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أهدا*

الى بونفور وغلوم والعويناتي وجميل والعصفور

الى من رفضوا االسهم ليجعلرا من انغهم اسهما ضد الظلم
الى سجناء القلعة وجدة وسافرة وجو

الىمن يحلم بغد ديمقراطي افضل

اهدي هذا الكتاب

تقديم
هذا شعب ال يركع .
هذا شعب محب للحرية وعاشق لها مند ان عرفت دلون في التاريخ  ،ومنذ

ان وافق على رفض عبادة األصنام ومنذ ان اقام دولة للمساواة والعدالة في عهد

القرامطة.
هذا شعبجذوره عميقة في األرض  ،على امتداد الحضارات التي نشات
في هذه المنطقة  .قد يستطيع الجالدون ان يقطعوا رؤ وس المعارضة  ،يقتلوها ،

ينفوها الى خارج الوطن  ،لكنهاكالجزرالتي تعود الى الظهورمرة اخرى بعد

انحسارميا• الخليج لتعلن عن وجودها مرة اخرى بانتظارموجة مد قمعية خليجية
اخرى لكنها تعود هكذا مرة اخري وباستمرار  ،فمن امتدت جذوره عميقا في
األرض ال تستطيع قوة قمعية مهما تيبرت وطغت ان تقتلعه وتقض عليه .
حمالت القمع تتكرردوريا كما هي األزمات االقتصادية الحادة في النظام

الرأسمالي التابعفيهلهالجزر بل وبشكل اكثرحدة.

جربواكل اساليب القمع  ،من النفي ،والسجن ،والجى ،والقتل

تحت التعذيب  ،واالعتقاالت الواسعة  ،حتى عمموا االرهاب على البالد
بأكملها ،وكمموا األفواه.

استعانوا بالخبرة البريطانية منذ ان وطأت اقدام المستعمر البريطاني هله
المنطقة  ،وال يزال هندرسون رمزا الستمرار الوجود البريطاني  ،ورمزا لخيانة آل

خليفة .

استعانوا بالخبرة األردنية مند ان قررت الدوائر البريطانية ان لالردن الملكي
دورا يلعبه في الخليج منذ الستينات  ،لتخفيف العبء عن اسياد البريطانيين ،

وليرتزق بشكل رخيص من وراء هله الخبرات القمعية التي اسسها االنكليز في

امارةشرق ألردن .
استعانوا بالرتزقة من كل صوب  ،فقراء بلوشثان وبكستبان والشام

واليمن  ،ليجعلوا منهم عيونا عل الشعب الرانض  ،سياطا تلهب ظهر الشعب
عندما يثور  ،جالدين في المعتقالت والسجورن .

وبعد االستقالل المزيف  ،وجد آل خليفة ان عليهم ان يدخلوا في هله
األجهزة  ،لم يعد عكنا ان يترفعوا عن المشاركة فيها ،ال بد ان يكونوا قادة شرطة

وجواسيس وجالدين،والبدان يشركوامعهم منبقيمن اسرعشائرية مرتبطة

معهم ،وال بد ان يحرنوا جهزة القمع  ،فقد ثت ان العمالء المحلين كثر
اخالصا ووفاء (كالكلب الوفي) للمصالح االجنبية من البريطانين انفسهم ،

ولكن االستعانة بالعنصرالمحلي عفوف بالخطر ،وال يجب المي في االستعانة

جربوا قوات القمع السعودية مندحصل آل خلفة صل استقاللمم .

،

حطآل سعودثقلهم ال جانب اشقائهم آل خليفة لمولجهة الغضب
الشعبي  ،وجاء نايف بن عبد العزيزعام  ١٩٨١ليشرف بنفسه على التحقيق مع

زعماء الؤ امرة» .

ولكن الشعب لم يركع .

والدليل عل ذلكحالت القمع المزايدة  ،السجون المزايدة  ،االعتمادات

المالية المتزايدة ألجهزة األمنلداخلي ،االعداد المزايدة من المفين والعاطلين

ألسباب سياسية  ،والمحوبةجوازاتهم  ،والخوف المزايد في قصور ل^مراء .
مند ان وطأت اقدام آل خليفة هله الجزر ،تصرفوا مع الشعب كقطاع

الطرق  ،وفاتحين  ،وغالب ومغلوب وتلك كانت البدايات في معركة الكرامة
والحرية والعدالة والمساواة التي خاضها وال يزال يخوضها الشعب .

ينطى من يظن ان شعبنا ناصب ال خليفة العداء لمجرد انهم قدموا من
نجد  ،وليوامنسكان البخزين ألصليين  ،ألنشعبناجزهمن لشعب العربي
في الجزيرة  ،اسر ٠وعشائره وقبائله قد خضعت لذات القانون الدي حكم حركة

التبائل والعشائر ني المنطقة بأسرها ،كما ان هذا الرأي يجمل األوهام القطرية

الضيقة التي زرعها المستعمر بأشكال متعددة،واراد ان يفلق سدودا بين شعب
البحرين وبقية اشقائه في الجزير :ومناطق الخليج األخرى غتشعار
الخصوصية .

ميلى ،من بظن ان شعبنا ناصب آل خليفة العدا* الهم متة  ،الن النزعة

الماواتية عميقة في تاريخ الثعب من جهة  ،والن الموقع الجغراني الموسط في
منطقة الخليج والتجارة قد عمق نزعة االنفتاح ليس فقطبين المذاهب  ،واغا على
الحضارات المختلفةوعلى األجناس واألتليات التي وفدتا لى لبحرين ،وبعضها

ذاب في المجتمع وبعضها بقي عتفظا بثقافته وعاداته وتقاليده محاطا باالحترام

.والتقدير اللي يستحت من كافة افراد الشعب  ٠ومن جهة اخرى ثالثة  ،ذلك
ال*ازجوالعالقات االنتاجية اش بذتء1يهاعالقات ارز ،نتيجة تدفقعشرات
االالف من العاملين في الغوص من مختلف بلدان الخليج  ،ومن ختلف

األجناس  ،هذا اذا لم نتحدث عن الضاالت المشتركة بنن .القبائل والعثائرمن
الطائفتين ضد البرتغاليين رالبريطانيين ثم ضدآل خليفة وعلى امتداد القرنين حتى

وقتناهدا .

٠

اذاً لماذا الكراهية والعداء الشديد بين شعبنا واألسرة الحكمة وحلفائها

المحليين واالجانب؟

اليمكن الظر الىمثلهذه المسألة دون اعادتها لى لتاريخ،خالل القرنين
اللذين شهدا حكم ال خليفة في البحرين  ،حيث ان النظرة العلمية ال تعيد ما هو

موجود حاليا الى الصدف  ،والى القدر اوالى تفسيرات مثالية واهية  ،بل ان مسألة

ذاتشأن يجب الننلراليهابعمقها التارض  ،وكيفية تطورهاالكتشاف ماوصلت
اليه االمور راهنا.
فمنذ ان دخلت األسرة الخليفية الى البحرين  ،اعتبرت زعيمها احد فاتحا
للبالد  ،وتصرفتعل انهاهزمت الحكام لسابقين والمحكومين  ،ولميقتصراالمر

على ذلك ،بل ،وحيث ان البحرين منطقة زراعية  ،نقدقام ال خليفة
باالستيالءعلى اراضي الفالحين بعد ان اعتبروا األرض ومن عليها ملكا لألسرة

الخليفية .
يدعي البعض بأن آل خليفة قد صادروا ارض الفالحين الن األخيرين
يتمرن الى طاثفة الشيعة  ،وهذا ادعاء خاض* لسبب اساسي هوان آل خليفة لم

ييطروا عل البحرين لنثرمبادىء وافكار ودعوة سلفية يجملونها (كما كان شأن

الوهابينمع المنطقة الشرقية من لجزيرة لعربية) ،بلكانتعيونهم واطماعهم ي
هله الجزروهم قابعون في مدينة الزبارة من بجزير ٠عدرج البا مركزصيد

اللزلؤ وتجارته  ،تلك الحرفة التي استتطبتعشرات االالفمن ابناء الخليج ،

تلك الجارة التي كانت تدر المالين من الجنيهات على حكام هذه الجزر .وبات.
من الضروري حم الصراع يين الزبارة والحرين لتصب األموال في جيب اسرة

حاكمة واحدة  .ولم نقرأ يوما من األيام ان آل خليفة قد طلبوا من الفالحين ان
يغيروا منحبهم  ،بل نعرف جبدا ان آل خليفة قد طلبوا من الفالحين ان يتخلوا

عن ارضهم ،اد*عملوا بجرا* ف األرض التي صودرت منهمم بقوة اليف.
وكانت هل المصادرات واالمتداءات مل ممتلكات الغالحين ونسالهم سيبا كافيا

لتوليد الجقدوالكراهية على جؤالءالطغاة الدين يريدون غهب قروات الفالحين

واالستيالءعلى فاثض قوة عملهم .
مالحم من البطوالتالفالحية ضدطغاة ال خليفة الدين ارادواتوسيع

ممتلكاتهم الزراعية  ،وعندماباتت الزراعةغيرذات شأن ،وتحولتقيمة األرض

الى ماعليهامنعقارات  ،تنافس آل خليفة على االستيالعلى المزيدمن األراض
الزراعية والبور ،حتى الوقت الحاضر  ٠والجميع يعرف القصص الكثيرة حول
عحمد بن سلمان (اخ الحكم) اللي ال يكتفني باالستيالء عل األراضى من

اصحابها  ،بل ال يترد عن وفنع اليد على الممتلكات العامة كما جرى مع «بالج
الجزائر بعد ان انتهت الدولة من انشائه للجمهور  ،فاستولى عليه وحوله الى

ملكيته الخاصة  ،ولم يجرأ حاكم البالد اوهندرنون من اعتقال هذا السارق

الكبير.
انتتحواللبحربن لى اقطاعية ،الى استثارن عقارف ،الى كة مجرم
على المواطنين ان يعبروا الى الثلث األخيرمن الجزيرة الكبيرة ألن آل خليفة قد
حولوها الى برية للغزالن ا يجق لمم الصيد البري فيها دون سواهم  ،ان تحول
جزيرة ام النعسان الى ملكية تحمد بن سلمان  ،ويغيراسمها الى المحمدية  ،ان

تتحولجزيرةجدا الىسجنكبير  ،تلك هي اساس المكلة في الصراع اللي نثا

بين األسرة والشعب  ،وتطور بعد ذلك الصراع مع تطور ٦كثاف الروة الغطية
ومصادر الرزق األخرى .
وفي مجرى هذا الصراع ال يترحد الطغاة عن اللجوه الم التبريرات

والتفسيرات الدينية والملهبية والقومية  ،سف واضح  ،والمهم 4بيغ شتى
األرديةعليه .
وخالل القرنين ،بل خالل النصف القرن األخير ،تطور المجتمع

البحراني كثيرا ،لم يعد مجتمعا يعتمد الزراعة واالنتاج الطبيعي ،بل اصبح
متمعارأضمالياتتحكمفيه االحتكارات االجنبية^مختلفاشكالما:لعناعية

والتجارية والمالية  ،وبرزت الطبقة العاملة كقوة ريسية في المجتمع في حقول النغط

ومعامل التكرير والصناعات األخرى ،والمرافت الحيرية في البالد ،كما برزت

البرجوازية السغيرة وامبحت قوة كبيرة في البالد سواء في قطاع الدولة واجهزتها،
ارتطاع الخدمات والمهن وسراها .وازدادعدداسين وحملة النهادات العبا ،

ودخلت المراة بقوة الى ميدان العمل وازداد وزها في العملية االنتاجية واالدارية في
خلف الميادين  ،لقد تغيرت اشياء في البنية التحتية للمجتمع  ،بل يمكن القول

ان المجتمع القديم قدتغيربالكامل  ،واصبح ملكالبازي  ،وان متمعاجديدا
قد تركب عل انقاض ذلك المجتمع ،له مطالبه واحتياجاته وطموحاته وارائه

وتصرراته ولكنه يصطدم باستمرارمع السقغ السياسي  ،مع التركيية الياسية
الحكمة ،مع األسرة الحاكمة المالكة التيقبلت بالتطور مريطة ان يضاعف

اموالها ،ورنفت انتستجيبللمطالب العادلة للفئات والطبقات لشعبية،

وباتت تسن المزيد من القرانين وتنشى المزيد من األجهزة التبعية لحراستها من

الثورة الشعبية  ،السكات االصوات الثعبية عن المطالبة باية اصالجات
سياسية

تطمس كل اشكال التمرد الشعي  ،للبقاء في قمة الهرم االجاعي ،

طبقة طفيلية تعتاش من وراء العقازات وعائدات النفط وارباح األسهم

والمساعدات الخليجية  ،وتفرض ارادتها عل مجموع الشعب
لم يكن عمكنا مواجهة الشعب بقوة األسرة الخليغية وحدها .
كان ال بد من االستعانة بالقوى الخارجية الطامعة في هله الجزر  ،وكانت

األسرة الخليفية حادة الشمفيمعرفة القوى االمبرالية واالقليمية الصامدة التي
يجب االستعانة بهالدرء الخطر الداخلي .

تلك جذور الخيانة  ،وتلك قضيذ اساسية اخرى ضاعفت من حدة العداء

والحقدوالكراهية الشعبية لمذه ألسرة لباغية.

وتالحتمصالحآلخليفة مع مصالح الستعمارا لبريطاني ،فلكي تولجه
المعارضة المحلية وتحتفظ بسيطرتها عل األرض والثعب  ،كان عليها ان تستعين .
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البحرين والخليج ممرا للهند يجب المحافظة عليه بل اصبحت كنزا يجب الموت من

اجلهوالحفاظعليه.
تدفقت الشركات البريطانية والرأسمالية األخرى الى هد المنطقة المتصاص

الثروة وفائض قوة عمل االالف من العمال وتحول آل خليفة الى حرس،
طفيلين  ،سماسرة  ،تعود اليهم بعض العائدات النفطية بينا تحصل الشركات
على الجزء األكبرمنعائدات النفط ،اال انهدا التحالف الطبقي قد تضاعف،

واصبح من مصلحة الطرفين مساندة االخر  ،ففي بقاء كل منهما مصلحة للطرف

األخر.
وحيث دخلت الواليات المتحدة على الخط ،وتمكنت من وراثة االستعمار

البريطاني في هذه المنطقة  ،فقد وجدت ان هذه األسرهي الضمانة األكبرالستمرار
مصالحها وبقاء احتكاراتها وزيادة نفوذها السياسي والعسكري  .وهكدا تحولت

الدولة التي ترفع شعارحقوق االنسان  ،وراية الحرية على مدخل بالدها في

نيويورك الىحامية ألعفن األنظمة االرستقراطية العربية وفي العالم الثالث،

وبات الهم األكبرللمستشارين والخبراء السياسينوالعسكرين األمريكان
المتشرين في كل المنطقة الخليجية  -بما فيها البحرين  -هومكافحة الحركة الوطنية
وتجميل القمع ومضاعفته  ،وابتكار اساليب وادارات جديدة ال تغيرمن طبيعة
األنظمة وال تقدم حلوال للمشاكل التي يعاني منها الناس  ،بل تصليب جدران

األنظمة لمواجهة الضغط الشعبي ومضاعفة القمع .

لذلك يمكن القول بان النضال من اجل الديمقراطية مرتبط أشد االرتباط
بالنضال ضد االمبريالية االمريكية وهيمنتها في المنطقة .
مرة أخرى  . .هذاالشعب ال يركع  . .ال تضعف قناته  . .ال يعجزعن

مواصلة النضال  . .ال يستسلم للطغاة .
كان يبني خالياه السرية الشيوعية منها والقومية  ،وهو في أوج االنتفاضات

والهبات والتحركات الجماهيرية العلنية في مطلع الخمسينات .
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العام كانت البحرين مسرحاً للمسيرات والهبات الجماهيرية  ،وكان الجميع يطالب
بالديمقراطية وضد الوجود االمريكي .
لم توقف السجرن مسيرة الشعب  ،وهكذا ابتكرت السلطة المؤ امرة

المزعومة عام  ١٩٨١لتزج المات من المناضلين في السجون وتصدر بحتمم أحكاماً

تعفية .

لن يوقف االرهاب مسيرة الشعب  .ال يستطيع القمع مواجهة قوانين

وحركة التطور الموصوعي  ،قد يستطيع عرقلتها  ،تأخيرها لبعض الوقت  ،وقد
يتليع تكبيد المعارضة خسائرجيمة في االرواح  ،لكنه ال يستطيع أن يوقغ
مد التطورالصاعد  ،وحركة الجماهيرالصاعدة موضوعياً .
وهدا الكتاب. .
رصدلبعض التاريخ االسودللسلطة الحاكمة في بالدنا  .يتناول في أربعة
فصول ما يثكل قاسماً مشنركاً في باب القع لمسيرة آل خليفة وأسيادها

االمبريابين .

