعليق عليها أو طرح
التساؤل حولها في محاولة لسبر غور ها.
أول هذه األهداف هو توحيد صف الطائفة ورلب الصدع فيها ,وهذا الهدف الولضح

يعطي الداللة القاطعة على التوجه لخلق الكيان الطائفي ولمذهبي في العمل السيلسي .وهذا
المشروع ال يمكن أن يلغي الصفة الطائفية عنه أو التخفيف من حدته اإلقتراح الذي تقدمت
به اللجنة بإضافة واحد أو اثنين من أتباع لمذهب السني إلى اللجنة ليصبحوا من ضمن
األسماء الذين اقترحتهم للجنة وهم الشيخ علي سلمان والشيخ عبدالنبي الدرازي والمحامي
عبداله الشمالوي والمحامي عبدالشهيد خلف وتقي الزيرة ولدكتور سعيد الثهلبي
والدكتور علي العريبي و لدكتور جاسم يلسين ولمهند جالل فيروز.
ويعتبر هذا التكوين الطائفي العلني بداية بناء الكيانات على لدلن المذهب لذ تبعهم

في ذلك تكوين الجمعيات السياسية السنية بما يعد يذانا بشق الصف الوطني وتفتيت الساحة
السياسية.
أما الهدف الثاني فهو تفعيل دور جمعية التىعية اإلسالمية لإلستفلد ة منها .وكما نعلم
فإن هذه الجمعية قد تم استخدامها كامتداد لحزب الدعوة لمؤسس في لعراق كما تطرقنا

لذلك .ولذا فالسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا تفعيل دور هذه الجمعية في هذا الظرف
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بالذات وبهذا اإلستعجال؟ أال يعد هذا التفعيل من قبيل اإلزدواجية في العمل السياسي؟ وما
هي مجاالت اإلسئفلدة من هذه الجمعية في العمل السيلسي؟

أما الهدف الثالث واألخير فهو الحصول على تراخيص لجمعيات جديدة والدخول في
الجمعيك الحاضرة .ال شك لن بناء الجمعيات الجديدة هو ما تحتاجه لبحرين من أجل
توسيع رقعة المجتمع المدني .لكن الدخول في الجمعيات الموجودة في الساحة هو ما يثير
الشكوك .وهل الهدف والغاية من وراء ذلك هو تسييس هذه الجمعيات األمر الذي يعد
خروجاً على مفهوم المجتمع المدني والذي أحد شروطه اإلستقاللية التامة عن األحزاب
السياسية .وقد تبين فيما بعد خطا التدخل في منظمات المجتمع المدني وما أدى ذلك من
تشوب الصراع والتنافس فيما بين الجمعيات السيلسية على اإلستيالء على النقالت العمالية
واإلتحادات الطالبية األمر الذي أدى إلى إضعافها وتفريغها من مضمونها.
في الثالث من مارس من العام  2001قام الدكتور سعيد الشهابي بزيارته األولى
شغلت باله ومثلت هاجساً بالنسبة له هو مسألة تشكيل
لليحرين ومن المواضيع

الجمعية السياسية وذلك بهدف الحفاظ على وحدة التيار وعدم تعرضه للتفتيت .وبدافع هذا
الخوف طرح على رفاق دربه فكرة التشكيل الجماعي للتيار اإلسالمي السياسي وتمنى أن

ال تأتي زيارته الثانية إال وقد تم تحويل التيار إلى حزب سياسي من أجل مواكبة للتغيير
الذي أحدثه اإلنفتاح لسيلسي .وقد طمأنه رفاقه وباألخص المهندس جالل فيروز بالسعي
لوضع هذه الفكرة موضع التتفيذ.

في السادس والعشرين من شهر يونيو علم  2001علد الدكتور الشهابي إلى البحرين
قادما من مدينة دبي بعد حضور اإلجتماع للخاص الذي ضم كال من الدكتور عبدالهلدي
خلف وعلي ربيعة والشيخ علي سلمان بغرض تداول اآلراء واألفكار حول آخر
المستجدات في لساحة السياسية البحرينية وللتأكد من توفر الضمانات الكفيلة بعدم انحراف

المسيرة اإلصالحية عن خط سيرها .وقد تحمل الدكتور سعيد والشيخ علي سلمان
والدكتور عبدالهدي عناء السفر الطويل من أوروبا من أجل حضور هذا اإلجتماع المهم.

وتجدر اإلشارة إلى أن الشيخ علي سلمان قد رجع من منفاه في  21مارس  2001لكن
زيارته إلى دبى تمت من لندن بحكم تواجده هناك في هذه الفترة حيث كلن يقوم بتصفية
أقمغاله .وفي هذه الفترة صادف وجود النائب السابق في البرلمان المنحل الوجيه جاسم
مراد في دبي حيث شارك في الحوار والنقاش رغم تباين العديد من آرائه وأفكاره مع

الجماعة.
لدى عودته من دبي إلى البحرين فوجى الدكتور سعيد الشهابي بتلكؤ جماعته في تنفيذ
فكرة التتظيم والتأطير األمر الذي دفعه ألخذ زمام المبادرة والقيام شخصيا باإلتصال
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بالرموز والقيادات وذلك بمساعدة المعندس جالل فيروز .وقد القت الفكرة استحسان وتأييد
الغالبية ممن تمت مفاتحتهم باستثناء عزوف طرفين أساسيين هما الشيخ عيسى قاسم الذي
اعتذر للدكتور سعيد عن عدم رغبته في الدخول في التثكيالت السيلسية .أما الطرف
اآلخر وهو الذي شكل لعقبة األساسية بالنسبة للدكتور الشهابي فهو لجنة المبلدرة حيث
أصر األستلذ حسن مشيمع واألستاذ عبدالوههب حسين وسيد إيراهيم وسيد عدنان والشيخ
حسن سلطان والشيخ حسن الديهي على اإلبقاء على لجنة المبلدرة وعدم رغبتهم في
الدخول في مشروع الحزب .وقد أدى هذا الرفض من قبل أعضاء لجنة المبلدرة إلى
دخول الدكتور سعيد في حوار طويل ونقاش محتدم مع أعضاء اللجنة من أجل إقناعهم
بأهمية تكوين اإلطار الحزبي الجديد .ويقول الدكتور سعيد الشهلبي أنه وجد األستاذ
عبدالوهاب حسين أكثر األعضاء تشددا حيال حل لجنة المبادرة ،وإنه وجد صعوبة جمة

في إقناعه بفكرة حل اللجنة ودمجها في المشروع الحزبي .وقد دارت نقاشلت حامية مع
األستاذ عبدالوهاب لم تخلو في بعض األحيان من المشادات لكالمية ،وإن الدكتور سعيد
اضطر لتقديم اعتذاره لألستلذ على ما بدر منه من كالم جاف وخشن .أما الشيخ عبدلنبي
الدرازي فيقول إن األستاذ حاول إقناع الجماعة بان لجنة المبادرة هي أقوى بكثير من

تأسيس للجمعية وكان السؤال الذي وجهه لألستاذ في هذا الخصوص هو عن دوره ودور
اآلخرين في لجنة المبادرة إذا ما لستمر العمل بها كبديل للحزب السياسي .أما تعليق
المهندس جالل فيروز فيعكر مدى تشبث األستاذ عبدالوهب حسين بلجنة لمبلرة حيث
قال إن مسألة إقناع األستاذ لمجرد الوقوف على الحياد بين فكرة التأسيس الجديد وبين

المحافظة على لجنة المبادرة استغرقت مدةتزيد على الشهرين.
يقول الدكتور الشهابي أن اإلجتماع التمهيدي تم انعقاده في مساء يوم الثالثاء الموافق
الثالث من شهر يوليو  2001وضم إحدى عشر شخصية من بينهم أعضاء لجنة المبالرة
واألستاذ حسين المتغوي والشيخ عبدالنبي الدرازي وجالل فيروز .وقد تناول الحضور كل
الجوانب واألمور المتعلقة بالتأسيس وتم في نهلية اإلجتماع الذي استمر حتى الساعة
الواحدة من صباح يوم األربعاء اختيار للجمعية التاسيسية الذي تم تحديد عدد أعضائها
بمائة عضو.