يتناول الفصل االول األسس التي يرتكزعليهاآلخليفة فيحكمهم لبالد
مندأن تمت لهم السيطرة عليساعام  ١٧٨٣حيث اعتبروا أنفسهم فاتحين ،

واعتبروااالرض ملكية لهم  ،واعتبرواالشعب رعية عليه أن يطيع الراعي ا
والنهم سيطروا على البالد بقوة السيف فقد ظل ذلك هاجساً مستمر ًا عندعم ،
يواصلون اشهاره باستمرار ،ويعتبرون العنف ءالحكم بينهم وبين الشعب .

وبالرغم من التطور الكبيراللي حسل في بنية المجتمع بعد اكتثاف

النفط ،فإن آل خليفة استمروا يتسرفون كفاتحين  ،وظلت نظرتهم لكسب
كرعية  ،واستمرت ممارساتهم تنطلق من هله النظرة باستسرار .
يتناول الفصل الثاني التطور الذي حصل خالل القرن الحالي في أجهزة

الدولة  ،وخاصة االجهزة المعنية بقمع المواطنين من بوليس وغابرات .
ويتم التأكيد في البداية بأن الدولة أداة طبقية  ،تستخدمها البقة أو

الطقات الحاكسة لتاكيد سيطرتها والدفاع عن معالحها فيوجه الطبقات

المحكومة  .وهنه المقولة العلمية الصائبة يجري فحصها على أرض الواقع .

فقبل تزايد الثروة واكتشاف النفط ،لم يكن هناك حلجة الى جهاز القمع
بالكل المعروف حاباً  ،ولم يكن هناك حاجة الى دواوين وقوانين ومراسيم

وسواها  .إال أن هذه الحاجة قد تزايدت بعد اكتشاف النفط ،وبروز الطقة
العاملة

والبرجوازية الصغيرة  ،ثم الحاجة إلى المزيدمن التعليم  ،والمزيدمن

الدوائر  ،واألجهزة والقوانين وهكذا تطورت االوضاع من دائرة جمارك معنية
بتحصيلضرائبعلى البضائع لواردة والبضائع الغابرة  ،إلىجهازدولة  ،تطور
مع االنسحاب البريطاني ليتكمل بنائه على أسس تلبي مصالح األسرة وحلفائها

المحليين ومصالح االحتكارات والدوائراالمبزيالية التي جعلت البحرين مركزا
مالياًوتجارياً لمنطقة لحليج برمتها.
وفي ظل هذا التطور  ،كان الجهزة االمن حصتها الكبية  ،فقد كان

المطلوب المحافظة على سيادة االسرة الحكمة والسيطرة البريطانية على البالد ،بينا
تتطور القوى الطبقية الثعبية بشكل ملحوظ ،وتتطورمعارضتها للسلطة المحلية

والبريطانية  ،وتطالب باشتراك اكعب في إدارة البالد  ،وعدم التدخل البريطاني
في الشؤ ون الداخلية  ،ولذلك كانت اهمامات المنتشارالبريطاني السيء
الذكر  ،تشارلز بلكريف الذي حكم البحرين قرابة  ٣١سنة ()١٩٥٧ - ٢٦

منصبةعلى البوليس وأجهزة االمن األخرى وإدارة القضاء  ،إضافة إلى تسلطه على
كل الشؤون التنفيذية في لبالد.

ولم يقتصراألمرعلى المرجلة البريطانية  ،بل أن األجهزة األمنية الحالية
ليتإال امتدادا الجهزة األمن التي اوجدهاا النكلبز ،ويكفي أن القائمينعليها

مم ذات المرتزقة الذين كانوا يديرونها في الستينات .
وال شك أن هل االجهزة قد تطورت وتشعبت  ،وهدا ما يتناوله الفصل

الثاني بالدراسة واالستعراض ما أمكن،حيث تحيط السلطة هذ األجهزة بالكتان
الشديد .

يتناول الفصل الثالث تطور القوانين التي لها عالقة بحقوق وحرية المواطن
األساسية والتي نص عليها االعالن العالمي لحقوف االنسان ،ويشيرهذا الفصل

ال أن هذا التطور في القوانين قد سارجنباً إلى جنب مع تطور االجهزة القمعية في

البالد  ،بدهاً من قانون نظام الجمهور البحريني اللي أصدره المتشار البريطاني
بلكريفعام ١٩٥٦م لمواجهة المد الشعبي العارم اللي انطلت تايداً كضال الشعب
المصري ضد العدوان الثالثي ،وانتهاءاً بقانون االحكام العرفية اللي أصدرتة
حكومة خليفة  -هندرسون عام  ١٩٨١اثر االعالن عن الز امرة المزعومة  ،مرورا

بقانرن األمن العام عام  ١٩٦٥ومرسوم بقانون أمن الدولة اليء الصيت عام
 ، ١٩٧٤والقوانين إلتعسفية التي صدرت حرل الحقوق العمالية والملبوعات
وقانون العقوبات وسواه .
إن كثرة القوانين تدلل على اشتداد حدة الصراع  ،ورفض الجماهيرلكهج

الدي شير السلطة ي مختلف الميادين االصادة والسياسة واالجهاعة واشافة،
كما تدلل على عجزالسلطة عن تدجين الحركة الجماهيرية والوطنية  ،وسعيها
الدائمالغالق المنافد التيولدهاالضغطالشعبي في لميادينالمختلفة.ومن الجدير

بالدكر أن هله القوانين ال تعبر عن حقيقة المارمة اليومية الجهزة القمع في

البالد  ،بل إنهاجزءملطف للغاية عن حقيقة ما يجري في البالد .

فإذا كان قانون أمن الدولة ينصن عل أن وزير الداخلية يحق له اعتقال أي
مواطن يشتبه بأنه يشكل خطراً عل أمن الدولة لفترة أقصاها  ٣سنواتر ويفرج حماً
عن الشخص المقبوض عليه في اليوم االخيرللسنوات الثالث المشار إليها» فان
العثرات من المناضلين قد أمضوا 1كثرمن خس سنوات قبل أن يطلق مراحهم ،

كما أن هناك عدد من المناضلين ال يزالون دون محكمة مند نوفمبر ١٩٧٦م وللوقت

الملبزلعاد عال
الماضر
عداد سلو رنس اللجة r
االضل ل
البحرين٠٠ووص ين ٣لم
وإذا كاف قانون المطبوعات يضع بعض القيود على الصحافة وما تنشر،
فإن الواقع يشير إلى تدخل المخابرات المباشر في الكثيرمن المقاالت والتحقيق مع

الصحفيين وتوجيههمحول مايكتبون ا
اما أساليب القمع التي يتبعها «القسم الخاص» في وزارة الداخلية بحق

المعتقلين  ،فقد أدرج لها فصل خاص  ،هوالفصل الرابع  ،نظراً لخطورتها
وتطورها  ،ومنافاتها البط الحقوق رالقواعد والقوانين المتعارف عليها .
فاالعتقاالت الكيفية التعسفية الغيرخاضعة ألي عرف قانوني  ،هي

االئدة في البالد  ،فليس هناك مذكرة توقيف أو اعتقال في أغلب األحيان ،

والمواطنمتهمختى تثبت براءته فيكل األوقات.وفي كلحلة كبرى كان اآلالف
من المواطنين يساقون إلى التحقيق واالعتقال التعسفي .

يكثف هدا الفصل عن االنتهاكات الخطيرة التي يمارسها جهاز هندرسون

الذي يضربيبعرض الحائطكافة القوانين التعسفية التي تصدرها الحكومة ليارس
ما يحلو له من اضطهاد وقمع للمواطنين  ،فمن تفجيرللبيت اللي لجا إليه
الماضلعمد بونغرعام  ، ١٩٧٣الى االبماد الالهاترني للمال صاد٠ءبد

الوهاب وإسقاطجنسيته،إلى عدم احترام القضاء

واستمرار احتجاز المواطنين بعد

تبرتهم من قبل المحكمة كماجرى مع أحمد مكيوعبد االميرمنمودعام ٠١٩٧٧
ويتضمن هذا الفصل أشكال التعليب وأنواعه التي يمارسها القسم الخاص

بحق المناضلين  ،تلك األساليب الوحشية التي ذهب ضحيتها عدد كبيرمن

الشهداء والمشوهين والمعاقين  ،إضافة الى أشكال التعذيب المعنوي التي يرفضها
القانون الدولي واالعالن لعاليلحقوقا النسان ،إضافةإلىالدستورالليأقرته
حكومة البحرين نفسها .

كما يتضمن هذا الفصل االنتهاكات التي يمارسها القسم الخاص بحق
المواطنين من سحب جوازات سفرهم  ،وحرمانهم من العمل وايعادهم من

وطنهم بعد اسقاط الجنسية عنهم كما جرى للعثرات من المواطنين مند عام
 ١٩٧٩م .

وبعد ’ .
هل قال الكتاب كل شيء حول القمع في البحرين ؟

كال .ولم يكن ذلك هدف الكتاب .النه يصعب االلمام بكل نواحي

القمع واالضطهاد التي تمارسهاملطات آل خبغة والمرتزقة البريطانين واالردنين

بحق شعبنا .
ويمكن القول إن هذا فيض من غيض  .وان فنون االرهاب والقمع تزداد
كلما ازداد صمود المناضلين  ،وكلما ازداد الشعب تصمياً عل النضال النتزاع

حقوقه الوطنية والديمقراطية من الطغاة وأسيادهم االمبرياليين .
وهذا الكتاب دعوة لكل القوى الوطنية المناضلة التيتقدمكل يوم تضحيات

كثيرة  ،من أجل تعرية النظام القمعي وتسليط الضوء على ممارسات هندرسون
وقسمه الخاص االرهابية وكشفها للرأي العام المحلي والعربي والدولي لفضحه
وتعريته .

وهي دعوة لكل المناضلين الدين تعرضوا للقمع والتعذيب واالعتقال
والظلم أن يكشفوا عن تلك المظالم وأن يفضحوا الظالين  ،لترتفع من كل مكان
صيحات الغضب واالحتجاج واالستنكار على هذه االساليب التي تهدف الى

االستالب الكامل النسانية االنسان في بالدنا وتحويله الى أداة يتصرف بها الطغاة
كما يشاؤ ون .
وهي دعوة لكل المناضلين العرب والقوى التقدمية العربية  ،ولكل

التقدمين والديمقراطين في العالم ولجان الدفاع عن حقوق االنسان والمنظات
الحقوقية الدولية الى ممارسة كافة أشكال الضغطعلى نظام آل خليفة القمعي للكف

عن مظالمه وإرهابه  ،والطالق سراح المعتقلين وعودة المنفين وإطالق الحريات
العامة.

ومن ناحية أخرى ..
فإن هذا الكتاب دعوة لجميع القوى الوطنية المناضلة ان تتحد ضد القمع ،
وان تكتل جهودها وتوحد امكانياتها وتصب قدراتها مع بعضها البعض  ،فشعبنا
يعشق الوحدة الى جانب الحرية
سعيد س٠عا

الفصل األول
الخليفة في السلطة

آ-وصوآللخليفة للسلطة.

ب -مفهومآلخيفة للحكم .

ج-شرعية الحكم فيدرلة االستقالل

آل خيفة في اسن
بعد طرد االستعمارالبرتغالي من لبحرين عام ( )١٦٢٢وتمفية كل التركة

االستعمارية البرتغالية  ،أصبح الساحل الغربي للخليج مسرحا للمراعات

القبلية ،وفي بعض المواقع للفرن االيراني ،حيث خضعتجزر البحرين تحت
حكم آل مدكور التابعين لحاكم بوشهر للنفوذ االيراني  .وعلى ضوء الصراعات

على مغاصات اللؤلؤ والتجارة به  ،فقد تمكن آل خليفة من االسالم.على هله.
الجزروطردآلمدكورمنهاعام. ١٧٨٣

آ  -وصول آل خليفة للحكم :
تنحدر عثيرة آل خيفة التي تحكم البحربن البوم من نجد وتتب الى
حلف العتوب الدي يجمعها مع آل سعود وآل صبيح .

استقرآل خليفة بعد رحيلهم من نجد بالكويت في مطلع األمر في بداية
القرن الثامن عثر  .وكان قد سبقهم اليها ابناء عمومتهم آل صباح  .ومارسوا
تجارة اللؤلؤ بنجاح  .اال ان التناف وعدم القدرة على الغلبة  ،قد دفعهم الى
الرحيل جنوبا حيث استقروا في قرية الزبارة الواقعة على الساحل الغربي لشبه

جزيرة قطر .وقد ازدهرت المطقة في عهدهم وباتت مطمعا للقوى والقبائل
المتصارعة عل مغاصات اللؤلؤ والنيطرة على ميا• الخليج  ،وازدادالتنافس بين
حكام البحرين (آل مدكور) وحكام الزبارة (آل خليفة) وكان ذلكسيافي الحملة

التيقامبهاالشيخناصرالمدكورعام١٧٨٣لالستيالءعللزبارة،ألنهووجه

0لمهء0نيما 9اسما ،،2؟ا*|’ ٩٢٧۶هم٩يم  Iضامم|مييس]:

٠٢ب٢٦٠أمد٠ماب ’ ٩٠مييم٩٢٣٠٢،■ ،ممميم:؛٠٩٣٥٢ما٢٦٠ا
؟م4مماميا؟ملبم^4 ::ما؟^ب؟م٣٣١.ا٢9سما-م
( ٠ع)ب|اتم| ثم٠ك ٠م ثمم٠١ابم مهمم م( ٩ه م)١
مءممما ۶ -م ١٩٩ |٢٢؟«X?( ' ،عمغا) دم؟ -مبم (؛م٢٢:ا) دمك
؛٢ها! مه!م٩م ٢٦؛ !،؟م مىاجيم ؟ جمي]ا*م - IF*r٦٠١د

٩ ٠با
.٠
٦م٦خ ٩٢م١ء٢ا ٩٢٦نيبما ؟م ٠٠،٣٩ .وكبا *تبسما ٩٢٦غبم١٢٠٩٠٠٢٣٩
نما م ' ٠جتسمبما لم جتما 0ن ؟م خا٢٣ا ؟ ' جنبما ٦ه١يي١].
 ٩in٠جي^ما :0؟م؟نيما ٢٣ي٠ا ١ 0نبما ١ب٢ا منم٩ئ ٩٢

 ٩٣٠٠٩ ٠مما إ7٣؟ا نم لبما ٦.كم!  if؛ضم١٢٩.%٠ if ,
نم ٣٦٣مماكمجا٦ل٠نس ممى٥٣؟ ثمم*ا ؟ا جس ن٢٢٩ا

م٠٩ما جمج  *fاممي ٦٢٣ء دمج ،؟تا اتج! امما

جد ' جتي؟ ؛ام ٠٩ك  : ٠٣٣جا٢٣ا ٢ب ٠دم ١حبما 0مب؛ما١-
 :م ,لمهمىم مممي-ا ؟ ٠ج٣ه  ٣٢١٠أ ٦٩٦ما ٩٠١١

 ،ما؟ ر!بما م ي ٢مس ،؟ال ٩٢ددا جس f؛١n

١بمما ممم ٣٦نمانممدبك٢؛ر٠عا صم نم 2بية ٩ل  ٠؟ممما
مء٣٣ ،يسم؟ ينا^ء ا  *f ٩٠ !٢٢٢٠٦؟االسسا-يبيامم٠٣ك دب٠١
: ’ ٩٣٢٣ميم*:خيسا*٣0يي ' يا م ٦ها اس  >٠١دمع.
ءرم^٢اي4مممربومهعخ^بيي^« .بعمايمية*ا بمبية
بما ؟مية *ما إم :ما ٢ه ٩مهع لمب »:مامي :لمهمخ ؟ مممماًم

’ يهنم جتي :لمهبيا ؟منية نس ما م؟ ٢٢١؟  ifامبي١-
٧٨١،( ٠ل٣تم ٣؟ بهما مب يسما لم (اما حمر^ا)

لممبصء نس ماعي^ا ،؟’مصخا  ١٣مييما اي m ٩رب تم
ضمما^مزممي؟ لموا 4( , ٦م □ ٩٢٠٩ينها) ميما يم:

 11؟م ؟مىة ،٠٠٠٢١2:،؟ متم!م٠٦عا بو ٩٢و  :٣؟  ٦خاما

امبم^م لمرامد ؟م 0با!بني  ٠٦٦٩ج٣٢ج م 1؟ م^تي^^مما آني ،ح

 ٠مد 1٢م٦٢ا م جيما٠بمما م٢آلا  7مي سمه م ابرم fff
؟م7مميس]ا؟مبصا ؟ ٦٠ما ا^بيم ٢٦٣* ٣ا ?) :مميما ؟م^ة،
١٠نم٩١بما م٦اً٣٦ا آ م ?TT؟

:٣م م٩١ببما ٣ج٣ا  ٠٢م رم بيب ماب  ٩٠ا بآما بو مئإل٢ا

مجي «يما يم^ا١٠ص٠٢ما مك٢ا اب ٦١تج’،٧١ل  7 ٠م۴ا؟ ٩٩٧١

٢اك «يما خمهيما «ا٣،ا م لمويءي ايم اك  ٠سم مميهم
٦أم٢ا ٣ inncم جمبب ما، ٠٣اما  *٣٠م5ا ؛

٦٠نما!تم٢٠م ٢ج٢ب٢ا ي.ا م ,رها
<
إممبمم لمومسيا ١يا ييمما ما ؟ميما ا ؟م م^ما ٣يمما ؟ ر٩ما

 0م١هانما ?nr؛ امم' م٠يما مو يعب مم ي^وما *معم :اب'
لم ص ,جم ١ج 5لمونت:ضءمما مبا ٣ي؛' ماءم جما
٦رممب لممب -م :؟م جا٣ما١٠٠٦-ي>:م يمم ماخ  -ا

« ٠د>٣ي حزا؛•*،،؛،
مرم ١ىراكي ١ ■٣٣٠٦لهدد١ه ٠ك٦ما سم٣ت ممىي.؟م60:ت امنسب،
 ١٦٣م ,يتم ؟٣ :ر« 0مي* ،اضر؟م٣ :راممبء ٠٠كم٠ما جبناج5

ت؛  ١١٧١لضبب2ما مييما ؟ ؟مام'ما مب٣ئ  ٠٠١٢جم ,ما ?>-

؟ 0بيم (٦٩٦م ):م،سا جا 7،م١وانما مم صح ٠ ،م]ا
2؟ 1غام ؟ 2ماجبغ 2م4ء2ي ،ميبي د? rnrم صا

ما ص» K٠١٠؛ «،,٠٠ nت^ما جبنا ٦٠ 5وانما ر يااببم
م ،:٢٦لمىما ؟ جي^يما ببم ا۶٣ح « ،٠يماً* :ا ر>? ،مد٦٠ن:ا لمىم

«  ١١٨١ل (2ا) م خيمرا م ما ٣بر ؟م٣ :م ١جبما! ٩ب
 ٠ا)١آ٠مر٢كدموم,٦ا

9 0اسما ؟ 42مبم^ :يضمسيحه :مابمي] ١مممبا 2مب] ١مإلعا

الحصرل على شتى االمتيازات والمصالح النفطية والتجارية واالقتصادية والعسكرية

التي ارادوها.
ب)مفهومآلخليفة للحكم :

يقوم مفهوم آل خليفة للحكم على مزيج من المماهيم إلقبلية  -والتي تفترض
خضو^ع القباثل االخرى للقبيلة لحاكمة -والمفاهيم |الئائراش تقرم عل حق

تملك األرض كحق مكتسب للسيطرة .

ان مفهوم السبي ومصادرة متلكات الخصم المهزوم قدتطورت في متمع
مستقر (البحرين) وفي ظل سيطرة مستمرة آلل خليفة الى مصادرة أراضي ليست

للخصوم فقط  ..بل للمواطنين العادين،ثم توسعت شهية آل خليفة للتملك
بحيث شملت أراضى البحرين بمجملها(. )٤
بعد ان غزا آل خليفة البحرين وسيطروا عليها استباحوا قرى واراضي

الفالحين ،

و قتلوا العديد من رجالمم واستباحوا نساءهم وصادروا العديد

من األراضو الزراعية  .ونظرا لعدم خبرتهم في الزراعة فقد فرضوا عل المالكين
االصلين ان يعملوا في األراضى الزراعية لحسابهم حسب صيغة «الضان»

المعروفة .

تكررتظاهرةمهاجة قرى المزارعين الشعة فىفترات٠مختلغة وانكانبتعلى
نطاق أضيق وخصوصا في العشرينات  .كما عمد آل خليفة الى مصادرة متلكات

خصومهم كعقوبة لمم  .فعندما غادر الدواسر البحرين عقب االضطرابات
السياسية في ، ١٩٢٣اصترلىآلخبغةءالًراضيمويوتميمذطقة٠ابدى،
بتشجيع من االنجليز .
وبالرغمسان-يطرةآلخبغةعل األراضىالزراعيةواستناداالنتاج

الزراعي عل عالقة «الضمان» المجحفة بحق الفالحين  ،ماأدى الى تدهور
االنتاج الزراص،اال ان االنجليزلم يعملوا اي شى ٠للمس دا «الحق» المزعوم
وهله العالقة المجحفة  .وعندما اراد المقهم السياسي في الخليج الكابتن تريقور

٩،;( ٠كإ١٠ >٦ئي٩٢٣ءم٣ا بام٩ا

٣٢٣٢١ئم لمويوببءد*٣٠ا!ومبمني٢۴٢يممبم^اب١م٩ا ،ا جمم
 *۴٠٦٠٦٠٣٦٠ليا ،يمىمم يممما بامما ١٢٣٠٦ ،م٩،٢٦الIP'** ٢

هبامة| ؟ :يم ٠ميم لك٦٩ا م)م ؟م لمية! ٠٩٠٠٢نمم ٩>? TTF 1ا٣عتم،
ص 14 ,؟ ١م ١مس-ما 2ميمما ناً! ٣ ifيي^يهرى٢ا ؟مى

>? ٢٩١ك٣و٠ 5.ثمصا?>  Iي٠ةا؟• 2م.مايمي1٢؟٣م١ي٣

ارأش1باماي1ب*٠*١-نم١آ٠صأ« در١بمال *۶ح ٠٦م۴ب م ٠ج۴٣ج مع ٠٦۶١

٣ب ٠؟ :م٠٣ -ه ؟ ؟ 7ممخما ببيم؟ ٠٦٠إل٦بم بامما مه!م^تمم لممي

ه^ا ٣ممي ٣يج ٠ -ض!م مما ؟ 2مم ١جنمها بع^ ٦ ،؟امضامنما
ينما  ٣١٢٦دصأم •مأم!ا '٣ا> .م ؟م -يمم مم ٣4ر5.

( 9؟ممما) ;ي7،ي جامبض يم م مج٢ام٣ميما ١يوو
4 ٠ى0بةمج0يءر 1ي٩ىمد؟مب2 :ابياء،اممما

بما م *T ٣ب 0بم يمم ما خم  ٩؟مء  ٠م^منىا يسا٠ا؟

7م٠يمايىامم١٣٣؟ييمااميممءبم^صدر٣ج ' ١مم؟
ي*٠٠يا*اماب،ةا٠بماوا؟ا?  ٠ىيم^ضة  ١٣٦٠٦هم تتم٣٣ ،ي
ال (؟مممما) يمم ما!مد يي يياما بميم١١٠٢٢۶١٢ي رم^ب ?>ا
٣»0 ٠ج^ما؟مرمامبر
م ۴٥٠٠١١؟ ١يمم ما؟م يما  ٣:20؟م.ما مم ،ضما موبم! ٣0
دم٩ا ، 20؟ ،،يمب مل بمامجامبة م ييب ا  ،*٢٠٦م؟تهما

ب،,اض  ٠يام ما :٣٣مبمم١٠١ج|  *٠٣، ifا! بمخجماما هي

٠., ٠لصم •ب
 ٢٠٢؟7مم ١مه 2سم ،٢٣٦١؟ممج ابما *مصما 0 ٠٦٠٦۶٢۶٠٦يم يمم

ماي*.ا* ي٣ي بمما لمجمد برع م يليا ؟ ٢٦١ل٠٢م؛؛ ٠ع ما ١غجمب ٠ح٦

I ۴٠١ك|؟  |٣٣جمحب ١كي| *)• ،م أ|مج ٠اي دنيا١٢ ،ه ' ٣٣ايب٦
?!٣،١٠ Tnمييالل ،؟^مما؟ جيابما ب&،ا *سبء م١آلعا لم *2ا

بيء٦يي-ا؟4عمماخ -؟مدبمنج]اجبىد ،? ’ :٨يغم I٢١سنمب
١٠|٠هم ج٠نياد ؟ جعب ماكد د  frي١٦،مما م ١بم١ز ابا
حب ي،يئىم لوى ممبما 0 0يما  ifار ?n؟

(»٩٦
لممي،

ا لسممخيم هربى ومعبما0سبرض  >7ميما* ٩؟ (4نرميما٠٦و)
>? unnoممم ٠اميوبمخجما ؟٠٦ 1ا^ا!م  ٠جنم*0-مه،ر٠٣

(لمىم) م| تجباً ,؟ ١ك٣هأ٢ح  N5؟م بمبما مممء  !1? ٠؟ مإ !*٣مم
?*اما ؟ مم ٣5ييما مهما لبما ا if ١٢٩٠٣بمنيكا ٣مر

 ٠صعاً!
2حمم  ٨سية ؟ ٠٢١٣ 1مم :م ج٣أ4 1ما 0ر ^ ٣٩٢١٩بمة

 ٠٦٠ ،لمهربما لميسة ٣إم 4 ٠نما ؟ة ٢١م *ن! مب٩٩ئ ١يما،يما
كم١ب ١ : /٢٠٠صا :0ما 0رء  ٢٦٣١تم •بم :نيما

 ٠٣دههيمم|كم ٩؛م٣١ي| ٠٠٦ :نم)ما IM،تم Iحمي؛!” مم مج ج٣٩اس٠٢

if 0ة لم لمىمارم9بم؟ ا٣٢غمعرا240 '٢م ١٤؟ ا؟٣اً|٠ا٠ذآلم٣ل
منم’ ج*٩م٠٢٤ماءتتدر٤عمامرلمىمالمهيبمم^خبا
 ٠سم٠٩اًأ-م٩مبو

سجامما  -بمميية ابماً اب* ٤٣تبر ،دئ٠٩آ ٢و ٠مأ جمي٠ممم ٤منيية لم

يبم ما ؟؟ د األدد ؟ إلمب٢٩٠ج٢ا  ١۶٦٦٢دم  ٠لممممي لمهيم

ا٣٦٣خ  ٩٩٢١٠٦۶٠٦م٦نيما م٦ا م ٠٣٩؟ 0م:ما لمنهبسب

ممجام

ا٢| ٣ا ٩٦٠٦ 1مامارا ضييا ص0٢٦ 1ي؟ا  ٠ماكد

؟ممي 2د ؟مب جا ٢٢تم! ١٢٣؟م ا٦ب ثمم  « ٣۶٢٦٢١٢٣٢١صنم
سم٢٢ام بأمم] ١هيما تم م٣٠٣ر|ي! مى ليا ,-كد؟م 0بب
‘٢۶٢٩١۶٠؟،؟ Ifد٠٦جب١م٠٩نمم٩ب،? ٠٦ا?لم٠أصا٩٩٠

مبما * 0؛رام إليذم يج٦ما 1-40؟ ابا! عميم ١م ص لمىما ثم١
0مبم*م  ٩٦٦ما Pمع١ب ؟مر ،ثمي( ٢١سماما!) جمم! جوأ ٠؟1

آل خليفة من مصادرة حقوق المواطنين الطبيعية (حت التملك والعمل والسكن

والتعبيروالعمل السياسي والمشاركة في لحكم...الخ) .
افرزت هذه الرضعية نظامامراتبيا  ،حيث انقسم المجتمع الى عشيرةآل

خليفة» تحكم  ،والى جانبهم بعض العشائرذات الحظوة مثل الغتم والمسلم
(لكنهم ال يتمتعون بامتيازات آل خليفة) ومتالحة معها البرجوازية الكمبرادورية

من البيوتات التي شت في مرحلة للؤلؤ ثم الوكاالت التجارية احقا ،ومعتطور

الدولة ،نمت شريحة تكنوقراطية في المراكزالعليا .ومقابل هذا الحلف تقف
الفئات الشعبية المصنفة انها رعية عليها ان تعمل دون حقوق سياسية .

يفترض في الرعية الخضوع للراعي (الشيخ الحاكم) وبالطبع ال يفترض لما

حقوقا سياسية أوقانونية أو المشاركة في السلطة  .وايامن هذه الحقوق هي حقوق

تمنح من الحاكم وليست مكتسبة بداهة .منهنا فإنه عندما اقدم الحكم عل اقامة
المجل الوطني فانه اكد في دياجة الدستورعل أن هله الخطوة استمرازلنمط

الحكم القائم عل الكورى .وكما تمت اقامة المجلس الوطني باوامر اميرية فقد
حل باوامر اميرية.

ان سلطة آل خليفة تنكر اساسا حق الشعب في ممارسة السلطة أو المشاركة
فيها من خالل ممثليه‘ المتخيين .

ج -شرعية الحكم في دولة «االستقالل» :

سبق ,استقالل» البحرين في  ١٦اغسطس  ١٩٧١مراعات ومالبسات
ناتهة عن ادعاءات ايران في ملكية البحرين  .تمخضت الماومات واالتصاالت
التي جرت في الكواليس الدبلوماسية بعيدا عن مشاركة الشعب صيغة قرارصادر
عن مجل االمن يعطي االمين العام لالمم التحدة حق ارسال مندوب عنه لتقصو

رغبات شعب البحرين  .وهنا وجد آل خليفة انفسهم الول مرة مطاليين باثبات
شرعبتهم  .ولذلك فقد استخدموا كافة االساليب الملتوية ; اللقاءات مع

التجار،تنظيمزياراتللمندوب الى االندية بحيثرتبتمسالة لمحدثين ٠٠٠

الخ من االساليب التي اعتبرها المندوب باها استفتاء  ،وكان الخياران المطروحان
أمام اكشخصيات التي رتبت اللقاءات معها هما:مع «االستقالل» اللي يعني ضمنا

القبول باستمرارسيطرة وحكم آل خليفة للبالد أوااللتحاق بايران  .وكان مند
البداية واضحا نتائج «االستفتاء» وانه ال يعدوكونه خرجا أمام االدعاءات الكاذبة
للعرش االيراني .وبالتالي فان التأكيد على الهوية القومية للبالد استخدمت مرة

اخرى من قبل آل خليفة للتأكيد على سنيطرتهم وثنرعية هله السيطرة .

ونظرا للضرورة التبي املتها مسالة االنسحاب العسكري والسياسو
البريطانيمنمنطقة الليج «ومن بينهالبحرين،

في اخراجصيغتضفي

مسحة استقالليةعل لمرحلة لالحقة ،فقدتجآللخ1يفةامدارمتررلبالد،
وفي هدا المددفقد تنازعت االسرة الحكمة ثالث اتهاهات  ،حسب االستقماء

اللي قام به اميل نخله (4موجب منحة منمزسسة ٠فورد فاونديشن» ومسجلة في

كتابه «البحرين») وهذه االتجاهات هي :
 ٠االتجاه االرل يرى بان االسرة الحاكمة البد ان تتناازل علجالً أوآجالً عن
جزء من سلطاتها الى مؤسسة متخبة  ،ولهذا فمن المستحسن عمل ذلك

طواعية.