في مساء يوم لجمعة الموافق السادس من شهر يوليو  2001لنعقد اجتماع لجمعية
التلسيسية في نلدي سار وقد حضره تسعة وسبعون من الفعاليك السياسية والرموز فيما

تخلف عن الحضور الشيخ علي سلمان الذي غادر إلى لندن .وقد ترأس اإلجتماع الدكتور

سعيد الشهابي وكانت هناك كلمتان األولى وهي الرئيسية وقد ألقاها األستلذ عبدالوهاب
حسين ،أما الكلمة الثعدة فكانت للمهندس محمد جميل التي يقال له ألقاها تيابة عن والده
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الشيخ عبداألمير الجمري .كلن من المقرر أن يشارك في هذا اإلجتماع التأسيسي الشيخ
حمزة الديري ولكنه وبمجرد أن رأى الدكتور سعيد الشهابي على المنصة قفل راجعاً .وقد
وافق المجتمعون طى المضي قدماً في شكيل الجمعية السياسية من أجل تنظيم النشاط
الوطني واتفقوا بصورة أولية على الخطوط العامة .كما وافقرا على مقترح الشيخ عبدالنبي

الدرازي بإطالق إسم "جمعية الوفاق اإلسالمية" على التشكيل الذي سيضم خليطا من
الرموز والفعاليات الشعبية وممللي عدد من التوجهات الرئيسية وخلصة الناشطة منها على
الساحة البحرينية .وقد تم في هذا اإلجتماع لنتخاب لجنة من كل من األستلذ عبدالوهاب
حسين والمهندس جولد فيروز والدكتور نزار البحارنة والمهندس محمد جميل الجمري
والمهندس عبدالجليل خليل والشيخ حسين الديهي واألستاذ نزار القارى من لجل متبعة
طلب اإلشهار مع وزير العمل .كما تم لنتخاب لجنة لصياغة النظام األسلسي من أحد عشر
عضوا برئاسة األستاذ حسن مشيمع.
في الثامن عثر من يوليو  2001قام المؤسسون بتقديم طلب التأسيس لوزارة العمل
والشؤون اإلجتماعية مشفوعا بالنظلم األسلسي للجمعية .وقد تضمن النظام األساسي أربعة
عشر هدفاً منها ستة اهداف اعتبر تها الجمعية أهدافا أولية هي:

 )1تلطير العمل الوطني اإلسالمي التطوعي بإطار الدستور والقوانين واألعراف
الههعةي البالن.
 )2العمل لتحقيق وحدة الصف اإلسالمي والوطني.

 )3السعي نحو تنسيق العمل الوطني واإلسالمي التطوعي.
 )4المساهمة في برامج التتمية.

 )5تعزيز دور المراة.
 )6دعم القضايا العربية واإلسالمية.
وفي بيلن لها قالت لجنة المتابعة والتنسيق أن هذه األهداف قد تم عرضها على وزير
العمل والشؤون اإلجتماعية في اجتماع خاص يصكتبه.

ومن الالفت للنظر أنه وبلرغم من أن المؤسسين قد قطعو) شوطاً كبيراً في طريق
التأسيس ،إال أن لجنة المبادرة ما زالت محافظة على وجودها والدليل على نلك التصريح

الذي للى به األستلذ عبدالوهاب حسين في لمسادس والعشرين من يوليو .2001
في هذا التصريح تكلم األستاذ بصفته الناطق الرسمي باسم لجنة المبادرة وقال إن

مجموعة المبادرة هي حركة معارضة شيعية وإنها تلتزم العمل العلني وإنها لن تمارس
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العمل السري لمعرفتها بخطورته على الساحة وإليمانها العميق باهمية العمل العلني في
ظل القانون.

في الخامس والعشرين من سبتمبر  2001عقد االجتماع الثاني لجمعية الوفاق الوطني
اإلسالمية بقاعة شهرزاد وحضره من المؤسسين  101من أصل  .117وفي بداية هذا
اإلجتماع الذي ترأسه الدكتور نزار البحارنة عرضت لجنة المتبعة والتتسيق التي تم
انتخابها في اإلجتماع األول تقريرها وتوصياتها ومن ثم تمت مناقشة مسودة النظام
األساسي .ومن بين التوصيات لتي أقرها المجتمعون التوصية الخاصة بتحويل لجنة
المتابعة إلى لجنة تحضيرية بعد توميع عضويتها وصالحيتها .وبموجب قرار التوسعة
أصبح عدد األعضاء  1 1عضوا بعد إضافة األعضاء األربعة الجدد الذين تم انتخابهم
وهم :الشيخ علي سلمان والدكتور عبدالجليل السنكيس والسيد مجيد عبدالنبي واألستاذ
عبدا ألمير عرب .وقد تم انتخاب األستاذ عبدالوهاب حسين رئيسا لها.
وفي هذا اإلجتماع قدمت لجنة صياغة األهداف واللوائح واآلليات تقريراً عرضه
األستاذ حسن المشيمع ،وبعد منقشة التقرير تم التصويت على النظام األساسي المقترح كما

تمت الموافقة على إيصال أية مقترحات إلى اللجنة في غضون أسبوع واحد.
والجدير بالذكر أن األستاذ عبداألمير عرب محسوب علي جماعة الجبهة اإلسالمية
لتحرير البحرين (الشيرازية) ،ولذا فقد ترك جمعية الوفاق الحقا ليشارك في تشكيل جمعية
العمل اإلسالمي التي شكلت البديل أو اإلمتداد لتلك الجبهة.
في الثالتين من سبتمر  2001عقدت اللجنة للتحضيرية لجمعية لوفاق لوطني

اإلسالمي تحت التلسيس) إجتماعها األول و تم في هذا اإلجتماع تزكية األستلذ عبدالوهاب
حسين لرئاسة اللجنة وناطقا رسميا لها ،والشيخ علي سلمان نابا للرئيس .كما تم تعمية
المهندس جواد فيروز ألمانة السر والمهندس عبدالجليل خليل للعالقات العامة واإلعالم.
وقد عهد إلى لملجنة مهمة لستكمل ومتابعة اإلجراءات الخاصة بالترخيص لرسمي لعمل

الجمعية وإشهارها ،ومن ذلك اإلنتهاء من إعدلد صياغة النظام األساسي للجمعية من لجل
تقديمه لوزارة العمل والشؤون اإلجتماعية التي عبرت عن موافقتها المبدئية على الطلب.
وهذه الموافقة المبدئية إنما توفرت على أثر إعطاء سمو األمير مواققته على تشكيل هذه
الجمعية.
وفي بيان لها بهذه المناسبة أصدرت اللجنة التحضيرية التابعة لجمعية لوفاق تحت
التاسيس) بيانا في األول من شهر أكتوبر اشارت فيه إلى توزيع لمناصب في اللجنة
التحضيرية وألمحت إلى وجود موافقة مبدئية على التأسيس من وزلرة العمل.
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وفي التلع والعشرين من شهر أكتوبر  2001صدر قرار رقم ( )48لسنة 2001
بشان لترخيص بتسجيل الجمعية وقد بعثت وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية بكتاب
المو اققة على طلب التأسيس إلى اللجنة التحضيرية وتم إشهار ها في الجريدة الرسمية في
يوم األربعاء الموافق  7نوفمبر .2001

بعد ثالثة لسابيع من استالم الموافقة ،أي في الواحد والعشرين من نوفمبر أعلنت
جمعية الوفاق الوطني اإلسالمي ان الثلمن والعشرين من نوفمبر هو اليوم المقرر النتخلب
إحدى عثر عضواً لمجلس اإلدارة وإن عد المرشحين الذين سيخوضون اإلنتخليات قد

بلغ  25مرشحاء وإن اإلنتخابات ستقتصر في هذه المرة على المؤسسين فقط.