 ٠االتجاه الثاني وهرالسائد في اوساط التعلمين حلة الشهادات الجامعية من

افراد االسرة الذين يبدون العملية الديمقراطية وال يتخوفون من نتائجها بحكم
الضوابط الكثيرة الستمرارسيطرة االسرة .
 ٠االتجاه الثالث وينظر بتشاؤم الى التجربة الديمقراطية وال مركزة الدرلة

والماهمة الشعبية في االدارة الحكومية.ويتزعم هذا االتجاه رئيس الوزراءخليفة بن

سلمان ،واألركان االساسين ي السرة

اللينيرون بان مه،احصل من

تطورات  ،فان السلطة الحقيقة يجب ان تبقى في يد االسرة الحاكمة") .
لقد ثبت ان االتجاه اكالث هو االقوى وهوالذيتغلبعل االتجاهين
االخرين  ،وانهصاحب القرارالنهائي  ،ويعبرعن الجرالسائد وسط العائلة

البعيدة عن هموم الشعب  .وكما سمح بقيام الحياة البرلمانية في ظررف معينة ،

فقد عمد الى انهائها  .وكما اصدر الدستور  ،فقد علق موادا مهمة منه  .ان
سلطة آل خليفة لم تكن صادقة في تبنيها الصدار دتور ينظم الحياة السياسية في
البالد ، .بل كانتمضطرة اليجاد دستور الكساب حكمها شرعية لمرحلة ما بعد

االنسحاب البريطاني  .كمالم تكن صادقة في تنفيذهذا الدستور واحترامه ،

فقدعمدت الى خرقه عندماتعارض مع مصالحها  .كما ان تبنيهاللعملية
الدستورية  ،بما في ذلك اجراء انتخابات وقيام مجلس تأسيسو ومجلس وطني
الحقا  ،لم يكن ايمانا منها بان الشعب هومصدر السلطات والشرعية  ،بل كجزء
منديكور«االستقالل» منجهة  ،والحتواءوامتصاص النقمة لشعبية منجهة

ثانية.
ان االسرة قد عمدت منذ البداية على ان ال .ينبثق الدستورمن ارادة شعبية

خالمة  ،بل اقرب الى ان يكون هبة من الحكم لرعيته(  )١٠ولهدا حجمت الماهمة

الشعبية في وضع الدستور واضعفت المؤسسات الدستورية (التشريعية والقضائية)

المناط بهاحاية الدستورعلى النحوالتالي :

-١رضع الدستور:
- ١رغم ان معلم المواطنيين اللين تم الحرارمعهم *ن تجل المحانة  ،قد
اكدواض ضرورة وضع الدحورض تجل مجلس متخب بمشاركة خبرا* قانونيين ،

ثم عرضه عل استفتاء شعبي  ،فان الحكومة قد حجمت دور الشعب في وضع
الدستور ،حيث قامت الحكومة بوضع مودة الدستور ،وحددت دور المجلس

التأسيسى فيمناقشة الدستور وادخال تعديالت عليه خالل فترة عددة (صتة اشهر)

واحتفظت لنغها بصالحية اقراره في صيغته النهائية .
 - ٢أما المجلس التأسيسي فلم يأتي متخبابالكامل ،فقدجاءت تركيبته
عل النحوالتالي ( ٢٢عضوا متخبا و ٨اعضاء معينين و

 ١٢ .وزيرا  ،كما

قامت بتعيين رئيس المجلس (ابراهيم العريض) وضمنت الحكومة بالتالي السيطرة
على المجلس .

- ٣عمدت الحكومة من خالل قانون االنتخابات الى حمر حق االنتخاب

والترشيح في اضيق نطاق ممكن من المواطنين حيث حرمت المراة كليا من حق
االنتخاب والترشيح  ،وكذلك قطاع واسع من الشباب حيثحددت سن

الترشيح ب  ٣٠سنة وسن االنتخاب ب  ٢٠في متمع يشكل الثباب ()٢٠- ١٨
نسبة كبيرة فيه

- ٤جاء توزيع الدوائر االنتخابية ليعطي ثقالللعناصرالرجعية والمرتبطة
بالسلطة وبعيدا عن الثقل السكاني. ,

٦-٥جرت الحكومة هذه االنتخابات وسطاجواء القمع وقوانين اللوارى
واستمرار اعتقال العشرات من الوطنين وعدم السماح للعشرات من المفيين بالعودة

الى البالد.
م\٩١
لقد شهدت البالد في مارس انتفاضة عمالية قادتها اللجنة التأسيسية التحاد
العمال والمستخدمين وأصحاب المهن الحرة في البحرين بهدف الحمول على اقرار

بشرعية العمل النقايي  ،وبدال من افتاح مرحلة جديدة من التعامل مع الجماهير
فقد شنت اللطة حملة اعتقاالت واسعة ضد النقابيين والوطنيين  ،وضاعفت

موجات االرهاب والقمع والمالحقات بحق الوطنين  ،وبعد ان رفع عدد من

الوطنيين ا لتدا الى الحاكم يتمنون فيه ان يعلن رفع حالة الطوارى  . .لكن هذا
االخيرلم يستجب لهم  ،فاعلن عدد من الوطنيين انسحابهم من

االنتخابات(. )١١

ي وتضاعفت حالت القمع خالل نترة المجلس التأسيس حيث شنت
السلطة حملة واسعة في مارس وابريل  ٧٣شملت العشرات من المناضالن

والنقابيين ودبرتجريمة اغتيال المناضل محمد بونفرر  ،وواصلت تجاهلها
للنداءات المكررة والعديدة التي انطلقت من الجمعيات النسائية العادة النظر في

القرار الرجعي حول حرمان المراة من المشاركة السيابية اال أن كافة العرائض
والنداءات لم*د اية اذاناصاغية من النمر :لحاكمة"^ .

ب) الدستور :

فيظلهذه الظروف اقردستوردولة البحرين وهو يحمل ارادة الحكومة أي
ارادة (آل خليفة) التي تم تأكيدها في التالي.
- ١اكدت المادة( )١فقرة ب على ان( حكم البحرينوراثي ويكون انتقاله من
حضرة صاحب السموالشيخ عيسى بن سالن آل خليفة الى ابنه االكبرثم الى اكبر

 ٠ابنائه  .. .الخ) .
كماجاءفي المادة  ١ ٠ ٤فقرةج ( .مبدا الحكم الوراثي في البحرين ال يجوز

اقتراحتعديلة بايحال من ألح^ال) .

-٢

لمتتوفرللدستررضمانات منخالل قيام مؤسسات تحافظ عليه من

تدخل السلطة التنفيذية مثل  ٠المحكمة الدستررية  ،والمجلس التثريعي المستقل
حقا» فالمجل التشريعي (المجلس الوطني) ليس متخبا بالكامل حيث الوزراء
اعضاء في المجل بداهة  ،ولهم اولوية في اقتراح القوانين .

-٣

ان أي دستور ال يكتسب قوته اال من خالل التقيد به خالل المارسة

(فصل السلطات الثالث وصدور قوانين تجد روح الدستور وخضوع السلطة

التنفيذية لمراقبة السلطين التشريعية والقضائية) ولكن هذا لم يحدث وتم خرف

الدستور مرارا .

رصردرت التجربة
شكل حل حاكم البالد للمجلس الوطني وتعليق المواد المعلقة باالنتخابات
والمجلس الوطني في  ١٩٧٥/٨/٢٦م باوامر اميرية هاية مرحلة إضفاء شرعية عل

سلطة (آل خليفة) من خالل المجلس الوطني وفي اطار الدستور وعودة آل خليفة

الى السيطرة المطلقة انطالقامنكوهم االسرة لمالكة.
في مقابلة لريس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مع جريدة

السياسة الكويتية اثرحل المجلس ،قال (الديمقراطية التي نريدها لدولنا هي
االبعة من تقاليدنا وعاداتنا والخطا الذي واجهته الديقراطية في البحرين انها كانت
ديمقراطية مستوردة  .لقد وجدنا ان ديمقراطية الغرب غيرصالحة لنا .

نحنهنانعني (آلخليفة) وليس لشعب .
من المغارة ان يتكلم الحاكم الفعلي عن المؤسسات المستورد :بينا كل

المؤسسات الحكومية من اجهزة مدنية وعسكرية وقوانين ونظم ومزسات

اقتصادية ومالية واجتماعية (بنوك  ،شركات مغلقة ومساهمة واندية) ونظمها
وقوانينها هي مستوردة والعديد ممن يعملون فيها مستوردين  .ان الحكم الوراثي
(آلل خليفة) ذاته مستورد  ،فالملكية الوراثية دخيلة عل العرب من الفرس

والرومان.
ان الخرق المستمر لحقرق المواطن كما ينص عليها الدسترر والتصرف
بالوطن كاقطاعية  ،ليست حالة طارئة أوسوء تقديرمن سئرل أونتيجة عدم

تطور في المؤسسات والقوانين الحقوقية بلهيمن صلب مفهوم آل خليفة لكعب

والوطن .الشعب في نظرهم رعية يجبعليه الخضوع ،ومن هناخرق حقوقه
المستمر(االعدام ،السجن ،اسقاط الجنسية...الخ) أما الوطن فهوملك

كامل (آلل خيفة) يتصرفون به كاقطاعية،ومن هنا التصرف بالتراب الوطني (منح
قواعد لالمريكان  ،تقديم تسهيالت  ،توقيع اتفاقيات سرية  ....الخ) .

وحيث ان سلطة (آل خليفة) ال ترى في الثعب مصدرا للشرعية والسلطة
فانها تتعامل مع اي تنظيم سياسي أونقابي ارشعبي نابع من ارادة الشعب عل انه

ال شرعي ويثكل عليها خطرا  .وحيث وجدت في المجلس اداة يمكن ان تعطل

قدرتها على سن ما تريد من القوانين  ،وتخضع ارادتها للمناقشة  ،فقد حلت
المجلس واستأنفت مسبرتها السابقة دون ادنى سمام بالتطورالكبيرالذي حصل في
بنية المجتمع التحيتية والفوقية .

اجع الفصل األول :

-١احد مصطفى ابرحكمة  ،تاريخ شرني الجزيرة العرية ،مثرراتمكبة الحاة ،بيروت
ص. ٢٢٧
-٢د .عمد الرميجي  ،البحرين  -مثكالت التغييراالجلعي واالكماي ،داراش
خلدرن  ،بيررت  ، ١٩٧٦ص . ١٦- ١٥

-٣الممدراالبق،ص.١٤
-٤فود خرري  ،القبيلة والدولة في البحرين  ٠زباالنجليزة) جامعة شيكاغر  ٠١٩٨٠ص
•  -الرميحي  ،المصدر السابت ،م.٦

-٦المصدراالبق ،اعالن حكومة البحرينهرقم  ١٣٠١/٤٣هبتاريخ • ١نوفمبر. ١٩٣٣

 -٧الرميحي  ،المسدر السابقمي.١٧
-٨اميل نخلة ،البحرين (باالنجليزية) مكبة لكسنجترن ،كدن ، ١٩٧٦م •. ١٢

٠٩ذخآلالممدراالتص. ١٣١
-١٠نخلةالممدرالسابتص. ٢٢٥
 - ١ ١الجبهة الشعبية لتحريرعان والخليج العري ،الترفيعات االمبريالية في البحرين ،ص
- ١٢نخلة  ،الممدر االبتص . ١٤٣

الفصل الثاني
تطور أجهزة الدولة القمعية
الباب االول

مرحلةماقبل الستقالل
آ  -الطابع العثائري للطة آل خلفة.
ب  -اشكال التغلغل رالسيطرة البريطانية ٠

ج -البداياتلتشكل األجهزة االمنية واالدارية.

البابالثاني

االستقالل وانعكاساته على أجهزة الدولة

ا-التعاونمعلواليات المتحدة
ب  -التعاون مع االنظمة الرجعية
 - ١التعاون مع الباكستان

 - ٢التعاون مع كوريا

 - ٣التعاون مع االردن

 - ٤التعاون مع مصر
ج  -التعاون مع االنظمة الخليجية

الباب الثالث
البحرين دولة قمعية

ا-وزارة لداخلية.

ب  -الميمنة االمنية ملى رزارات راجهزة الدولة .

الباب األول
مرحلةما قبل االستقالل
يتند حكم عشيرة ما في المجتع القبلي التقليدي إلى تسليم القبائل

االخرى بزعامتها واظهار هدا التسليم من خالل دفع الضرية واالحتكام إلى
زعيمهاسوبالمقابل فإنعل هذا الزعيم أن يقود القبائل االخرى في مواجهة االخطار

الخارجية والتعاون مع القوى الخارجية .منهنا فلم تكن هناك حلجة إلى لجهزة

دولة (جيش ،وشرطه ،وقضاء  ،وادارة  ....الخ)

ح.

وحيث أن االعماداليعي والجارة كاناسائدين في البحرين  ،فقذكانت
العالقات العثائرية الغية وكانت التشريعات الدينية هي التيتنغلم العالقات في
المجتمع في مرحلة ما قبل التغلغل االستعماريواستخراج الغط (ويالتالي هيمنة
العالقات الر^سمالية).

ال

وحيث ان االتظمة والقوانين واالجمزة القمعية في الي متمع هي تعبيرعن
التطور والصراع اللي وصلت إليه القوى البقرة في ذلك المجتمع  ،وحلجة
الطبقة السائدة لضبطحركة الطبقات االخرى بما يضمن سيادتها عل المجتمع "،
فآن تطور الدولة زالقوانين في البحرين ليت احثنا ،عن هله القاعدة  ،ويمكن

ايي هل ابرز المؤثرات ب٠ذلك

آ-الطابع الع^انريلللةلخليفة ٠

ب  -اشكال التغلغل والسيطرة البريالنية ٠
ج-ابداياتلتثكالالجمزة ألمنية واالدار^ة .ا

ا  -الطابع العشانري للطة آل خليفة .
عالجنا في الفصل االولمغهومآلخليفة للسلطة با لذلك من نعكاس عل

االالر الحقوقي والقانوني الذي ينظم عالقات الموالنين باللطة وعالقاتهم فا

بيهم

ولعل ابرز تعبير من ذلكما قالهمتنارحكومة البحرين البرالني:تثارلز
بلجريف ،حيث وردفيمدكراته ٠إن حكومة البحرين أ^توقرابليةركلمة الحاكم

هي القانون حيث أن قوانين الدولة تصدر بأ^مهفي صردة عرامهم وتنشر في
الجرائد الرسمية وتصبح نافلة‘ . )',ينظر آل خل^فةحتى دلف٠قرم إلى

القوانين كا انهم ينلرون الجهزة الحكرمة عل اهاتعلمات مادرة عنهم
وموجهة إلم الرعية التي يجري استحداثها وتضرها علىانها إمتدادلسيطرتهم
حث انه من المدم به ان يكونوا في قبة هد االجمزةوالمكين بمغمالها بغض
اا|سرضذالكهم للكغا٠ات كزالمناصب ي هم االجهز؛ ام ال.هانتني

االبزحث ان آل خبة.مونصزكسان وحدة سامم وسك
ال يمكن أن يتجارزوهم فى الصالحيات واللطة .
مندبروزنواة اجهز :اللمكومة في العثرينات (المحكمة العب) حى تام

مجلس الوزراءفي اغسط  ١٩٧١فإن آل خيفة رغم انم ليوا المرزين في

الكفاءات لعلمية واالدارية إالأنهم سيهلرواعل أجهزذالحكوز الحساسة انطالقاً
من انسم لالصرة الحاكمة.
ب-السيطرة لبريطانية

رغم االدعاء المكرر من فبل االنجيز (بأن البحرين دولة متقلة تربطها
عالقات خاصة مع بريطانيا) فإن الواقع يدحض نلك.فابجربنخى نيل
«استقاللها^ف اضط  ، ١٩٧١كانتخاضعةبربطانيا التي لم تقتصرسيطرتها

عل الشؤ ون الخارجية بل التدخل الفض في القضابا الداخية .

مندتوقيع أول اتفاقية ما بين مندوب الشيخين سلمان وعبداس احدالخليفة

والكابتن كيرفائد الحملة البريطانية في  ٥فبراير  ، ١٨٢٠أصبحت البحرين تتبع
حكومة بومبي ادارياً من خالل المقيم السياسي البريطاني في بوشهر .وقد ابرمت

بريطانبامجموعةمن المعاهداتتع شيوخ البحرينندكرمنها"" .

 أفاقية  ١٨٢. /٢/٥وهي شبيهة بأنفاقيات المدنة التنعقدتهاًبرهطانبامع شيوخ (االحل المصالح) حيث تعهد الشيوخ بموجبها بمحاربة (القرضنة

البحرية) وبالتالي ضمان هيمنة شركة الهند الشرقية عل المالحة في الخليج وهو

ما كانيم بربالتيا^تلك الرحلة.

-ي

 الفاقية  ١٨٦١ما ببن كابتنجونز(المقيم إلسيلي) واكيخعمد بنخليفة والتي تم االعتراف بسلطة آل خليفة على البحرين كبلد مستقل .

 -اتفاقية  ١٨٧١ما بين الكولونيل لويس بيللي (المقيم السياس) والشيخ

عيسى بن علي حيث تعهدت بريطانيابحماية آل خليفة وبالتالي امبحت البحرين
محمية بريطانية .
 -اتفاقية  ١٨٨٠والتي يتعهد بموجبها شيخالبحرين (بان ال يتفاوض أو

يدخل في اتفاق مع أي دولة اجنية وال بسمح بأنشاء مستودعات للفحم اوثابيس
قنصليات ألي دولة في أرضه إال بأذن الحكومة البريطانية) وبموجب هنم االتفاقية

فقدت البحرين استقاللما السياسي واصبحت تابعة عملياًلبريطانيا .