وإلى أن تجري اإلثتخابات في موعدها المحدد ظل األستاذ عبدالوهاب هو الناطق
الرسمي بإسم الجمعية .وفي هذه األثتاء أدلى بتصريح عبر فيه عن رفض جماعة السفارة
كأعضاء في الوفاق حيث قال" :إن الحكم الشرعي يمنعهم من قبول جماعة بدعة السفارة".
و قد أثار هذا التصريح غضب جماعة السغارة وأصبح هذا الموضوع حديث للمجتمع
ولفترة طويلة وخاصة أنه خلق حالة من اإلستنفار لدى جماعة لسفارة ودفعهم إلى اللجوء
إلى إيران الستحضار الغتلوى المضادة وتوزيعها على المهتمين في الشن الديني
والسياسي .وفي معرض رده على تصريح األستاذ عبدالوهاب حسين برفض عضوية
جماعة السفارة في جصعية الوفاق الوطي أكد السيد جالل القصاب وهو احد أعضائها
األسلسيين على طائفية ومذهبية جمعية الوفاق بالقول" :وحتى لو كان هناك اتفاق داخلي
في كون الجمعية تسير على وفق نهج أهل الييت (ع) فإن هذا معلوم وال يحتاج إلى إعالم
ال في هذه المرحلة وال في غيرها وخلصة في السياق الذي أتت به" .وفي تعليقه على
الرفض ح القصاب السؤالين التاليين:

 )1هل يصح أن يصدر هذا المقال (عدم قبول جماعة بدعة السفارة) من ناطق

رسمي لجمعية وفاق وطني إسالمي أهلية؟
 )2هل قانون الجمعيات يسمح بذلك؟ وعندئذ استشهد القصاب بتعليق المهندس جالل

فيروز القائل بان الجمعية العمومية للوفاق ومن ورائها قانون الجمعيات وتدعمهم مراقبة
عموم الشعب ال يسمحون بأي تجاوز ولو جزئي للمادة السلبعة للنظام األساسي لجمعية
الوفاقى التي تؤكد حق العضوية في الجمعية لكل لبناء البحرين وبكل مذاهبهم ومن الجنسين
وإنه يمكن ألي فرد أن يلجا إلى القضاء إذا هضم حقه في ذلك.
جرت اإلنتخابات في قاعة شهرزلد وفي موعدها المحدد بحضور  106من األعضاء
المؤسسين لبلغ عددهم  117عضوا .وإلى جانب ممثلي وزارة العمل والشؤون
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اإلجتماعية .حضر ممثلو وسائل اإلعالم المحلية وبعض مراسلى وكاالت األثباء األجنبية،
وقد تم انتخاب أحد عشر عضوا هم التالية لسماء هم :الشيخ علي سلمان ،األستاذ حسن
المشيمع ،الدكتور نزار البحارنة ،المهندس جواد فيروز ،المحامي عبدلشهيد خلف ،السيد
محسن الموسوي ،لشيخ عبدالنبي علي عبدالحسن ،الدكتور عبدعلي محمد حسن ،الشيخ
جاسم الخياط ،الدكتور عبدالجليل السنكير ،والمهندس جالل فيروز .وهذه التركيبة ضمت
خليطا من الناشطين السياسيين و أساتذة الجامعةوالتكنوقراط وعلماء الدين.
بعد مرور شهر تقريياً على انتخاب مجلس اإلدارة تم تشكيل ستة عثر لجنة غطت

كافة النشاطات والتخصصات وبدت وكأنها وزارة ظل في الحكومات الديمقراطية العريقة.
فقد شملت هذه اللجان األمور التنظيمية والمالية والعالقات العامة والشؤون السيلسية
واإلعالمية والقانونية والتقافية والشرعية وشؤون المراة والشؤون لعماية والمهنية

وشؤون الشباب والطلبة والشؤون اإلقتصادية والصحة والبيذة والخدمات واإلسكان ولجنة
خاصة لحقوق اإلنسان .والجمعية بعدد اعضائها األلفين ،لديها اإلمكانية لتشكيل مثل هذه

اللجان كما أنها ومن خالل تيارها الواسع الذي كلن يغطي عشرات اآلالف من المؤيدين
والمتعاطفين تملك القدرة على تحريك الشارع.
ومن الالقت للنظر أن مجلس اإلدارة قد خال من العنصر النسائي .وفي مولجهة النقد
الذي تعرضت له الجمعية بسبب هذا الخلو ،عبر الشيخ علي سلمان عن لسفه لعدم تمكن
العنصر النسائي بلفوز قائالً' :إنها التجربة األرلى ونتمنى لن تشارك هذه سر

(النسائية) وعناصر اخرى في اإلنتخابات المقبلة سواء على مستوى الجمعية أو اإلنتخبات
القلدمة األخرى مثل إنتخابات البلدية".
لكن قصة ترشح السيدة زهرة مرادي في انتخايات لمجلس البلدية دحضت تصريح
الشيخ علي سلمان كما طعنت في مصداقية الوفاق التي أكدت في النظام األسلسي على
تعزيز دور المر أة وإنها قد خصصت لجنة خاصة لشؤون المراة في التشكيل اإلدلري.
تعتبر السيدة زهرة مرادي وهي تدعى بلم إيمان من الذين نشطوا سيلسياً اين فترة

التسعينيات ودخلت المعتقل بسبب انخراطها في العمل المطلبي كما لنها احد األعضاء

المؤسسين في جمعية الوفاق اإلسالمية.

مع مجيى استحقاقات انتخابات البلدية قررت أم إيمان النزول في اإلنتخابات عن
الدائرة الثالثة بلمحرق بعد أن نالت الترحيب والتشجيع من قبل إدارة الوفاق .لكن هذا
الموقف سرعان ما انقلب من التأييد إلى طلب اإلنسحاب وذلك بحجة أن المجتمع ال يقبل
انتخاب النساء .وقد جاء تدخل مجلس اإلدارة في الغاء ترشح أم إيمان ليكشف لتتاقض
الصريح بين التتظير والتفعيل وليصب في نفس اإلتجاه لمعلدي لمشاركة المرأة .وعلى
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خلقية هذا التدخل سرت الشائعلت القتلة بأن السبب الرئيسي وراء انسحابها أو التخلي

عنها إتما هو بسبب كونها تنتمي إلى جماعة "الشيرازيين" -
كانت ردة فعل لم إيمان على خيبة األمل التى منيت بها كبيرة جداً إلى درجة لنها
اتجهت للمشاركة في الحملة اإلنتخابية ولكن لدعم المرشح كمال أحمد كمال الذي هو نائب

رئيس جمعية أهل البيت "الشيرازية" .وقد نزل هذا العضو "الشيرازي كمرشح مستقل
لينافس مرشح الوفاق السيد مجيد عبدالرحمن محمد كريمي ،وقد فاز في اإلنتخابات مرشح
الوفاق الذي لصبح عضوا في المجلس البلدي عن الدائرة الثالثة بالمحرق.

وفي سياق الحديث عن التفرقة المذهبية أمكن إدرج قصة ترشح رضوان لموسوي
النتخابات المجالس البلدية في العام  .2002فالموسوي هو عضو في الوفاق منذ التأسيس
ولذا فقد كانت مفاجأة له أن يتخلي مجلس إدارة الوفاق عنه ولن يتوجه لدعم مرشح آخر
من خارج الجمعية ال لشيء سوى أنه محسوب على جماعة الشيرازيين .وهذه القصة
وغيرها مثلت بداية عناوين الفرقة والتشرذم التي وصل إليها لمجتمع البحريني وساهمت
إلى حد كبير في تمزيق الوحدة الوطنية وإضعاف العمل السيلسي .وللعلم فإن رضوان
إلموسوي قد ترك الوفاق فيما بعد وشارك في تكوين جمعية لعمل اإلسالمي التي تمثل

خط الشيرازيين وهو اآلن أحد أعضاء مجلس اإلدارة.

البحث في هوية أصحاب المبادرة
بعد انتخاب مجلس إدارة الوفاق في الثامن ولعشرين من نوفمبر  2001تم عقد اجتماع
خاص بجامع اإلمام لصدق بلدراز ونلك مساء يوم األثتين الثالث من ديسمبر 2001
لموافق السابع عشر من شهر رمضان سنة  .1422وقد تم عقد هذا اإلجتماع تحت يافطة
"لبحث في هوية أصحاب المبادرة" وضم قرابة الخمسمائة شخصية شيعية من النين وجهت
لهم الدعوة الخلصة للحضور .ونظراً لغياب الشيخ الجمري عن هذا اإلجتماع فقد تم توجيه
لسؤال لألمتاذ عيدالوهاب عن سبب تخلف الشيخ الجمري عن الحضور وكان جواب
ألمتاذ بلن الشيخ ليس دلخال في التفاصيل مع أصحاب المبادرة اآلن وإنه ال يوجد تتسيق
بينه وبين أصحاب المبادرة وهو ليس جزءاً منها وإنما هو رمز من الرموز التي تشرف
على الحالة بصورة عامة.
أما األستاذ مشيمع فقد وجه اليه السؤال الخاص بمصير ترخيص الجريدة وهو سؤال
في غية الحساسية وكلن جواب األمتاذ صريحاً وواضحاً و هو ان الترخيص لم يعد ملكاً

للتيار ،وبه ق تحول إلى ملكية خاصة .وقد أسفر هذا اللقاء الموسع عن انبثلق اللجنة
الفرعية التي أوكل أليها وضع التصورات حول أولويات العمل السياسي للمرحلة المقبلة.
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وفي اعتقلدي إن هذا اإلجتماع مل بدلية لعد التتازلي لما سمي بلجنة للمبلرة حيث بدا
ذكرها يتالشى تدريجياً إلى أن اختفى تماماً من لمشهد السيلسي.
ييقى السؤال الصدعب الذي واجه "الوفاق" هو نلك المتعلق بقدرة جمعية لوفق على
إدارة المعترك السيلسي في ظل المعطيات السياسية الجديدة عطى السطح ويروز ظاهرة
طغين المصالح الحزبية على المصالح الوطنية لدى معظم القوى السيلية .ال شك أن
اإلبحار في هذا البحر المتالطم المشحون بالتتاقضات السياسية والمجتمعية يحتاج إلى رئان
ماهر ذو خبرة ومراس طويل في العمل السيلسي .ومن المؤسف جداً لقول أن تجربة حركة
التسعينيات لمطلبية وهي تجربة نضلية غنية ومكلفة لم تفلح في تخريج وصقل القيلدات

السياسية القلدرة على إدارة الصراع السيلسي والمطلبي .فمن خالل التجلرب التي أعقبت
صدور الدستور الجديد تبين فشل هذه القيلدات في اتخاذ القرار لمستقل بعيدا عن تدخل

التأثير ات الخارجية في اتخاذ القرار وأعني بها القيادات العلمائية.

والحقيقة أن جمعية لوفاق بتيار ها الواسع ولمتغلغل في طول البحرين وعرضها تعتبر
العمود الفقري ألي تحالف مطلبي واحد الشروط األساسية لنجاح لمعارضة السياسية .لكن
هذه الجمعية رغم ثقلها السيلسي تحمل في أحشكها لسبلب فشل العمل لمطلبي وذلك نتيجة
ارتهن قرارات مجلس اإلدارة لمياركة أو باألصح لموافقة رجل الدين الذين يمثلون
المرجعية الدينية لمجلس إدارة للوفاق .وقد لدى تدخل وإمالءات عطماء الدين وتحكمهم في

القرار السيلسي إلى ضعف األداء لسياسي وليس أدل على ذلك من تخلي جمعية الوفاق عن
اتخاذ الموقف الداعم لقضية رؤؤف الشايب الذي تم اعتقله بتاريخ  29مارس  2004واتخاذ
الموقف المتفرج حيل قضية اعتقال للناشط الحقوقي عبدلهالدي الخواجه في السلبع من

أكتوبر  .2004كما تمت محاولة تطويع وترويض لجنة العاطلين والعمل على احتولتها بعد
أن سببت اإلحراج الكبير للقيادك السيلسية وعلماء الدين ونلك على لثر تعرض المعتصمين
العاطلين للضرب للمبرح لثتاء اعتصامهم السلمي بتاريخ  15يوليو  .2005بل إن فشل
المؤتمر الدستوري األول في عقد المؤتمر الشعبي في العلم  2004من أجل إطالق مشروع
العريضة الشعبية ومن ثم تحول العريضة الشعبية إلى عريضة للجمعيات األربع ناتج عن

اعتراض كل من الشيخ عيسى قلم وسيد عبداش الغريفي طى هذا المشروع الذي راوا فيه
تصعيدا خطيرا ضد السلطة السياسية وتهديدا للمشروع اإلصالحي.

وال يقل اهمية السؤال الخاص عن جدوى تكوين لمجلس اإلستشاري في الوفاق لذا
كان القرار في نهاية المطاق خلضع لمولققة الطماء الذين يروا في قرل هم تكليفا شرعيا
واجي النفاذ.
وهنا تكمن خطورة تعدد مراكز القرار في لوفاق في حدوث لحد لمرين:
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 )1خضوع الجمعيات الثالث المتحالفة مع الوفلقى للقرار غير المباثر للعلماء وما لهذا
التدخل من تأثير سلبي في توجيه دفة العمل السيلسي.
 )2إستيعاب الجمعيات الثالث لخطورة هذا التدخل لكنها ال تملك للقدرة على
اإلعتراض في هذا الظرف المعقد والحرج ألن في هذا اإلعتراض يكمن احتمال تفركش
التحلف وخسران القضية الدستورية.

وبين هذين اإلحتملين تقع الزيارة للتي قلم بها وفد األملة العامة للشيخ عيسى قاسم
بهدف نيل مباركته ودعمه لبرنامج عمل المؤتمر الدستوري .وقد تكون الوفد من كل من
األستاذ حسن مشيمع واألستلذ إيراهيم شريف واألستاذ سند محمد سند واألستاذ المهندس

سعيد العسبول واألستلذ جواد فيروز ولدكتور عبدالجليل لسنكيس وتمت الزيارة في مساء
يوم الجمعة الموافق  23إيريل .2005
إن تعبير الوفد عن الندم الشديد النلجم عن الفشل لذريع الذي منيت به هذه الزيارة ال
يلغي اداً المسؤولية عن وفد األمانة العامة الذي ساهم بزيارته في تخريب دعمل السيلسي.

وليس من قبيل المبالغة القول لن هذه الزيارة تعكس درجة البؤس السياسي الذي وصلت إليه
المعارضة السياسية وإنها تدخل القائمين عليها وبجدارة في عالم الفانتازيا السياسية.

وعلى النقيض من ذلك فإننا ال نستغرب لزيارة التي قام بها ممئلو المجلس اإلستشاري
لجمعية الوفاق للشيخ عيسى قاسم وذلك بعد مضي لسبوعين على زيارة وفد المؤتمر
الدستوري .فهذه الزيارة تدخل بطبيعة الحال في نطاق العالقة الحميمة بين مجلس إدارة
الوفاق والمرجعية الدينية وهي تؤكد على دور وتأثير هذه المرجعية في اتخاذ القرار
المياسي للجمعية .كلن الهدف من هذه الزيارة سماع وجهة نظر الشيخ في القضايا
المطروحة على السلحة لكن آراء الشيخ وتوجيهته ما أن تتحول إلى قرارلت دلخل مجلس
إدارة الوفاق حتى تصبح سارية على الجمعيات المتحالفة معها مما يؤثر سلبا على حاضر
ومستقبل العمل السياسي والمطلبي في البحرين كما حدث للمؤتمر الدستوري.
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الفصل الثامن:

■أك تب ذرر

اإلستنتاجات

تعتبر تجز ية العريخة الشعية التي شهدتها البحرين خالىل عق قععيي من اعي
التجارب النضالية المطلبية فكراً وعمالً .فهذا التحلف الوطني العريض الذي جمع
العناصر الوطنية من أقضى اليساز إلى أقصى ايمين حول البرنامج الوطني المشترك كان
مثار إعجاب القوى الوطنية واألحزاب  -لسيلية على مستوى الوطن العربي ،ومثاال
يحتذي به في ألمحافل الدولية .والحقيقة أن شعب البحرين كان رائداً في خلق لتحلفات

الوطنية وكان على استعدلد دائم لتجاوز خالًفاته الفكرية والعقائدية في سبيل صنع الكتلة
التاريخية .وليس لدل على ذلك من تجربة الخمسينيات وبزوغ هيئة اإلتحاد لوطني لتي
طالبت بالمجلس الوطني المنتخب وبالمجالس لصستقلة للبلدية والصحة والتعليم .ومقارنة
بالتجارب الغنية التي علثتها البحرنن نجد أن القوى السياسية في بعض األقطار العربية قد

شغلت نفسها بالدنخول-في معازك إيديولوجية معتبرة الصراع لفكري والعقائدي هو
التناقض الرنيسي األمر الذي مكن األنظمة الشمولية من إدارة الصراع السياسي لصلحها
وسهل عليها استخدام -سالح قوانين الطوارئبحجة مكافحة اإلرهاب السياسي.