االتفاقية الجامعة  )Exclusive Agreement( ١٨٩٢والتيتعهدبموجبهاشيخالبحرين بعدم التنازل او رهن أوتلجيرجزء من أراضيه إالبإذن من الحكومة

البريطانية وعدم اعماد مثلين للدول االجنبية في بالده .
وقداكدت هذه االتفاقية على االتفاقية السابقة لعام  ١٨٨٠وضاغفت من

صالحيات تدخل بريطانيا ليسفيعالقات البحرين الخارجية فقط بل حتى في
التعامل النجاري مع الشركات االجنبية وبدلك ضمنت بريطانيا لفسها مركزاً

تجارياً احتكارياً في وجه منافسة الدول االوروبية واكركات التابعة لها ،ومع

-٤١-

ظهور بدايات لوجود النفط ،وقع الشيخ عام  ١٩١٤اتفاقية مع الوكيل

السياسي جاء فيها ( ،اني اعود فزكد بأنه إذا كان هناك احمال للحصول على

البترول في منطقتي فأني لن استثمرهابنفسى ولن أفاتح أحداًبخصوصها بدون
مشاورة المستشار البريطاني وبعد موافقة الحكومة البريطانيةالسامية) ٠
أما المرحلة الثالة فهي تدخل بريطانيا في انز ون الداخلية المحضة وهو
ما يمنا هنا
في عام  ١٨٩٨وقع شيخ البحرين اتناقية خاصة يمنع موجبها تجارة اإلسلحة
ويخرل الغن الحربية البريطانية حق تفتيشى الغن الموجودة في الميا .االقيمية.ولم

تكن هله االتناقية اال مدخالً لحضور بريطاني مباشر في البحرين وتدخلهم في

اكؤ ون الداخيةبمافي ذلك سن القوانين واالنظمة وتشكيل االجهزة االدارية
بعدذلك.

ب  -اشكال التغلغل والسيطرة البريطانية
في  ١٩ ٠٠انشات الحكومة البريطانية وكالة سياسية لها في البحرين تبع

المقيم السياس في الخليج وبللك أصبح لها الحضور البشري المباشر الدائم وليس
الموسمي كما كان يجري سابقا .وتم تعيين الكابتن اف .ب .بريدوكس كمساعد
وكيل صياص ا٠»٣

وقدتبع ذلك

توافد المئولين البريطانين الكبارعل البالدكزيارة حاكم الهند اللوردكيرزون

عام .١٩٠وعلى ضوء ذلك فقد اشرف الركيل السيامى البريطاني عل

التشكيالت االدارية الالحقة  ،حيث بات من الضروري ان يكون علقمة اي
جهازجديد احد البريطانيين .

وقبل ذلك وفي عام  ١٨٩٧اشترطت بربطانيا لالءتراف بوثيقة الشيخ
عيسى بن علي (حاكم ابحرين) حول والية العهد اجراءتغيرات في نظام العوائد
الجمركيةوتم بموجبها تعين بريطاني مديراً للجمارك حيث شكلتهذه الخطوة نواة

الجهاز االداري الالحت..
من المهم هنا التوقف حولغط العالقة المشابكة ما بين البريطانيين وآل

خليفة من جهة وشعب البحرين منجهةأخرى.

فقد واجهت بريطانيا مقاومةعنيدة في سيطرتها على الخليج العربي من قبل
القواسم  ،الذين برزوا كقوة في أواخر القرن الثامن عثر وشكلوا تحدياً كبيراً
لالسطرل البريطاني وتعرضوا أكثر منمرة لسفن شركة الهند الشرقية وذلكفيدفاع
مستميتضدهيمنة هذه الشركة عل المالحة والنقل البحري ما بين حوض الخليج

والهند وهوالنشاط التجاري التقلبدي لقطاع كبيرمن سكان بعرب الخليج  .وقد
استخدمت بريطانيا الحمالت العسكرية المتاليةضد القواسمفي الفترة ما بين
 ١٨٠٩حتى  ١٨٢٠جتى استطاعتتجطيم امطولهم واجتاللمواقعهمعل

الساحل العماني الشمالي (رأم الخيمة وغيرها) وبعدذلك فرضت اتغاقيات مماثلة

مع شيوخ الساحل لمحاربة ما تسميه بريطانبا «بالقرصنة البحرية» وتوجهتبعدها
الحملة البريطانية البحرية بقيادة الكابتن كير إلى البحرينواغرقتعدداً من سفن

من تسميهم بالقراضنة وفرضت على شيخ البحرين إتفاقيةماثلة  .هكذا نرى آن
االسطول البريطانيهواداة بريطانيا لرئيسية الخضاع بائل الخدج وفرض
االتغاقيات عليهم .

الظاهرة الثانة هي أن الصراعات ما بين مختلف القبائل الخليجية أو

االمارات التي قامت عل ضفتي الخليج كانت أما بدافع السيطرة أوالثأر أوغير
ذلك ظلت أمراًداخلياً اقليمياً .وبعد أن فرضت بريطانيامعاهدات (الصلح) عام

 ١٨٢٠فقد بدات تتدخل في النزاعات التي تتشا فيابين القبائل المصارعة وقي
تدخلت عكرياً في الصراع الناشب ما ،بين آل خيفة وآل ثاني حول حكم قطر في
 ١٨٦٨وارغمت آل خليفة على االعتراف بحكم آل ثاني^كدلك تدخلت في الصراع
الدائرعل الزبارةمابينقبيلتيالنعيموآلخليفة من ناحية وآل ثاني واالتراك من

ناحية ثانية في .٠. .٠٠١٨٩الخ .

الظاهرة الثالثة هي أن االنجليز وجدوا في الصراعات التي تجري داخل
العشائر الحاكمة في الخليج فرصاً للتدخل وترجيح جناح عل اخر وعزل حآكم

واالتيان بغيره وهكدا أحكموا سيطرتهم عل امارات الخليج ومن ضمنها
البحرين.

فقد وصل الصراع ما بين فرعي آل خليفة (علي بن خليفة من ناحية واخوه
االكبر عمد بن خليفة المتحالف مع محمد بن عبداله من ناحية أخرى) قمته
للسيطرة عل الحكم في  ١٨٦٩واتخد الصراع شكل الحرب المكشوفة ما بين

الجناحين .وقد اعطت تلك الحوادث الفرصة لبريطانيا للتدخل باسطولها فقامت

بخلع محمد بن عبداسه عن السلطة وأخرجت محمد بن خليفة من السجن ونفت
االثنين إلى المند  ،ونصبت عيسى بن علي آل خليفة  .وفي  ١٩٢٣تعاطف

عيسى بنعلي مع مطالب الحركة االصالحية ممااغضب الوكيل السيامى البريطانيا
ديلي(٧اعالع )0فعمد إلى عزل عيسى بن علي ونصب ابنه حد مكانه  .وقد اعترن

بلكريف (المستشارلحكومة البحرين ما بين  )١٩٥٧- ٢٦فيمذكراته بقوله :

«لقدكان مثل رجل واقف على حانة جدار .يجره االنكليز في اتجا ٠بينايجره شعبه في
االتجاهالمعكس».

تميزت نظرة االنجليزلعرب الخليج بمافيذلك القبائل المرالية لهم والتي

نصبوها في السلطة باالحتقاروهدا واضح من صياغة االتفاقيات المعقودة بينهم

وبين شيوخ العشائر الحكمة ومسارعتهم الستخدام القوة أوالتهديد بها  .كدلك
فكون بريطانيافيذلك الوقتهي الدولة االستعمارية االولى في العالم بمايحملهمن

نظرة احتقارللشعوب االخرى وغرور القوة الناتج عن التفوف العسكري المطلق
ونزوع لالستغالل الشديد بطرق فضة  ،فقد سحبت النظرة البريطانية نفسها على

هذه المنطقة وطريقة تعاملها مع قبائل المنطقة وشيوخها  .من هذا المنطلق ،فإن
نظرة بريطانيا للشيوخ  -الحكام -

انطلقت من كونهم عمالء لما ال أكثر،

وال يمكنهم التصرف بشتون حكمهم دونموافقتها ،فتدكان اع^ادحاكمجديد

في أي امارة يتطلب موافقة حاكم الهند من خالل الوكيل اليامي لبريطانيا في

المنطقة وذلك للتأكيدعلى التزام اكيخ الجديدباالتفاتيات منجهة ،وربطه
بعجلة الوكيل البريطاني من جهة أخرى  .أما نظرة بريطانيا إلى شعب المطقة ،
فقد انطلقت من تركيعه واذالله بالدرجة!الساسية ،وعدم الماح له التطور ،

بل تعطيل كل امكانياته بالتحالف مع المشايخ والساللين  ،وفرض االتفاقيات
المجحفة والمكبلة لحريته .كما أن بريطانيا  ،منذ البداية قد عمدت إلى تكري
التجزئة منخالل التعامل مع شيوخ القبائل الكزعماء سياسيين بلكحكام

لكيانات سياسية عمدت إلىتكريها من خالل االتغاياف المتاب ،٠

احمدت بريطاتيا ني تعاملهامع شعب المنطقة عل سيدة (فرق تدم نهي
بحكم سيطرتها على المنطقة لم تعمد لوضع حد للخالفات ما بين الشيوخ من
مدخل صحيح بل عمدت على تكريس هذه الخالفاتولم تكن تتدخل في الصراع

إال عندما تثعر أن مصالحها مهددة  ,إن بريطانيا من خالل تبنيها لسياسة تحويل
المجتمعات القبلية إلى كيانات ذات حدود متداخلة قد اسهمت فى خلق مثكلة
منفجرة دائمة الزالت تعاني منها منطقة اللحليج حتى اآلن .

اما عل الصعبد الداخل فتد عمدت بريطانبا لالستعانة بالعناصزالجنية
وخصوصاً الهنود في االجهزة الحكومية التي أقامتها بحيث أن هذ االجهزة باتت

منفصلة عن المواطن ومعادية له (وخصوصاً أجهزة االمن) كما فتحت بريطانيا
االماراتعلى مصراعيهاللهجرة الخارجية وخاصة من لمند ،التيبرهنتعنوالء

كبير للمستعمرين،وأعطت امتيازات للعناصر االجنبية ٠
أقامت بريطانيا نظاماً مراتبياً في أجهزة السلطة حيث االنجليز في القمة

ويسيطرون عملياً على تلك االجهزة بينا يقف افراد آل خليفة في الوجهة
وخصوصاًفي بعض االجهزة التي تتطلب التعامل مع المواطين (القضاء اكثرعي -

البلدية الخ) ووضعوا الهنودكمساعدين لهم في المناصب التنفيذية  .ويأتي بعدهم

أفراد من االقليات االخرى خصوصاً في االجهزة االمنية والعسكرية (البلوش) فيا

يقع العرب السكان االصليين في أمفل السلم .

هذه السياسة متبعة أيضا في الشركات البريطانية واالجنبية بشكل عام
(بابكو،

جرى مكنزي  ....الخ) حيث يقف االوربيرن في القمة ويأتي

بعدهم الهنود ومواطذوا|لكومذولث وفي أسفل السلم يقف العرب المواطنون .هده
الوضعية ال تنم عن سياسة خطط لها فقط بل تنمعن عنصرية وازدراء للمواطنين

العرب  .وهوما جعل الحركات الوطنية والعمالية (كحركة  )١٩٣٨تضع في أولى
مطالبها المساواة مع الهنود في االجور واالمتيازات في شركة نفط البحرين
( )BAPCOوإذا كانت النظرة االستعمارية للشعوب المستعمرة واحدة فإن نظرة

المتعمرين االنجليزمنخالل تجربتهم االستعمارية في الهند تجاءعرب الخليج هي
االسوا خصوصاً وان االدارة البريطانية قد عهدت مسئولية العالقة بين الحكام

المحليين وحكومة بومباي إلى عسكرسي االسطول البريطاني الذين تميزوا
بالعنصرية والصلف والمنجهية واحتقار شعب المنطقة .

مع دخول البحرين القرن العشرين اصبحت المركز الرئيسى لتجارة
الترانزيت وتجارة اللؤلؤ ي الخليج ،

واصبحت عطة العادة تصدير

البضائع الواردة من بريطانية والمستعمرات الى قطر وساحل ابران وساحل الجزيرة
العربية الشرقيا

لقد تحولت البحربن الىمركز مهم للوكاالت التجارية الغربية وخصوصاً

البريطانية والتي اتخذت البحرين مركزا لنشاطاتها االقليمية

 ،كما

شجعت تجارة الترانزيت راللؤلز الدائمة واالمتيازات التي ترفرها السلطة

البريطانية لالجانب وخصوصا التجار الجندوس على حساب المراطنين ،وشجعت

استيطان عدد كبيرمن التجار االجانب وخموصا رعايا المتعمرات البريطانية ،

ان نشوء بدايات العالقات الراسالية في المجتمع بارتباطاتها البلد

المدب ر

(بريطانيا) وتوابعه (الهند) ولد الحاجة الى ادخال قوانين ومؤسسات بديلة لقوانين

واغراف ومؤسسات المجتمع القبلي  -الزراعي البحراني .
منهنا فقد بدأت مرحلة من االزدواجية فيا ينص سلطة االنجليزومثليهم
من ناحية وسلطة آل خلبفة من نابحية اخرى،واستطراداً ازدوبجية القوانين

والؤسسات التي يمثلها كللرف حتى تغبت المؤسسات والقوانين البريطانية بعد

الحرب العالية االولى.
اما تعبيرات اهتام االنجليزالمزايدفقدمثل بتعيين حكومة الهند (البريطانية)
الول مسؤ ول بريطاني ليمثلها في البحرين مباشرة وهوجون كالكوت جاسكين

في

فبراير ١٩٠٠بدرجة مساعدمعتمد  ،ثم رفع درجة التمثيل في  ١٩٠٤الى

معتمد بامي وهو|لشبف٠ب ٠بريدكس(٠ >٦
كما أن زيارة نائب الملك حكم المند اللوردكرزونللبحربن في ٢٧-٢٦

نوفمبر  ١٩٠١ضمنجولته في الخليج ذاداللة حاصة حيث انادثنت زيارات
كبارا لمؤ ولبن االستعمارين البربطانين لبجرين ،وانتذعائهم لحكام البخربن

اومن يمثلهم من آل خليفة الى بزبطانيا العدائهم النوجيهاك البريطانية  ٠ومنها
تلك الزيارة

انية للثيخ ب اش بن عينى (ارن الحاكم) الى يريطائها في

 . ١٩١٩فيهذا االطارجرى اصبار قوانين منسوخة من لقوانينا لمعمول ها في

المند  ،وتبعها اقامة أجهزة ادارية وقضائية وأمنية لتنفيد هل القوانين عل غرار
االجهزة المعمول يها في المند ايضا .
ان اصدار القوانين كان يتم من تبل حكومة المند(البربطانية) واما تفيدها

فمناط بالمعتمدين البريطانيين  .ولدلك فقد كان المعتمدون البريطانيون الدين
تالحقوا على حكم البالد فعليا مثل بيرهدكس وإلكابتين براي (، ،)١٩١٨
وه.ب .ديكسون ( )١٩٢٠-١٩١٩والمجرم .دالي  ١٩٢٠هم اللين أنشاوا

الجهازالقضائي واالجهزة االدارية واالمنية وخصوصا اليجردالى* ومن بجده

المستشار البريطاني شارلز بلجريف .

يعتبرمرسوم ١٩٠٤هوالبداية الحاسمة للتدخل لبريطاني لفظ

في

الشؤ ون القضائية واالدارية للبحرين  .فعل اثر نزاع ما يين الركالة التجارية

االلمانية وفدارة شقيق الحاكم:عيسى بن علي ،تدخل البريطانيون لصالح
الوكالة االلمانية صال بمبداًحماة المصالح االجنبية .واثرذلكاصدرتحكومة

الهند المرسوم بقانون لعام  )Bahrain Order In Counscil( ١٩٠٤والليخول بموجبه
المعتمدالبريطاني السلطة القضاية التي يكون طرفيهااوأحدأطرافهااالجانب من

غيررعايا الشمخ المواطنين  .واالجانب كلمة فضفاضة فيغياب تحديذ ذتجق
للمواطن واالجني خصوصاً وان عدداً كبيراً من سكان البحرين من الجاليات .
واستبع ذلك تشكيل عاكم عرفية كبديل للمحاكم الشرعية اوالمجالب التقليدية

القبليةلفض المنازعات (مجالس لسالفة) . ٩
وفي عام  ١٩١٩أنشا المعتمد البريطاني ديكسون عكمة مشتركة يرأسها

المعتمد البريطاني ومثل الحاكم (الشيخ عبد الله بن عيهى) للنظر في الدعاري التي
يبها االجانب ضن الرعاة البحرين -حسب القانون بمرسرم لمام . )٨( ٠ ١٩٠٤
وفي ذات العام أنشا المجلساالجمركي(ألععماهع  )Customaryمشكال من ٥
يمثلون البحرانين و  ٥يمثلون االجانب اختارهم ديكسرن بنغسه واعطى المجلس
حق الظر فى القضايا التجارة بما فى ذك الفضال اسلفة باكاج اللؤلؤ وكدلك

الغاء(مكمة السالفة) التي تحكم في قضاياالغوص وتهارة اللؤلؤ وحيث أن تفيد

القوانين واالجراءات العرفية التي ال تستند الى الخضرع بالتراضي حسب العرف
القبلي اوالخضيع لقانون الشريعة بالتسليم بعدالته  ،فقد برزت الحاجة لتشكيل
أجهزة قمعية لتنفيد هله القوانين . )(.

وفيه  ١٩٢٠تشكلت نواة قوة الشرطة عل يد اليجر دلي ذاته وقد جلب
الشرطة من مقاطعة حيدر اباد المندية (البريطانية) واتخد من القلعة مقراً لما .
وهكدا شيعاًفشيئاًتوسع هدا الجهازالقمعي  .واستحدث ديلي السجون

والنفي حيث اقدمإثرحركة  ١٩٢٣عل نغي عبد الوهاب الزياني واحد الحج الى

المند)١٠<.

ح -البدايات لتثكل االجهزة االمنية راالدارية
ان تحرل البحرين شيئاً فشيناً ال مركزتجاري في الحليج ونمواؤسات

والشركات والوكاالت التجارية قد طرح بشكل مبكرتوفيرالتنظيات والمؤسسات
التي تساعد على ذلك  .ولقد طرح التجار الهندوس في مذكرتهم المقدمة للورد
كيرزن اثناءزيارته للبحرين تحسين الميناءوايجادتمثيل بريطاني فيالشاطىءالشرس
للجزيرة العربية لتحبن تجارتهم .منهنا نرى اهتاماً بريطانيا لمجالين هما

الجمارك والشؤون لبلدية.

 - ١الجارك  :ان مفهوم ال خليفة للجارك ال يتعدى مفهوم «الخوة» التي
يدفعها تجاب القوافل اوالسفن سابقاًنظيرا لمرور بامان في أراضى او٠يا ٠قبيلة معينة

وتوفير الحماية لما  .لكن االنجليز وضمن مفهومهم لنمط االقتصاد اللي
يدفعون به يريدون للجمارك ان تسهم في تسهيل التجارة وتثكل مصدراً للدخل،
قد

عمدواالى

اقامة اجهزة الدولة وبعض الخطوات االصالحية التي رأوها

ضرورية لسحب البساط من تحت المعارضة،وحيث ان دخل الجمارككانيشكل

المصدراالول لدخل االمارة وما مثله كمرفق حساس ،فقد كان مدير الجارك حتى
الستينات انجليزي .

 - ٢المجلس البلدي  :وقد قام ديكنرن (المعتمد البريطاني) بتشكيله (٥
يمثلون االجانب و  ٥يمثلون البحرانيين) وعين عبداله بن عيى رئياً له وعمد
روثان الهندي سكرتيراً  .ومهمة المجل هي تقديم سمات,العامة (الصحة

العامة  -النقل  -الماء الكهرباء  . . .الخ) وتمويلها من الضرائب المفروضة على

االيجارات ورسوم الماء والكهرباء  . .الخ.
لقد أدى التدخل البريطاني الغض في دقائق الشؤ ونالمحلية  ،وفرضهم

للقوانين واالحكام والمحاكم العرفية بديالً عن احكام الشريعة والتقاليد القبلبة

والمحاكم الشرعية والقبلية الى معارضة واسعة في اوماط المراطنين  .كما ان
االمتيازات التي حملت عليها الجاليات االجنبية وخصوصاً التجار الهندوس

ووكاالت الشركات الغربية عل حساب التجار المحلين قد استثارغضب
االخرين  ،لهذه االسباب وغيرها شهدت البالد معارضة متزايدة لالتجليز

وسياستهم وخصوصاً في ظل الميجرديلي  ،ذوالنزعة العدوانية  .وتمخضت عما
عرف بحركة . ١٩٢٣
درر بلجريف في المرمة القمعية :

في ١٩٢٥استحدث االنجليزمنصباًجديداًهومستثارشيخ البحرين .
نشرالميجرديل (المعتمد البريطاني حنثن) اعالناً فيجريدة التاهزالكندنية (بوجود

وظيفة مستشاركيخ دولة شرقية) قد عرض شارلز بلجريف نفسه للوظيفة وفجعه
على ذلك قائده في المملة البريطانية ضد سلطان دافور في السودان عام١٩١٦

(الجنرال االستعماري سير ريجنالد وينجيت) والدي اثركثيراً فيشخسبته
وقدتم

قبولبلجريفلمله الوظيفة بعدمقابلته لدييوالمقيم لسياسوي

الخليج الكولونيل اف .بي  .برايدر  )١١٠٠من المهم القاءنظرة عل شخمية

بلجريف النه في الحقيقة مهندس السياسة البريطانية في البحرين على امتداد ٣١

سنة حكمه من تاريخ البحرين ( )١٩٥٧- ١٩٢٦وطبع بطابعه الشنخمى
القورانين واالجهزة التي اقامها االنجليز في البحرين بل نستطيع القول ان جهاز
القمع والعقلية التي ترجهها والقوانين القمعية الحاية هي نتاج مدرسة
بلجريف()١٢

ينحدر بلجريف من عائلة خدم العديد من افرادها في المؤمسة العسكرية

االستعارية البريطانية واحد أجداده االدميرال ماكري قبطان الفرقاطة جورتر

التي اغرقت في . ١٨١٢/٨/٣ويتفاخر
خاللحرب التحريراالميركية و
بلجريف كثيراً بدورعائته في خسة االمبراطورية البريطانية  .تخرج بلجريف
من اكسفررد والتحت بالجيش البريطاني كضابط مؤقت والتحق بالخدمة

االستعمارية لما وراء البحار(ءعذ٧ع )Colonial 8كضابطفيسالح الهجان في عددمن
الدول العربية (السودان ومصر وفلطين) ومنهااكتسب اجادته اللغة العربية
والتعامل مع العرب حيث ان هن الخبرة كانت مؤزهالً مهمأ لمصوله عل وظيفة

مستشارحاكم البحرين. .
قبل التحاقه بوظيفته الجديدة كان بلجريف في تنجانيقا لمدة عامين حيث
يذكر بأن هوايته كانت صيد الفيلة وبيع علجها لزيادة دخله وهي سابقة طبعت
سلركه في البحرين حيث استغل منصبه للدخول في العديد منمجالس الثركات
(كطيران الخليج) لتحقيق ثروة شخمية ضخمة .

من هذه الخلفية االستعمارية العسكرية اتي شارلز بلجريف الى البحرين في
ظل اوضاع متميزة بسيطرة بريطانيا المطلقة عل الخليج خصوصاً بعد انيارتركيا في
الحرب العالية االولى.
وكثيراً ما اشاد المؤ رخون الغربيون خصوصاً االنجليز بثارلز بلجريف

كمصلح اجماعي أرسى دعائم اجمزة الدولة المدينة في بلد متخلف (البحرين»
ويرجعون له الفضل في مبت البحرين لغيرها من امارات الخليج في المجاالت
التعليمية والصحية وغيرها  .لكن بلجرف فه يثكوليمذكراته من المعف
البريطانية الني اكتشفت حقيقته كدكاتور والغية ورجل بويت من خالل

احداث نوفمبر ٥٦الدامية .
وفي الحقيقة فإن المؤ رخين الغربيينيتجاهلرن وضع البحرين الخام

كواسطة عقد في التجارة واالتصاالت في الخليج صا اتاح الهلها االنفتلح عل
البلدان االخرى وخصوصاًلهند ٠فمنالمعروفان أهالي ابحرين كانواصباتجن
في إرسال ابنائهم للتعليم فيمدارس وجامعات بومبي وحيدر أباد  .كما أن التعليم
في البحرين بدا بمبادرة شعبية حيث أنشا االهالي في ١٩١٩مدرسة المداية الخليفية
بالمحرق وتبعتها المدرسة الجعنرية بالمخرق ومدارس أخرى وتحنلوا صرنتها عل

حا٣م ٠اماترليحكومةابحرينباوامرساشكهاللبريطاتيلي  ١٩٣٠لثؤون

التعليم فهولمنع تاثيرات التعليم التحررية خصوصاً وانه كان بعيداً عن ضغوطات

االنجليز ،وللتخلص من المدرسين العرب من أمثال حافظ وهبة الذين نقلوامعهم

االفكار التحررية والقومية الى البحرين .

ال شك أن االنجليزعمدوا الى امدارقرانين وتشريعات واقامة أجهزة

الحكم وذلك لضبط مجرى التطرر االقتصادي واالجاعي وعالبات البحرين
المتشعبة مع ما حولما ولكنهم حرصوا باليطرة على هذه اإلجهزة واستخدامها

لتكريسسيطرتهم واستمرارحكم ال خليفة ولذلكجاءت هذه االجهزة مشربة

ومعيقة لتطوير البالد وقمعية ان مهندس هذ .االجهزة تمعي بحكم خلفيته
وتفكب .وبحكم توجه االنجليز في تعاملهم مع شعب المنطقة ككل .
ان دورتشارلزبلجريف كان دوراًالغياًبحكم موقبه .الغبي والثقة المطلقة

التيتمتعيهامنتبل رزسائه االنجليز ومن تل الحاكسن االس عمل بشار
لمما طوال ٣١سنةوهماحد بنعيسىوابنهسلمانبنحد آل خليفة ،فاننا نالحظ

انه لم يتشكلجهازحكوص ي ابحرين االوكادبلجرب ي لججه ,دالمجرك له .
ولم يقتصرذلك عل االجهزة الحكومية بل شمل ايضاً الشركات المختلطة والخاصة

مثل (طيران الخليج) ونسوق هنا بعض المناصبالتي تسلمهابلجريف() .

 - ١ان شارلز بلجريف بحكم وظيفته الحكومية هرمستثار الحاكم درن
تحديد لصالحياته راحضصامعه ويمكننا تمور السلطات التيكان يتيمتع ٢ا

بلجريف في ظل خضوع حكام البحرين الكامل لبريطانيارمثلها  .وان مراجعة
لمذكرات بلجريف نفسه تكشف لنا انه كان الجاكم المطلت رالحبني للبحرين .

- ٢جهاز االمن والمباحبث:كان ثارلز بلجريفب هوقائد ثرطة الدرلة
( )Police Commandant of Staleبعد رجرع الضابط البريطاني المكلف بذلك الى

كتيبته في لهند في عام  ١٩٢٦وظل القائد الفعلي لقوات االمن والمخابراتحتى
, )١،( ١٩٥٥

-٣جهازالقضاء:مثلتشارلزبلجريفحاكم لبالد فيإلمجكبة
المختلطة الى جانب الركالء السياسين البريطانيين الذين تعاقبوا عل هذا
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فيا بينهم ار المنازعات بينهم وبين العرب (بمن فيهم المحلين) .
كما استلم بلجريف منصب ريس الغوص ،والمؤ ول عن فضب

المنازعات بين الغواصين وتجار اللز لؤ  .وكان بلجريف قد استلم منمب القاضي
الدائم في المحكمة العليا الى جانب قاضي آخر من آل خليفة .
 - ٤المالية  :امتلم بلجريف منصب المسؤول المالي لحاكم البحرين منذ
مجيثه البالد .

فيعام ١٩٢٦وحتى قيام المجلس االداري في عام  ١٩٥٥وهو المفاوض من
قبل اكيخ مع الشركات االجنبية والمحلية لمنحها امتيازات العمل في البحرين او

تلزيمها بمشاريع حكومية اوالتفاوض معها بشأن لعائدات كما هوالحال بالنسبة
لشركة نفط البحرين.
 - ٥بالرغم من أنعبد لله بن عيسى آل خليفة كان وزير التعليم

منذ

 ، ١٩٣٧فان شارلز بلجريف هو المشرف الحقيقي على التعليم منذ أن اصبح
التعليم بيد الحكومة في ١٩٣٠حتى رحيل بلجريف في . ١٩٥٧فيذات الوقت

فان زوجته مارجوري قد أصبحت مسؤ ولة تعليم البنات منذ انشاء اول مدرسة في

 ١٩٢٨حتى رحيلها من البحرين مع زوجها في  . ١٩٥٧ندكر هنا «أفضال»
مارجوري على التعليم في اجبارها اهالي الطالبات على توقيع تعهدات بعدم مشاركة

بناتهن في المظاهرات والنشاطات السياسية وذلك اثرحركة نوفمبر  ٥٦الجماهيرية
مدشنة بذلك (أسلوبا في التربية) ال زال معموالً به منقبل وزارة النربية في
البحرينحتى الوقت لحاضر.:

.

- ٦كان بلجريف احد المسؤ ولين االساسيين الدين اتخذوا ترار باقامة

قاعدة للبحرية البريطانية في الجفير ،وقاعدةجرية في المحرق  ،ولم يعلم غالبية
المؤ ولين الخليجيين بذلك إال بعد اعالنه من االذاعة البريطانية في ابريل

. ١٩٣٤

ويمكن القول ان المستشار البريطاني  :تشارلز بلجريف كان هوالحاكم

المطلق في البالد خالل الفترة الممتدة ما بين  . ١٩٥٧-١٩٢٦ويعود إليه كل

مساوى التركيبة االدارية الراهنة  .ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا أصبح عزل
بلجريفعنوان معركة الحركة الوطنية في لخمسينات ،ولماذاكانإصرارآلخليفة

على التمسك به  .وسنتطرقفي الصفحات القادمة إلى تطررجهازاالمن والمباحث
خالل عهد ه .

اصبح بلجريف بعد وصوله البحرين بعدة اشهرقائدلشرطة الدولة التي

شكلها( )Police Commandant of Stateوظل في هذا المنصب حتي عام  ٠١٩٥٥استند
بلجريف الى خبرته كضابط سابق في سالح الهجانة حيث عمل في فلسطين ومصر
والسودان في تطويرجهاز االمن رالمباحث حسب نموذج قوات المستعمرات  .شهد
جهاز االمن والماحث توسعا وتطورا كبيين  .وقد حخلي بأإلجيم الكببر
واكخمى من بلجريف نفسه كما استنزف هذا الجهاز الجزء االكبر من موازنات

الحكومة .رفيجميع المراحل التيشهدها بناء وتطوير هذا لجهازفان هناك عوامل

ثابتة حكمته مئذ البداية وهي

- ١ان يكون الضباط االنجليز في قمة هذاالجهازحيث استعين بالضباط
الذين اكتسبوا خبرة في محاربة حركات التحرر في البلدان النامية (شرقي أفريقيا

وسنغفورة وقبرص واليمن) وحتى اليوم فان العميد ايان هندرسون .القادم من
رودييايقودجهازالمخابرات بينا اللواءجيم .بيل القادم من الحرب االيركندية
يقودقوى االمن.
 - ٢ان يكون الضباط المغذون تحت امرة االنجليزمن االجانبخصوصا

الهنود والذين استقدمهم بلجريف الول مرة وظلوا يشكلون الذراع اليمني
لالنجليز فيجهاز االمن حتى استقالل المند في ١٩٤٧وبروز الحاجة الى االستعانة

بمزيدمن الضباط االنجليز والعرب حيث بدا االعتمادعل العماله االردنيين

واليمنين  ،رلجع الوثيقة رقم () ١- ٢
-٣أن يكون الشرطة مناالقليات االخرى (بلوش وزنوج وخالسين من

شرقي افرا) حيث اكب االنجليزخبرة طويلة ن التعامل معهم

واستخدامهم .وقدظلهؤاء يمثلون الجسم االساسي الجهزة األمنحتى
الخمسينات حيث بداً االستعانة بالعناصر ليمنية والبدو االردنيين وكشافة ساحل

عمان (٠ )١٠
من دراسة هذه التركيبة ندرك أن بلجريف بنى جهاز االمن  ،حسب فلسفة

(فرق تسد) حيث أنه جهازغريب عن المجتمع البحراني ومعبا بروح العداء

للمواطنين وبالطبع للحركة الوطنية  ،وشديد الوالء لالتجليزعلى حاب الوطن.
وبالرغم من أن بلجريف عؤكدعلى أهمية بحرنة جهاز االمن لتمكينه من التعامل
بكفاءةأكثرمع المواطنينخصوصاًبعدحصولحوادث مفجعة  ،نتيجة الهوة مايين

المواطنين والشرطة االجانبءاال أنه لم يكن جادا في هذا التوجه وما قام به لي
سوى عملية تجميل فقط  .وظل عددالبحرانيين عحدودا في أجهزة االمن والمباحث

وفي المراتب الدنيا فقط .وبالطبع فقد كان هناك عدد من أفراد العائله الحكمة
وحلفاثهم من العوائل االخرى (الغتم والملم) حيث يكون موقعهم تحت

االنجليزمباشرة وضمن سياسة هيمنة اسجرة الحاكمة على االجهزة الحساسة وفي

مقدمتهاجهاز االمن والمباحث .