وبالرغم من تلك اإلنتكاسة الخطيزة التي تعرضت لها الحركة المطلبية في البحرين
بعد التصويت على لميثاق وضدور دستوز المنحة في فبراير العام  2002إال ان هذه
التجربة .ورغم ما تخللها من سلبيات تغتبر .من أعنى وأنجح التجارب المطلبية وهي تزخر
بللكثير ن .نالدروس والعنر التيمن-لواجب استثمارها والبناء عليها في النضاالت

المستقبلية .لكنني سأكتني بعرض .اإلبيتتتاجات التالية التى توصلت اليها من خالل
مشاركتي المتواضعة في العمل المطلبي ومتابعتي للمستجدلت على الساحة السياسية:

 )1فيما يتعلق باإلنقالب على الدستور لعقدي يمكن القول ،لن هذا اإلتقالب لم يكن
وليد لحظته وما كن مخططاله .منذ والدة إلمشروع اإلصالحي .ومعنى هذا لن لحديث
عن الملكية الدستورية والتطمينات التي أكت طى حكر التشريع في المجلس النيابي
المنتخبب ذون المجلس المعين إنما كان الهدف منه التضليل السياسى وإغواء للقوى الوطنية
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والناخبين من أجل إنجاح عملية اإلستفتاء على الميثاق الوطني .وعندما تحقق اإلجماع
الوطني على الميثاق لنقلب النظام على عقيه ونكث بوعوده وتعهدته.
 )2فيما تميزت المرحلة الواقعة ما بين حل المجلس الوطني في أغطس 1975
وتعليق العمل بالدستور وبين طرح المشروع اإلصالحي عام  2000بالحكم الشمولي

ووقوع شعب البحرين ضحية قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة فإن المرحلة التي
بدأت بصياغة الميثاق الوطني شهدت إلغاء الدستور العقدي لعام  1973والدخول في
مرحلة الالمشروعية وهي أكثر خطورة واعمق لثراً من سبقتها .ففي هذه المرحلة نجح

النظام السياسي في إضفاء المشروعية على دستور المنحة لعام  2002ونلك عن طريق
إجراء إنتخابات مجالس بلدية وفيابية شاركت فيها أغلب الجمعيات السياسية ومنها إحدى
الجمعيات السياسية التاريخية .كما نجح في تسويق المؤسسات الصورية التي انبثقت عن
هذا الدستور وكسب تأييد الواليات المتحدة والغرب لهذا المشروع .وبمشاركة الجصعيات

المقلطعة في انتخابات  2006تكتمل حلقات اإلعتراف بالنظام األوتوقرللي الذي يجمع فيه
الملك بين يديه كامل السلطات التتفيذية والتشريعية والرقابية.
 )3إن الوضع السيلهي والدستوري بعد صدور الدستور الجديد قد أصب ح
صعوبة وتعقيداً عما كان عليه الوضع قبل التصويت على الميثاق الوطني .فلحركة
المطلبية قبل صدور دستور المنحة عام  2002كاتت تعتمد على المشروعية الدستورية في
مطالبتها بتفعيل الدستور الشرعي لعام  1973وعودة الحياة النيابية وهذه مثت لحد

العوامل األساسية لنجاح الحركة للمطلبية في التسعينيات .أما في الوقت الحاضر فإن القوى
الوطنية وجدت نفسها أمام ثالث خيار ات صعبة هي:
 )1المطالبة باسترجاع الدستور العقدي الذي تم الغاؤه واستبداله بدستور المنحة أو...
 )2المطالبة بإدخال التعديالت على الدستور الجديد بما يسمح بالفصل الحقيقي بين

السلطات الثالث وإعطاء السلطة التشريعية كامل الصالحيات التشريعية والرقابية أو...
 )3النضال من أجل دستور جديد يصوغه ممتئو الشعب وهو أكثر الخيارات صعوبة.

 )4إن السلطة في البحرين ال تؤمن بالحوار السيلي وتعتبر الدخول فيه كسراً لهيبة
النظام الحاكم أو إقرارا بهزيمة القيادة السيلية.

وتأسيساً على هذه الغطرسة السياسية فإن المنظمات الحقوقية والمناشدات الدولية
فشلت كلها في إقناع السلطة بالحخول في حوار مع المعارضة في عقد التسعينيات رغم

صدور العديد من قرارات اإلدانة واستخدام كافة للضغوطات السياسية في التسعينيات.
وانطالقا من هذا المفهوم الخاطئ للحوار جاء المشروع اإلصالحي بعيدا عن التوافق
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الوطني وليمثل طرفاً واحداً وهو السلطة الحاكمة .وربما قال قكل بان السلطة سبق وان
دخلت في حوارات مع المعارضة حول تشكيل مجالس التعليم والصحة ولبلديات وذلك في

العام  1956ويلي الرد على ذلك بالقول بلن هذه اإلجتماعات ما كاتت لتتعقد لوال تعليمات
ومباركة السلطة البريطانية الصهيمنة على مقاليد األمور آنذاك.
 )5إن القيادة السيلسية لم يكن من طبيعتها اإلعتراف بوجود معارضة سياسية أو
ال تلريخها السياسي .واإلستثناء الوحيد هو ما حدث في العام 1956
حركة مطلبية
عندما اعترفت السلطة الحلكمة إبان الوجود البريطاني بالعيئة التنغيذية العليا كمملة لشعب

البحرين وذلك في موافقة الهيئة على استبدال إسمها ليصبح هيئة اإلتحاد الوطني كشرط
لحصولها على الشرعية .وقد ترأس وفد الحكومة في هذا اإلجتماع حاكم البالد الشيخ
سلمان بن حمد آل خليفة.

وعمالً بهذا المبداً لم يكن مستغرباً أن ترفض السلطة اإللتقاء بوفد لجنة لعريضة
الشعبية رغم الدعوات المتكررة للحوار من قبل البرلمانيين في الغرب ومنظمات حقوق

اإلنسان .وفي هذا السياق وجب لفت الن ظر إلى أن ما جرى في روقة وزارة الداخلية في

العام  1995بين مسؤولي األمن في الوزارة وبين ما لطلق عليها لجنة المبارة ال يمكن أن
نطلق عليه حواراً سيلياً لسبب بسيط وهو نأي القيادة السياسية عن المشاركة فيه

واقتصاره على رجاالت األمن واإلستخبارات .ولهذا السبب كان من ليسير على السلطة
السياسية أن تثفي وجود تعهد من قبل الحكومة بتلبية أة مطلب لرجاالت الدين ضمن
صفقة سياسية معهم نظير قيامهم بدور تهدئة الوضع االمني.
 )6بروز الهوية الطائفية الشيعية ككيان سياسي .وقد ساعد في بناء هذا الكيان عوامل
عديدة ومختلفة نوجز ها في التالي:

أوال  -عملية اإلستهداف التي تعرض لها أبناء الطائفة الشيعية أثتاء اإلنتفلضة وما

نتج عن ذلك من سقوط الشهداء واعتقال اآلالف وحصار القرى وقتحام المنزل وتدمير
الممتلكات واعتداء على النساء واألطفال.
ثانياً  -الحملة اإلعالمية الشرسة في الداخل وتقديم اإلنتقاضة للراي العام السني
على أنها مؤامرة شيعية هحفها قلب نظام الحكم واستغالل ذلك في تحشيد لطائفة السنية
واإليعاز لها لشكيل الوفود السنية لتقديم الوالء وكتابة العرائض وخطلبات الوالء.

ثلثاً  -التر و يج في الخارج من خالل مكتب الخليح للعالقدت العلمة ورئيسه عمر
الحسن إلقاع الغرب بن ما يحدث في البحرين هو اعمال تخريب وليس عمل مطلبي
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ودستوري وأن وراء هذه األعمال الطائفة الشيعية التي تسعى لقلب نظام الحكم وإنها تتلقى
الدعم من حزب الله في لبنان ومن الحكومة اإليرانية.