وبالرغم من االمام الشديد الذى أبداهاالنكليزلطرير الجهزه القمعية»
االأنتماعداساالت التيخاضتهاالحركة الوطية قدشكك تحديالجهازاالمن
والماحث خصرصاوأنهاكشفت عن عجز

هذه االجهزة بالتنبؤ بانفجارهله

النضاالت واحتوائها .

دلت حركة الميثة ( )٥٦ - ٥٥وانتفاضة مارس  ٦٥على انه بالرغم من وجود

جهاز أمن ومباحث واسع وذوصالحيات  ،اال أن الحركة الوطنية استطاعت في

حركة ( )٥٦ - ٥٥أن تقود الجماهير العريضة الكثرمن ستين وأفثلت غططات
الحكومة التى استهدفت شقها أواحتوائها اوخلق بدائل عنها  .ولم تستطيع
الحكومة تصفيتها اال باللجوء للقوات البريطانية في عملية صراع غيرمتكافئة .
اما انتفاضة  ٦٥فقد جاءت مفاجئة لجهاز االمن والمباحث رغم تشكيل فرع

للباحث لدة(.0ن) بعداجيص حك المهة أس* ٩٦باثرة  .لقد

استوعبت المعارضة الوطنية بعض دروس حركة ( )٩٦٥٥فعمدت الى بناء

تنظياتها السرية المنضبطة بديالمن التنظيم المالمي المكشوف( هيئة االتحاد
الوطني) كما ركزت بعض هذه التنظيات على االعتاد على الطبقة العاملة والمثقفين

الثورين وهم اكثرصالبة وثباتا في الصراع الدائرضد السبلطة واجهزتها القمعية.
وهناك حادث يسترجب الترقف:رهرتيام عناصر وطنية بتفيذ عملية ناجحة فد

اثنين من كبار ضباط المخابرات واللدان كانا مسؤوالن عن ارجاب .وقمع الثعب

البحراني واعتقال وتعذيب الوطنيين اثناء انتفاضة مارس • ٦وعما برب (البريطاني

الجنسية) واحدعسن (اردني) في ابريل  ١٩٦٦وتعتبرهذه الحادثة السبب المباشر
وراء استقدإم ايان هندرسرن من تنجانيقا ( المستعمرة البريطانية جينئذ الى

البحرين) .

لم يقف جهازالمباحث مكتوفا امام هذه التطرراتيتضحلنامن مذكرات
بعض عمنعاصروا انتفاضة مارس  ١١٦٠ودخلوا السجنوتكثفت لهم جمائق

عديدة،ان جهازالماحثقدامتطاع ان يدس بعف عناصرو في بعض تنظيات
المعارضة .وقل تمكن الجهازس تتفيف ذلكياالعهادءل مننجرماجبة مجلية,ئتوجه
من قبل ضباط المخابرات االردنينومتابعتهم الدقيقة وهم الذين اكسبواخبرة كبيرة

في محاربة الحركة الوطنية ،االردنية 4٠ن هنا نرى توجههالبحرنة.وتمريبجهاز
المخابراتفي المراتبمادون االنجليزمباشرةكبديلعن لهنود والبلوش ٠

رغم ذلك نرى انفجار انتفاضة مارس • ١٩٦واستبرارهبا السابيع
وصمودها رغم امكانيايت السلطة الكبيرة وابم^تخدإمها للينفي في بواجهة عنف

السلطة  .ان استخدم الجالح الرل مرة ليس ثيئاعرنيا بلمرتببط؟مجمل
النهوض الثوري في المطقة  ،الذي تمثل في قيام ,الثورة -ايت-ة في : ٢٦سببتمبر
 ١٩٦٢ثم قيام ثورة  ١٤اكتوبر ، ١٩٦٣والتململ الكبيردسبط:الوطنيين العانين

قبل ثورة  ٩يونيو ،والهبة الجاهيرية الواسعة في قطرفيابريال ، ٦٣والتحرك
الشعبي فيساجل عمان ضد السيطرة البريطانية  ،وبالتالي فقدجاءيت االنتفاضة
كجزءمنعمليةالنهر^التيشملتلمنطقةيتلكلفترة

٧

أدركت المخابرات البريطانية ان تركيبة المعارضة الوطنية وبنيتها وارتباطاتها
تختلفعنحركة ( )٥٦ - ٥٥ولذلك فالتعامل معهايقتضي تطوير جهازالمباحث

وتدريهعلى تفسير الظواهر ،ليس انطالقا من العوامل المحلية فقطب ل من العوامل
العربية والدولية حيث الترابط الشديد ما بين المعارضة المحلية والقوى التقدمية
العربية والعالمية .

اما العنصر اكاني في هدا الصددفهو االعالن البريطاني من قبل حكومة

العمال في  ١يناير  ١٩٦٨في عزم بريطانيا على االنسحاب من الخليج واعطاء
المشيخات استقاللها  .ورغممجيء المحافظين للحكم بعد ذلك مع وعودهم البقاء

اال انهم في مواجهتهم للحقائق ادركوا انهم البد ان يرحلوا  ،وقد اكددوجالس
هيوم وزير الخارجية البريطاني في لقائه مع شا ٠ايران عزم بريطانيا على االنسحاب

وباتت المسالة تقتصرعلى حصرأضراراالنسحاب الى ادنى حدمع ضهان اشرار
االنظمة العشائرية وارتباطها بالغرب وضمان المصالح الغربية .

ان هذا يعني االنتقال بجهاز االمن والماحث من التبعية لماشرة الى

االستقاللية الشكلية والتعارن مع اجهزة االمن والمباحث للدواللعربية الرجعية
وخصوصا االردن وامارات الخليج وجهازالمباحث االيراني (الساناك) خيث
أعدت ايران لتلعب دورا حاسما عل الصعيد االمنيوالعسكري في الخليج مند
ذلك الوقت  .العنصرالثالث في تطورجهازاالمن والماحث هرتطررالمجتمع؛

نفسه وتعقده  ،عما احدث تغيرات عميقة في ثمطمعيثة الناس وتمركزهم

والمؤسسات االجتاعية والمهنية التي يتمون اليها والتوزيع السكاني من حيث
زحف السكان من القرى الى المدن وقيام تهمعات سكانية جديدة ومدن جديدة .

اصبح من الضروري للسلطة ان تطورجهاز المباحث من جهازعدود الى اخطبوط
يمتد في كل مؤسسة ومصنع وحي ومهنة  .ويتدخل فيأدقشؤ ون المواطنين

وخصوصياتهم ويمارس تسلطه على المواطنين بحيث اصبح سلطة فوق كل
السلطات والقوانين  .وهذا ما يفسركون المرتزق البريطاكني  :هندرسون هو

اقوى رجل ي الدولة حابا ومنذ . ١٩٦٦

الباب الثاني

االستقالل وانعكاساته على أجهزة الدولة
رغم ان جهاز االمن والمباحث في البحرين لم ينضع يوما من االيام لسلطة

اوادارية محلية،وامتلك استقاللية وقوانين تطوره الخاصة بعيدأ عن اي رقابة
حكومية أوقضائية  ،فان لحصول البحرين على استقاللماتأثيراًعل جهاز االمن
والمباحث من حيث التركيب والحجم والتسلح  ،وقد ظل هذا إلجهاز في عهد

االستقالل تحت سيطرة الضب1طاالذجبزومعادكبةسبسرينيىنتجل
االستقالل تماما.

في  ١٩يناير  ١٩٧٠اصدرحاكم البحرين الشيخ عيسى بن سليان الخليفة ٣

بمراسيم تقضو بانشاءمجلس الدولة وتحددصالحياته وتعيدتنظيم الدوائرالحكومية
وتهدف الى خلق جهازتنفيدي فعال  .لكن مراجعة المراسيم تكشف لنا أنها لم

تشملجهاز االمنوالمخابرات وهدا يدلعلى ما يلي :

 - ١الموقع الخاص الذي يتحمله هدا الجهاز بحيث اليراد ان يكون تحت

رقابة علس الدزلة بل يقتصر االشراف عل العالقة يين مسئول الجهاز واللجنة
العليا للخليفة (حاكم البالد  -رئيس الوزراء  -وزير الداخلية  -وزير الخارجية

والتيتقدم اعالها الىمجلس العائلة لخليفة) .
-٢ان االنجليزاليزالون هم النافذون فيجهازاالمن والمباحث ويتربعون

في المواقع القيادية للعديد من االدارات ولم تهيء عناصرعلية لتكون في الواجهة في

جهاز الدولة.
 - ٣الخالف الناشب ما يين الشيخ عمد بن سلمان واخيه الحكم الشيخ

عيسى بن سلمان حول صالحيات كل من االخوة الثالثة (عيسى" وخليفه وعحمد)

حيث ان محمد يرى حسب توزيع الصالحيات في ايام حكم ابيه الشيخ سلمان بان

جميع االجهزة العسكرية بما في ذلك قوة الدفاع المستحدثة هي من حقه بي:ا اسند
الحاكم الشيخ عيسى

قيادتها الى ابنه (الشيخ حد) ولذلك اعتزل عمارسة

مسئوليتهكمديرلدائرة االمن منذ . ١٩٦٨
االستقالل والروابط الجديدة في ميدان االمن :
في ١٦اغسط تم

اعالن استقالل البحرين وفي اليوم التالي في  ١٧اغطس تيادل حاكم البحرين مع

المقيم السياسي البريطاني في البحرين جيفري أرثر ،المذكرات والتي بموجبهاتم
ابطال مفعول االتفاقيات الخاصة التي تربط البحرين ببريطانيا.وفي ذات الوقت

وقعت بريطانيا والبحرين معاهدة صداقة والتيمن المفترض ان تكون اتغاقية
لكعاون في كافة المجاالت ما بين الدولتيناال انافي الحقيقة وفيظل ميزانالقوى

ما بين،الدولتين ،.فانهاعالقة وصاية جديدة منقبل بريطانياعلى البحرين كما انها
كا تنص المادة  ٣منها  -تفتح الباب امام مزيدمن االتغاقيات ١١(.؛
الشك ان الروابط الخاصة التي ثتتها معاهدة الصداقة لما انعكاساهت عل

كافة االجهزة وخصوصاجهازاالمن المرتبطتارينيابأجهزة االمن البريطانية والمسير

من قبل الضباط االنجليز .منهنا فان االستقالل لم يضعفمنسيطرة االنجليز
على هذا الجهاز وارتباطاته بل تم وضعه في اطارشرعيلذلكلم نالحظ تحوال في
جهاز االمن والمباحث باتجاه احالل عناصر بحرانية في المراكز الحناسة التي يشغلها

االنجليز .وما حصل هواستحداث مراكزجديدة الستيعاب الضباط من الخليفة
وحلفائهم خصوصا في ضوء توسع هذا الجهاز وتفرعهماتطلب.المزيد من

العناصر .راجع الوثيقة رقم ()٢-٢
وبالرغم من اهمية التأكيد على العالقة الخاصة ماببين دولة البحرين

وبريطانيا  ،اال ان طيعة التحوالت في منطقة الخليج العربي بأسرها وتبلور

نسخصية الدول لخليجية وتزايد اهميتها االتصادية والسيامية وتصاعد عالقاتها مع
الخرين قدانعكس على العالقات بين دولة .البحزين والدول الخليجية والعربية
واالجنية.لدا البد من معالجة انعكاس هله العالقة عل روابطجهازالنن

؟م :لمعممنا ب ١٢٢ممم دمم٠٠؛،٣ا٣ا ٨١٦٠بما ؟  ٢٩٠جماما٤ما؛،
٦٩ب ١يمي“ ٩٩٠٢٢٩٩٠ ١٣٧٣٠’،مدم ٢١،٢١٩١٢٢١٦٩٦٠٩ج١٣٠٢ ،٢
مى ما هى  :؟ميخا ؟ ج:ا ؟ 2م ونا ؟ لمهيوب؛ ثمك٠م١ج٠
م؛ ,٢٩٠٦٠١٣٠٠٣؟ ^مما خ ٩يص•  ٦٩٩٦؟مم٢ن٤ء
«)٧1تمامبيما موءء (د)15؟مب١ي2ميا
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؟م٠<5.١٢٠اتم٣٩ا،؟مما٠١٢ي٠نم?> ١٣٥:،ربمخجم ١بالمبمء

د٠دت٢مييما ب1م.م٠١٨اض٢٣ما
 ١٦٩٣١لم ؟ما؟ميا ،امنها ،لسما ت ج5؟٠ا٠ما ٩٢٣٩١٠منا
^،ابرء تس ٦٩٩٢١ ١٢٠٣١٩١؟م ؟7صما نم آل؟.سام ؟١٠٢٠تم٢ا تما

ج،ما ٠اممإ٠٢٢٠٠٩ج٣غ *م  ١^١٣٦٩٣نم ؟7ممما نم ؟م
 ٠؟ممخا٩ ١٣١٣،٢١ب] 2مىسما آلجس“$١ ،؟اا ٠ببئ لمما ب ؟،
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محمد الخليفة لالضواء بتاريخ  ١٩٨٢/٧/٣١تحدث فيها عن زيارته للواليات

المتحدة «لقد قمت بزيارة المريكا وكنت اقوم بزيارات استطالعية الجهزة واقسام
الشرطة»  .وبعد «االستقالل»فقد تم ال اتفاقعلى ترتيب دوراتا منية لعديد من
عناصر المخابرات المحلية في الواليات المحدة وتعتبر مصدرا للتسليح والتدريب

إضافة الى الخبراء والمستشارين

.

تعتبرالفارة االميركرة في البحرين المركزالرئيي لبخابوات المركز.ة

االميركية (وثيقة رقم

 ) ٤٠٢ومركز ادارة عمليات المخابرات المركزية االمريكية

( )C.1.Aليس في البحرين وحدها بل في الخليج.كما ان عمالءالوكالة يغملون تحت

ستارفرق الالم(«^  )Peaceوخبراء االكاديية الرياضية االمريكية المستخدمين
من قبل المجل االعل لكباب والرياضية والخبراء وانجارين في الجهاز

الحكومي والشركات االميركية (بنوك افشور وغيرها) :ان دورصالع ,الوكاال,
تحت يافطة خبراء رياضة اصبح مكشوفا ومعروفا لدى شعب البحرين وخصوصا

في القطاع الثبابي والرياضي  .لقد اتضح ان اكثرهما عالقة له حتى بالمجال
.وانهم خبراء فعال  ،ولكن في رصد النوجهات الوطنة
الرياضي

والسياسية في قطاع الثباب ونحويل اهمام الشباب نحوما يمى (بالرياضة
البحتة).

اما عمالء الوكالة في ختلف قطاعات الجهاز الحكومي فانهقدثبتفاكثر
من مرفق حكومي واكثرمن شركة انهم اليفهمون في المهنة ,المغترض تأديتهاولت
لديهم الكفاءات المطلوبة  .وبمراجعة السياسابت المتبعة في بعض الوزارات فسوف

نتبين المهمة الحقيقيةلمؤ الء لخبراء
 - ١في وزارة الصحة  -ادخل الخبراء االميركان بدعة امتحان خريهى
كليات الطب من االتحادالرباني والدول العربية من اجل التخلص من خربي
ط .الكباتوردعالطبةضااللتحاق٣ا .كها ادخل هؤال٠الخبرا٠ذظام تقهبي
معلومات (امنية) عن كلطبيب وممرض لمعرفة توجهاته السياسية وتوفير إضبارات
لجهاز المخابرات.