رابعا  -قبول القيادكت الدينية وهم رهن اإلعتقال بالدخول في تسوية سيلسية مع

وزارة الداخلية األمر الذي أدى إلى إيراز القضية المطلبية وكأنها قضية تخص الطائفة

الشيعية .وهذه القيادات وبمجرد خروجها من السجن ومباشرتها العمل تحت يافطة ما سمي
بلجنة المبادرة تحول خطابها السياسي الوطني إلى خطاب طائفي اقتصر الحديث فيه عن
مصلحة الطائفة ومستقبل الطائفة وحماية الطائفة مما مل بدايات تأطير العمل الطائغي.
خامساً  -حال اإلحتقلن ضد سياسات التمييز الطائفي .فاشيعة سوعون من العمل في
قوة الدفاع والحرس الوطني ،وفي أقسام كثيرة في وزارة الداخلية .وهذا التصييز يمتد ليلغي
العمل بميدأ تكافؤ الفرص سواء فيما يتعلق بمشاريع السكن والبعثات وفي تقلد المناصب

اسيا.
 )7إن تشكيل الجمعيات السياسية قد أدى إلى انفراط عقد الوحدة الوطنية ودخول
المعارضة في دوامة الصراعات الجانبية حيث تغلبت المصالح الحزبية والشخصية على
حساب المص الح الوطنية .وقد تحول الوضع السيئ للمعارضة إلى دعابة سياسية مفلدها أن
لحكومة فاتها عدم علمها وفهمها لطبيعة ومكنون قوى المعارضة البحرينية ومدى

استعدادها لتلقف أي فتات يرمى إليها ولو كانت تدرك ذلك لقامت بإطالق المشروع
اإلصالحي في بداية مشروع العريضة النخبوية ولسمحت بتشكيل الجمعيات السيلسية

آنذاك لكاتت وفرت على نفسها الدخول في صراع مع المجتمع ،ولما أدى نلك إلى
لستتزاف الميزانية العامة في شراء السالح والعتاد من أجل دعم الحل األمني وتحسين
صورة النظام في الخارج .إن هذه الدعابة تعكس وبدون شك عمق الوضع المأساوي الذي

جلبته الصراعات الحزبية والمصلح الشخصية والتكلب على عملية الهيمنة على منظمكت

المجتمع الصدني والجري وراء الدخول في العملية اإلنتخابية.
 )8إن تنازل الجمعيات السياسية األربع عن لالرايث الدستورية ومقررات المؤتمر

وقبولها بإلغاء ندوة المؤتمر الدستوري المزمع عقدها في يوم األربعاء الموافق  21أبريل

 2004ومن ثم رضوخها لقرار وزير العمل بتحويل العريضة الشعبية إلى عريضة
مقصورة على الجمعيات األربع .إن هذا كله قد مل بداية العد التنازلي ألداء المؤتمر
الدستوري .فأمام الخيار الصدعب بين عقد الندوة الجماهيرية وإطالق العريضة الشعبية أو
الغاء تراخيص الجمعيات اختارت الجمعيات السياسية إلغاء الندوة والعريضة الشعبية في

مقابل الحفاظ على كياناتها الحزبية .وقد وجدت وزارة العمل في تمسك الجمعيات بكياناتها
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الحزبية نقطة الضاعف التي من خالله نجحت في إرغام الجمعيات المقاطعة على التسجيل

حسب قفون الجمعيات السياسية وهو القانون الذي يؤدي إلى اإلعتراق الضمني بالدستور
الجديد وبالمؤسسات التي جاء بها هذا الدسترر بما يتعارض رمقررات المؤتمر الدمتوري
ويمهد في الوقت نفسه لدخول لجمعيات لمقاطعة في العملية اإلنتخابية.
 )9إن اإلنفتاح السياسي شهد أكبر عملية تخريب للعمل لسيلي وتفتيت للسلحة
السيلسية وذلك بحكم التكالب على المصالح الحزبية والشخصية أو بسبب لنعدام الوعي
والحنكة السيدية .وما إغاء لجنة العريضة الشعبية إال نموذجاً على طغين لمطلمع السيدية

على حساب لمصلح الوطنية .وفي مرحلة اإلنفتاح السياسي برزت ظاهرة المنظرين
والمحللين السياسيين الجدد وما صاحب ذلك من تسابق على تكوين الجمعيت السيلسية التي
اننشرت كلفطر .ولم تتوقف عملية لتخريب و التمييع عند هذا الحد بل تعداه إلعادة اإلعبار

لكثير من الذين ودعوا العمل السيلسي ولسنين طويلة من اإلنتهازيين ولمتسلقين والمتخلذلين
ومن الذين رفضوا التوقيع على العريضة النخبوية والعريضة الشعبية أو لمشاركة في
أحداث التسعينيات .وقد تمكن بعض هؤالء وفي فترة وجيزة من الوصول إلى مراكز

لصدارة في العمل السيلسي والنقلبي .وقد لعبت لعالقات الحزبية والحاجة لتوسيع لقاعدة

لشعبية للجمعية والحصول على التمويل دورا كبير ا في لنخراط هؤالء في للعمل السيلسي.
ولذا لم يكن مستغرباً أبداً أن يقدم لبعض منهم لسقالته حل لكشافه أن هذه لجمعية ليست
مع المشاركة وإنما تسير في اتجاه المقاطعة والدخول في صراع سيلسي مع لحكومة.

 )10ومن اآلثل الماية والمدمرة التي تعثي منها الساحة السياسية في الوقت
الحلضر هي تسييس العمل النقبي ومحاولة الهيمنة على منظمات المجتمع المدني مما أفقد
هذه المنظمات القدرة على القيام بمهماتها الحقوقية والنقابية رالمطلبية.

 )11كان المغترض أن تستوعب القيادة السياسية معنى ومغزى أحداث التسعينيات
سيلتها العمالية المبنية على استخدام العمالة األجنبية كطابور
ومسببتها فتعيد النظر

خامس من أجل تكسير اإلضرابات العملية .لكنها ولألسف الشديد ال زالت مشرعة أبواب
البحرين الستقدامها مما أدى إلى تفاقم أزمة البطالة ،األمر الذي اضطر العاطلين إلى

تشكيل اللجنة الخاصة بهم من أجل الدفاع عن حقهم المشروع في الحصول على العمل
المناسب .وقد أصسبحدت مسيرات العاطلين واعتصامتهم جزء ًا من المشهد السيهي في
البحرين وذلك من أجل ممارسة الضغط على السلطة إلجبار ها على وضع الحلول التاجعة
لهذه المشكلة سواء عن طريق خلق فرص عمل جديدة لو بإعادة النظر في خطط وبرامج
البحرنة التي فشل النظام في تحويلها إلى واقع ملموس.
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الخاتمة
لم يحدث في تاريخ البحرين السيلي أن يصبح العنف السياسي واقعاً حياتياً كما

حدث في عقد التعي نيات ولن يسقط أربعون شهيدا وتمتلى السجون بآالق السجناء.
وعندما تم طرح المشروع اإلصالحي كحل إلنهاء الصراع السيلسسي كان المفترض أن يتم
تفعيل الدستور العقدي لعام  1973ومن ثم دعوة نواب برلمان السبعينيات لإلنعقلد مع ملى
الشواغر عن طريق اإلثتخاب او أن تجري عملية انتخاب مجلس تأسيسي جديد من أجل
إدخال التعديالت الدستورية التي نص عليها الميثاق الوطني .أما في حال توفر الرغبة لدى
القيلدة السياسية في إلغاء دستور  1973وصياغة دستور جديد فلن ذلك ال يتم إال عبر

انتخاب مجلس تأسيسي ووفق التر دي والتوافق بين جميع الالعبين السياسيين وعلى
اختالق أيديولوجياتهم وثقافاتهم السيلسية للوصول إلى الصيغة الديمقراطية التي تمنع
تكرار أحداث التسعينيات .ذلك أن صياغة الدستور بالطريقة التي تعكس إرادة شعب

البحرين هي من أهم الشروط الواجب توفر ها من اجل تحقيق سيادة الشعب كمصدر
للسلطات جميعاً وتوفير األمن واإلستقرار .لكن صدور دستور جديد علم  2002عن
طريق الفرض القسري من خالل لجنة معينة بإرادة األمير قد أودى بحياة المشروع
اإلصالحي .فهذا الدستور الجديد قد وضع كامل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
في يد الملك وتمخض عن تشكيل مؤسسات ديمقراطية صورية خلضعة إلرادة السلطة

وخادمة لمصالحها .وهذه العملية اإلنقالبية تؤكد الحقيقة بأن السلطة لم يكن هدفها من
مشروعها اإلصالحي التتازل عن أي جزء من صالحياتها لصالح المشاركة الشعبية في
صنع القرار وإنما هو اإلجهاز على المكتسبات الديمقراطية البسيطة التي تضمنها دستور

 .1973تمثل رد الفعل على هذا التراجع الخطير في مبادرة أقوى الجمعيات السيلسية عام
 2003لبناء المؤتمر الدستوري الذي مثل المعارضة الشعبية الواسعة في رفض دستور
المنحة والتأكيد على الثوابت الدستورية .وقد شعرت السلطة بالدور الخطير الذي سيلعبه
المؤتمر الدستوري كالعب ئعي إلى جانب السلطة فلجأت إلى استخدلم كلفة ال أساليب

القمعية التي تعيق التحرك والعمل السياسي بما في نلك اعتقال الناشطين في العريضة
األممية .إلى أن إرغمت الجمعياكت األربع على الدخول في العملية اإلنتخابية عن طريق
قانون الجمعيات .ما تشهده الساحة السياسية بعد انتخابات  2006هو استمرار األزمة
السياسية الدستورية وطغيان العمل الطائفي على العمل السياسي وانتقال الصراء
من الساحة السياسية إلى داخل أروقة المجلس المنتخدب .وهذا يقود إلى اإلستنتاج بلن
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العملية الديمقراطية أو المشروع اإلصالحي قد تحول إلى لداة لتلجيج الصراع السياسي
وديمومته بدالً من ترسيخ الديمقراطية الكفيلة بحل العسالة الدستورية ومعلجة ملف التمييز

الطائفي والتجنيس العشوائي والفساد اإلداري والمالي وإيجاد الحلول العملية للمشاكل
اإلقتصادية واالجتماعية.
مع لتهاء الفصل التشريعي األول تأكد فشل التجربة بسبب لنعدام الصالحيت التي
يتمتع بها المجلس ولم يتبق من هذه الديمقراطية التي تكلم عنها الصشروع اإلصالحي إال
اإلنتخبات الموسمية التي هي األخرى كانت عرضة للتزوير بدءاً من رسم لدولنر
اإلنتخابية غير العادلة وانتهاءاً بلتحكم في نتيجة اإلتتخابات عن لريق أصوات لمجنسين

والكتل اإلنتغبية .خالصة القول أن الديمقراطية ال يمكن بناؤها على هذا الكم لهائل من
انعدام الثقة بين الحاكم والمحكوم ،وعلى إصرار لقيادة السيلسية على احتكارها كامل
اللعبة السياسية حتى وإن تطلب ذلك استخدام الجيش والداخلية والحرس لوطتي لحماية
السلطة و لتحكم في المال العلم والثروة .تحت قبة البرلمان المنتخب تليعنا كيف يتم تمرير
القوقين المقيدة للحريات ورأينا كيف تتعايش المؤسسات الديمقراطية التي جاء بها دمتور

المنحة مع العنف السياسي والتمييز الطائفي والفقر وانتهاكات حقوق اإلنسان وغياب حكم
القانون والمواطنة المتساوية.
إن انسدلد قنوات اإلصالح الدستوري واإلقتصدي واإلجتماعي قد دى إلى يجال حلة

من اإلحتقان السياسي واتساع رقعة المخط واإلستياء الشعبي بما ينبئ بحدوث األسوا .وألن

البحرين ال تحتمل تكرار ما حدث في التسدعينيات فإنه بات من لضرورة بمكلن معلجة

الخلل الدستوري وتوازن السلطات قبل أن تدخل السلطة في صراع جديد مع المجتصع.

لكن ما تغتقده الملحة السياسية في الوقت الحاضر هو القدرة على بناء لكتلة التاردخية

المؤهلة إلحداث التغيير .ذلك أن لخريطة السيدسية لم تعد مقصورة على تلك األحزاب
التاريخية التي قادت نضاالت شعب البحرين وإنما أصبحت تضم لحدى عثر جمعية سيعسية
ومنها تلك الجمعيات العيلسية اإلسالمية التي تمل امتدادا للجمعيات الخيرية السنية.
في ظل هذا الوضع السياسي المتازم والمطبوع باإلنقسام والتشرنم وتبين لمصلح
لحزبية وارتبلط بعض الجمعيات بالسلطة يصبح الحديث عن بناء الكتلة التاريخية
مشروعاً في غاية الصعوبة .ومع ذلك فلن القوى السيلية ذات التاريخ لوطني لطويل

مطالبة بتخطي العقبات والسلبيات من لجل الشروع في بناء التحالف الوطني لعريض
القادر على قيادة الجماهير في العمل النضالي العلمي من أجل إجبار السلطة على القبول
بالديمقراطية والمشلركة الحقيقية في صنع القرار.
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ملحق رقم

()1

كلمة السيد الغريفي ،وتوقيعاألمير عليها بالموافقة

بههاتي صييث»
ذرووب  Iكعيزه وادشالة و٠الثدلم عبك مد مالهانكالقاهي
و3معابءالمنتبين.ععن وااله جاهي بماه

إلىيومالمي -

صامبال^ىالي^عدبن عيسعآل غلفهآمي دولة اليين هنشينئان
اكادمعيموععة لئ وكانه ،

ت

باسم المالهالذفاضل القغي نزهبيلم .

وبل أ ع^نازي نقدد هنة لبادة الزية با تحله مندلدلدي
كآل  , jره لح ئ
ز ثعل

البوإمل بجه التادلى اكاسه و|لضاذو|لديةر .

مطفىكلل سافاشا اتفبرة د٠للروضقاالهغاًءهه والخاة

ر كرر .تمذ در'
وبقدار Ijناكل عفل الخسل'ناال ئبك التتاو
دالننا ليع الني ين الجرية قدة الثبات^ا لميومة و يعولها

الريد داالنقادن  ،دليإيت هل المناغي -ق—المنزيتان .

وفيشلذللج تقيم الهانة ين األلمتولدالمم ءاه مبادئ وافعة
كفومعاك ال^لتراميالهقيالبادل ورءغخ1الخهبع العدلبي

فسنم الدقة ال^مل والدن^ماليتقاد. . .
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و ي ن للج لبطاً !بددالم عبت — عليه الدم —

:

٠

ور فاعلم عا افاتف النه ببارك صتعال من تلله الموق ،

مق العالي عاكع العية ومق الرعية على االق  ،فريفية فهها ألنه
ممل لئل تئ حك .فمها نظام إلغنم ،ومخاًلبنم ،

وووك ئ لسنني الق فم  ،فليعته شاح الرعية اال رعالع الوالة ،
وال داخ ا لواله ولذباتفا^ة لريعية  ،فارم رسمه' إلى  Iلويح
هقة وأد^م إلباالواليلفاكهعنالقب^نم فقامت منابالنين،
و ا عدلت معالمر العدل وبريت علحح إ ذاللما ا لسنن فصلح
بنذاكه الزمان مطاب بء الميش  ،وييعف بجاءالدولة

ويستمطاععلذثاء -ددد» -.
صا هب السمو

:

بكق تفاوة نتادع منجبائ لمحلة ،ق اخرا بي الرفي،
و تطلعاي فف السقل  ،منشن م وبا د^اي البزالذنيرال

القه آتلجت القاوب صالهدور جو-قزا نتن لعأمست لتشل

كل  Iرادم لروزعم ١ندحاف للدخللزءاًء و|وبحل|وزئؤ وادون ت ،-
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صترتفيل الثيي كهم بال^حات
صا هبع االمد ......

نقيملم عذئا ٦ن بذ ممدم لفة الصارهة ف ماميه
بعض  ٢ال ونا وموقناً .......

ندهاً ف أجد فيكء قبئا لنفي بجل هي للملمؤلهمية

وان ت ا لماة هماد قة دعار عن لغن هنا الشي ؛
و فمودئل ، ،و ا اه  ،واال هه .

من عق منا البفي أسدم سينا مث ومج المعاناة ،
فصوغ من منا الوبج بعض موم] مل ٦نيت^ع لما الهسهابيد ..

فثنا افع هنالممبي يسبم  ،أشماشرفة غد مجل هل

الب والشئ .
صه البلووقية الووة مي^نوانها لب ،
-الم ألول :أخالقية

هنه القم ا ببافع نني اللر فئل
المناف هنه اال خاليبر و اله

,.هوف ه  ،في اصاب مفويه  ،في ئ رض و حط لم ومسب» .
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صاننا ننتظفنكه-مأنصاهل^رارالول -دبادك مهة
لماهي يبادراتك في التصدي لل واا ت ا لسميم الذفالي،

صلفلمشادبع ال^فيوالهم ،ويكالطرت لعبثاءا بقيم
هنا للشعسالرومية ......

فنارادة لتتلم قدقاً من النه القادي البباد  ،ويجزبة
تسنه ط مورقياتالقاريخ المتأصل في منا اللد ،

زبي لج تقيإنيااب^القم  ،وتايات لدغاق ،
لبذر اضون الدشمئ واليناً ئ -ه-ابدقلع والبن ،
وتمنجلمشوع البنا ووال^يئ ودلو ن الثمرولميزنق_ح
ختملق|لعي|٠رئس ي عونو ا للشل ووكل م الي
عسابات ١القمالروهية
بعماروحيي ذل ض يدم عبو با لتايهووني
تعمد هسابات
تمد
ووا طاًل بماً التفاً - -

إننا ناعل والبرينتتشف آفاف وتروعوا القنيري^البير

بيادي أيعا التابواك^وء أن تستحضكن وخفان لنة

البيانيةينتإدينا بما يوفى ىا
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صعيال^اةضر و دعألكئ

الئ مرزق

المستقل من فالل فظوية القمالوهة ل^ميلهبعشا عن ناوئل إالب ر عديان ا

 المالشافي ؛ يا صغ هبيعو  :لدئال ف آبناثفيك من يعت ) A %ئ] ة آ مينان طالفنانن أولويات الصل^ع البادن العابلة بثا إلىئفي^يإلعل والوظف  ،د تميئة إ

فط Lن الوكده الدم ،ليقل مؤاله النين عاشوا مماناة المللوا^ران إلى فك ٠٩
فاعل^فنيساهمباف لكه من لفاءات وفات وعليه نفة منا البلس واندما ه ؛

د ا نح ط تعان ،وصيانة^ل اللتبا ت ف فسي^اوهاوهوالبنا و ،ولنفكاي^ل

لبم وولئم بيما عن تل عقيالبؤ والوان . ..
 -المالشا لش :أللرفالطهخ  Iلثئ رالنر ي فظبا ت المعلي..

مإتابلصف نفله لقالييء مناا^مادر ،ونقفص أننابع
ئطه٠٠تمؤ ٠وحه تفيل هنا الثاً رلمو  ۶هل الماش ن ايانشر اليعاف سا

جض الوساتوالعوائ فيمامواليين سببمناالعوان أوناك لعنوأن،
ة بد قت منا اللون ون ألنن ي الوئادعع وازوحمال وال’ام بمرعا

1ب في قلحب اللثه وف أبنايلم الذيياون هل اليي والوببز
أل الولف .....
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 :وشبلم لعتدب ون بجم الدكدرفكاد عاتالكاف

 -ارم ل ام

4م الوثني ) يحل ئعة تفاون بئد همزي :دثا بعضن
ا ؤعوص  ،فالدشفاكتى التار الت . .. .

وإننا نلع ١زحرو٠لر لزا مط بمو - ٠يحخصيا -
اولئ  :دعالة الكوكورعاى؛  1و؟  1ق و ان لل وسا سن ئ ينوح زة

عن الشئاب الدوريه .
شاباً ',الهالهية التشري^يةالفاملة لنحكى النكف ،
علن,,
..
عالقاً :البدى الهزري الموي بتطيق الميثاق صضد لنصببى علين

ل ئا  :النية ١لياة في اليياع بتف^اللةو ......
ر

الصازن كع صاعبسمو

فاما :االور ئ ابرذتاالرئ1/٠لغع شمر التانات الالال للقائل
؛دكرى وي المشاق

سارثا :

نتمنيهفويعس وف^ؤقهىنهسيميةملعامهرصاللع^ضًال

ط زررةكل ل دوالن /

رر

ر

وي الختام نبتهل أنى المول ان يم ئ ن يدد خطاتم في مريقه
الناءصانمطاء ،وانيوخنلم لما ي ويؤم !نةيع^هبا...
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بيان السغارة األمزيكية حول العملية االصالحية.

)60
)61
)62
)63
 )64رسالة حركة أحرار البحرينبمناسبة الغاء مرسوم بقانون تدابير أمن الدولة.
 )65ورقة لجنة العريضة في ندوة لندن في  4فبراير .2001
 )66مقال الدكتور عبدالهادي خلف في جريدة القد العربي بتاريخ  1مارس .2001
 67مقابلة الد.كتور عبدالهادي خلف في  1ابريل .2001
 )68مقال النائب محمد جابر صباح في  6مارس .2001
 )69رد الدكتورة منيرة فخرو على محمد جابر صباح في 28مارس .2001
 )70اللقاء الصحفي مع سماحة الثيخ عبداألمير في جريدة األيام في  12مايو .2001
 )7 1فتوى الشيخ سليمان المدني في التحالف مع الوطين.
 )72المرسوم األميري رقم  5لسنة  2001بتثكيل لجنة تعديل بعض أحكام الدستور.
 )73الدستور الجديد الصادر في  14فبراير .2002
 )74المرسوم رقم  6لسنة  2001يإنشاء لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني.
 )75رسالة أنصار السنة امرملةللذ ارة النريطانية في البحزين.
 )76بيان الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان في  3يونيو .2001
 )77التصريحلمصحفي للشيخ خالد بن أحمد بخصوص زيارة اللورد ايفبوري ورد اللورد عليه.
 )78رسالة اإلعتذار التي ملتها السفارة البحرينية في لندن للورد ايفبوري بمناسبة زيارته
للحرين.
 )79رسالة لجنة العريضة إلى اللورد ايفبوريبمناسبة منعه من زيارة البحرين.
 )80النظام األساسي للوفاق.
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السيرة الذاتية
بدأ العمل السياسيباإلنخراط في حركة القوميين
العربعام.١٩٥٨
شاركفي انتفاضة عام  ١٩٦٥ودخل السجن لمدة عام
ونصف تقريبا -

أحد أعضاء كتلة الشهابيين ( نسبة للمنهدس هشام
الشهابي ) التيقاطعت انتخابات المجلس التأسيسي
في عام  ١٩٧٣بسبب وجود قانون الطوارئ
وقانون التجمعات.

شاركفيتكوينكتلة لشعب اليسارية التيدخلتفي االنتخابات النيابية التي
جرتفي البالدفي  ٧ديسمبرمنعام  ١٩٧٣وفازت بثمانية أعضاء.
اصبحنا ئبافي المجلس الوطني حتى أقدمت السلطة على حل المجلس الوطنيفي

السادس والعشرين من أغسطس عام ٠١٩٧٥

شارك في تكوين اللجنة التي أشرفت على تحرير العريضتين النخبوية
والشعبية في عامي  ١٩٩٢و ١٩٩٤وهما اللتان تطالبان بتفعيل دستور البالد
وعودة الحياة النيابية.

شاركفي تأسيس نواة أول حزب سياسي علنيفي تاريخ البحرين وهو جمعية
ا لعمل ا لوطني ا لديمقراطي ا لتي تم ا لترخيص لها في ا لعا شر من سبتمبر .٢ ٠٠ ١
ساهم ضمن األعضاء المستقلين والمحامين الى جانب الجمعيات المقاطعة في

تشكيل المؤتمر الدستوري الرافض لدستور المنحة لعام  ٢٠٠٢والمطالب
با لتمسك با لثوابت الدستورية.

بعد تطبيع الجمعيات المقاطعة مع قانون الجمعيات السياسية واستعداد

الجمعيات للدخولفي العملية االنتخابية لعام  ٢٠٠٦قدم استقالته من جمعية

العمل ليصبح عضواً مؤسساً في حركة الحريات والديمقراطية (حركة حق)
لمواصدة النضال من أجل المشروعية الدستورية.
دارالكنوزاألدبية 2007