'

- ٢في وزأرة الدولة لشؤ ون الموظفينوعمال بنصيحة هؤالء الخبراء يجري
عمل اضبارات عن مرظفي الحكرمة والتنسيق مع جهاز المخابرات للحؤ ول درن

ترتي الموظفين الوطنين وعدم ابتعاثهم في دررات اودراسات عليا .
-٣في وزارة التربية والتعليم حيث عمد الوزير «العربي جدا» د .عل

فخروعل امركة الوزارة واجهزتها ومؤمسات التعليم العالي (خصوما) والمناهج

التعليمية .ان التائج العملية ،لهيمنةعمالء الوكالةعل التربية والتعليم هي ما
نراه من قمع شديد للتوجهاث النقابية والوطنية لطلبة البحرين في الداخل والخارج

وكذلك المدرسين واالنفصام ما بين نظام التعليم والمجتمع هويته العربية وتراثه
العربي االسالمي  .وفي هذ القطاع يجري ايضا التعارن مع جهاز المخابرات في
رصد العناصرالوطنية من مدرسين وطلبة حيث جرى اعتقال العشرات وحرمانهم

من متابعة دراستهم وحرمان بعض المستحقين من البعثات الدراسية  .هذه مماذج

للنشاطات التخريية التي يقوم يها عمالء (الوكالة) والخبراء االميركان في
البحرين ٠واليقتصردورعمالء (الركالة)عل البحرينحيث ان لبحرين مركز
كشاطاتها التخريبية والتجسسية ب منطقة الخليج  .ان هدا واضح من الدور

اللي لعبه جهاز الوكالة في البحرين خالل تصاعد الثورة االيرانية ()٧٩-٧٨وما
تاله من سقوط نظام الشاه وقيام نظام جمهورية ايران االسالمية  .لقد استخدمت

البحرين كمنطقة ارتكاز لتهريب عمالء الوكالة وعمالء السافاك واجهزة التنصت

ضد االتحاد السرفياتي وارشيف (الوكالة) الى البحرين  .وبعد انتمار الثورة
استخدمت (الوكالة) البحرين كمرتكز لها في عملياتها التأمرية ضد نظام جمهورية

ايران االسالمية حيث يتم امتقبال العمالء الهاربين من ايران وانطالق عمالء
االالك .

اما الوجه االخرفهرالدور اللي تلعبه قاعدة الجفبراالمبركيةكمركزلتبادة
عمليات القوات االميركية في الثرق االوسدوالتي يللت عليهاوحدةالدعم
االداري (ال )٨.5.للتضليل وكدلك وحدات البحرية االميركية وطائبرات

التجس االميركية والتي تتخذ البحرين منطلقا لعملياتها في الخليج في نطاق

عمليات (الركالة)والبنتاجرن :
ووصل االمر الى استخدام البحرين لدعم العدو المهيوني حيث أنه عن

طريق البحرين مر لمقات من المتطوعين المهايثة خالل حرب اكوبر باتجاه
فلطين المحتلة  ٠كما ان العديدمن لبنوك

(االوف شور) التيتتخذمن

البحرينمركزلهاقدمتوتقدم لقروض للعدوالصهيوني .

ب  :التعاون مع االنظمة الرجعية

 - ١النعاوذ االمنه ما بين البحرين والبكتان :
شكل الباكتانيونجزءاًاساسيامنطاقم المخابرات التقليدي .واليزال

الضباط الباكستانيون مثل (محمد عزيز وفايز احد) وغيرهم يلعبون ادوارا قلره في
تعذيب المعتقلين السياسين .

ان الدور المناط بالباكتانمن قبل االمبريالية االميركية هودور الدركي
الماجور في المنطقة وخصوصا بعد مقوطنظأم الشاه  ،لذلك نرى نظام ضياء الحت
يعرضخدماتهاالمنيةوالعسكريةعلى االنظمة الخليجية ٠وبالمقابلفاناالنظمة
الخليجية المذعورة تركن الى النظام اباكستعه عل اعتبارانه ليس للباكستان

طموحات توسعية (كنظام الشا) كما ان الباكبتانين اثبتوا اخالصهم لمله

االنظمة.
ان الحضور البكستاني العسكري كبيرجدا في السعودية حيث يرابط االف

الباكستانيين،وفي عمان (حيث يشكل البلوش القوة االساسية لقوات السلطان
المسلحة) وفي االمارات حيث الطيارين والعديدمن الضباط باكستانيين  .اما في
البحرين

فقد كانت عناصر االمن من الباكستانيين البلوش،وحاليا

فان اباكتايين والبلوش يشكلون العمود الفقري (لقوات فض الشغب) السيئة

الميت .

ان الدور االمني العسكري الباكستاني في البحرين والخليج بشكل عام

يشهد تصاعدا في ضوء التطورات الناشئة عن حرب الخليج .

التعارن االمني البحريني لمصري:
اما بالنسبة للنظام المصري فبالرغم من قطع العالقات الدبلوماسية ما بين

البلدين فان التعاون االمني مستمر .ونسوق مثاال على ذلك قيام السلطات
المصرية بالتجسس على الطلبة الوطنيين البحرانيين واعتقالهم والتحقيق معهم
وتسليم المعلومات بذلك لجهازالمباحث في البحرين  .االكثرمن دلن إن المباحث

المصرية اقدمت على اعتقال وتسليم عدد من للبة البحرين للمباجث في البحرين

ومنهم عضوالهيثة التنفيذية عيسى ملكة بتاريخ  ، ٧٨/١/١٩وكال من حسن العز
وسامي سيادي في ابريل . ٧٩
التعاون االمني البحريني الكوري

من جديث لنائبالمدير العام لالمن العام الشيخ ابراهيم بن عحمد الخليفة

لالضواءبتاريخ  ، ١٩٨٢/٤/٣حول زيارة وفدموسع لكورياالجنوبية جاء
فيه « :الشك ان البد ان يكون هناك تبادل وتعارن نتيجة هذه الزيارة  .ابدى

الكوريون  ،ايان زيارتنا استعدادهم لتدريب رجال االمن العام في كافة

المجاالت.
انناعندمانتحدث بصرر؛ عامة عن التنظيم االمني في كوريا ومقارنته
بالنظام االمني في البحرين نجد انه كال النظامين مستمدان من النظام االنجليزي

وقد وجدنا الكثيرمن التشابه في االدارك مثل ادارة التحقيقات الجنائية» .

التعاون مع النظام االردني :
يلعب النظام االردني دورا تقليديا في تصدير الخبرات القمعية لالتظمة

الرجعية العربية وخصوصا االنظمة الخليجية التي تعاني نقصا في الخبرات

والكادر البشري  .ان دورعناصرالمخابرات االردنية في جهاز االمن رالمباحث

سابق «لالستقالل» وقد تزايد الدور االردني بعد «االستقالل» مع تزايد مهمات

جهاز االمن والماحث،والجاجة الى خبرات عربية تتعامل مع الحركة السياسية
المنظمة والتي برزت اثناء انتفاضة  . ١٩٦٥وال شك ان نجاح النظام االردني في

سحق المقاومة الفلطينية في ايلول  ١٩٧٠قد اثبت قدراته فيمكافحة المعارضة

الوطية وجعل االنظمة الخليجية تضع ثقتها في هذا النظام لالثراف على امنها

الداخلي وقواتها الملحة  .ان عبد الكريم العفوني وعحمد حجازي وغيرهما انا
هي نماذج للخبرات االردنية الماية وغيرهم العثراتي قوة دفاع البحرين

وقوى االمن والمباحث.راجع الوثيقة رقم ( )١-٢كما ان العثرات من ضباط
وضباط الصف في اجهزة االمن والمخابرات تخرجوا من المعاهد االردنية .

التعارن مع االنظمة الخليجية :
سهلت سيطرة االنجليزعلى جميع االمارات الخليجية طوال قرن ونصف

من تعاون اجهزة الماحث البريطانية في هذه المنطقة التي هي بنظر االنجليزمنطقة
عمل واحدة يتعاونون فيها دون حواجز او رقيب  .وال شك ان العالقات
الحميمة التي اقامها ضباط االمن والمخابرات االنجليز استمرت بعد حصول
المحميات البريطانية السابقة عل استقاللما دون عراش تذكر بل وبتشجيع من
االنظمة الحاكمة التيتستشعرخطرلحركة الوطنية لمشترك.

وتدل حادثة اعتقال المناضل مراد بعد الوهاب في فبراير  ١٩٧٣وتعريضه
للتعذيب واالتجواب واسقاط الجنسية البحرانية عنه ثمتسليمه لمباحث دولة

االمارات ى  ٧٣/٣/١٩حيث تعرض مرة اخرىللتعذيب الوحثي
واالستجواب وبعدها تم تسليمه لباحث سلطنة عمان حيث عذب مجددا وحكم

بالسجن عشرسنين  ،على معاني كثيرة  .هذه الحادثة تجسد تعاون مباحث
البحرين الوثيقمع مباحث لدول لخليجية .
وفى نطاق مطاردة السلطات الماحثية البحرانية للوطنيين والنقابيين
البحرانينفانا^صلعاللنعاونالونبنمنقبلغابراتاالن^لمةلحليجية..

لقد تعاونت المخابرات الكوينية مع المخابرات البحرانية بقيامها فى

 ٧٨/٩/١٣باعتغاى  ١٢من طلبة ابحرين اعفا .االتحاد الوطني لطلبة البحرين

وقامت باخضاعهم للتعذيب واالستجراب وبعدها ابعدت  ٩منهم الى العراق
وسلمت  ٣منهم الى خابرات اللطة البحرانية  .وقد سبن للكويت ان قامت في
سنوات  ٧٣و  ٧٥بابعاد قيادات االتحاد ومنهم احد مطر (الرئيس) وابراهيم

بوجيري (السكرتير) وجاسمسيادي (المسزوال لمالي) .

هذا وقد اكسب التعاون االمني ما بين الكويت والبحرين زخا كبيرا
بزيارة وزيرالداخلية الكويتي نواف األحد المباح الى البحرين في نوفمبر١٩٨٣

حيث لخمتقريروزارة الداخلية زيارته للبحرين ٠بان التعاون القائم بين
البحرين والكويت في جميع المجاالت االمنية اصبحمن االمور التي نعتز با من

اجل خدمة مراطي البلدين(")

اما السعودية فقد ذهبت أبعد من ذلك فقد اقدمت السلطات السنعودية
بايعازمن سلطات البحرين عل اعتقال مراطتين بحرانيين .في العودية ومنهم
(خليفة خلفان في ، ٦٣وعلي خميس في  )٦٨حيث قضى كالمنهما اكثر من ١٠

سنرات في سجرن السعردية .
ورغم الخالفات المتحكمة ما بين قطر والبحرين اال ان ذلك لم يمنع من

تعاون خابرات البلدين في مطاردة الوطنيين  .فقد قامت السلطات القطرية

باعتقاب عددمن طلبة البحرين والتحقيق معهم وتسليم بعضهم (عمرعبد
الغفار  ،عبد العزيز الغضبان) وبايعازمن السلطات البحرانية قامت بالتحيق

مع مدرسين بحرين .
وقد شكل قيام مجلره التعاون الخليجي مرحلة جديدة من التعاون فيابين
االجهزة االمنية لدول مجلس التعاون الخليجي خصوصا مع توجهه للتركيزعل

التعاون العسكري واالمني حيث تمخضت لقاءات وزراء الداخلية والمبادرة
السعودية اثر االدعاء بوجود مؤامرة لقلب نظام الحكم في البحرين في  ١٤ديسمبر
 ١٩٨١عن توقيع البحرين والسعودية على اتفاقية امنية شاملة تنص على تبادل

المعلومات حول المعتقلين السياسيين والمنظمات السياسية وتبادل المتهمين

السياسين وهوما يعتبرخرقا فاضحا لدستوردولة البحرين ولحقوق االنسان .وقد

تبع ذلك موافقة دول مجلس التعاون (باستثناء الكويت) على إتفاقيات ماثلة مع
السعودية والموافقة على اتفاقية جماعية امنية لدول مجلس التعاون .والتي على

اساسها يجري العمل على اقامة شبكة كمبيوترتغطى جميع مدن ومطارات وموانيء
دول مجلس التعارن الخليجي لتبادل المعلومات االمنية حول المواطنين .وبذلك
تدشن دول المجلس مرحلة جديدة في انتهاك حقوق االنسان في منطقتنا وتحول

المنطقة برمتها الى سجنكبير.
ان المسؤوليين في وزارة الداخلية وفي مقدمتهم وزيز الداخلية محمد بن

خليفة ال يتوانون عن االشادة بالمتوى الذي وصله التعاون فيا بين اعضاء

المجلس في الجاالت االمنية  .فقد ادلى محمد بن خليفة بتصريح لوكالة الخليج
نشرته صحيفة االتحاد بتاريخ  ١٩٨٣/٤/٤جاء فيه «ان دول مجلس التعاون قد

خطت خطوات واسعة في تطبيق االتفاقية االمنية الموحدة من دول المجلس رغم
ان االتفاقيةلم يوقععليها رسميا» .
انعكاسات التعاون االمني فيمجلس لتعاون لخليجي :
تدعى حكومة البحرين ان التعاون ما بين جهازاالمن والمباحث مع لجهزة
االمن والماحث لمجلس التعاون الخليجي ومع االجهزة في العديد من البلدان

العربية واالجنبية هو لصالح استقرار البحرين وامن المواطن واستقرار وامن
الدول لعربية)٧.لكن الدراسات العلمية تثبت ان لمخدرات بجميع نواعها
قد انتشرت في البحرين وكلها مستوردة كما ارتفعت حوادث القتل والجرائم

االخرى والدعارة والغش التجاري؛وال عجب فيذلك مادام كبار المسؤولين هم
وراء تجارة الكحول والدعارة ويتملكون الكباريهات والفنادق والبارات . .

اما االنعكاس الحقيقي للتعاون االمني ما بين حكومة البحرين والدول
االخرى فهوالمزيد من مصادرة الحريات وقمع المواطنين وتضخم ملفات (القسم

الخاص) واخر انجازللتعاون ما بين أجهزة االمن في البحرين والسعودية ودبي هو
في حلة االعتقاالت التي طالت اكثرمن  ١ ٥ ٠مواطنا من البحرين والسعودية
وعمان فيا إدعته حكومتي البحرين والسعودية بوجود مؤامرة لقلب نظام الحكم في

ولممضي ماعات عل

ديسمبر ١٩٨١

قبل احتفاالت العيد لوطني .

اعالن «المؤامرة»

التي^أسنهدفت» دول الحليجحتى علن

فيكلمن

البحرينوالسعوديةعن زيارة لوزير الداخلية لسعودي للبحرين .وجرى كل

شيء حسب اليناريوالمعد ملفا:

توقيع اتفاقية اممنية ثنائية ا وجرى

تطبيقها حاال حيث وصلت قوات السعودية الى البحرين وجرى استجراب

المعتقلين من قبل مخابرات البلدان الثالثة (البحرين  -السعودية -عمان)()١١

اباب الثالث
البحرين دولة قمعية
ان طبيعة النظام السياسي واالقتمادي واالجتماعي فيالبحرين وعقيدة آل
خليفة السياسية جعل االمن هاجس النظام وجعل االعتبارات االمنية تطغى على
االعتبارا االخرى ومن ثم جعلجهاز خابرات يطغى على باقي اجهزة الدولة

ويوجهها - :

,

ا  :لقد تكلمنا في الفصل االول عنطيعة سلطة آل خليفة  .ان

استحكام العداءمابين جاهيرشعبناوسلطة آل خليفة لم يضعف أبداًبل تعمق
معتزايد الوعي الوطني لجماهيرشعب البحرين وتجذرحركتها المهة والغاية
ولذلك فإن سلطة آل خليفة تعمد الى االعتمادعلى اجهر االمن وعلى االساليب

البوليسيةفيمواجهة الجماهير وحركتها .

ب  :استند آل خليفة تقليديا عل القوى االجنبية لتثبيت سلطهم رغم

ارادة الشعب وحيث ان عهد الحماية البريطانية المباشرقد انتهى في اغط
 ١٩٧١مع قيام دولة «االستقالل» فكان البداللخليفة منالتعاونالتام مع

اسيادهم القدامى (االنجليز) والجدد (االميركان) ان يستندوا الى جهازقمع

«محلي»  .لذلك انشئت قوة دفاع البحرين والتي أنيطت 7ة مهام امنية في جاالت
الطواريءوعمدوا الى تطويرجهاز االمن والمباحث لتابع لوزارة لداخلية .

ج  :اندور البحرينفي اطار النظام الرأسمالي لعالميجعل منها مركزا

لقدبم التسهيالت والحدمات للمؤسات السابة في منطقة الخليج والتي

تعتبرها االمبريالية منطقة حيوية المنها واستراتيجيتها وممالحها .من هنا فان
هاجس النظام في البحرين هو في ضمان االمن واالمتقرار بمفهوم المؤسسات

الراسمالية االجنبية .لذلك فان رد النظام في البحرين عصبيا في حالة تسرب
اخبارعن قيام اضطرابات اوتحركات جماهيرية مثلما حدث في ٧٩و  ٨٠وذلك

خوفا عل تحول الموسات االجنبية (بنوك االوفشور) مثال عن البحرين .

ويتجل هذا السلوك بحشد قوات مكافحة الشغب اثر اشاعة قيام تجمع ارتظاهرة
وكذلك في نشر اعالتات مدفوعة في المحف لتأكيد االمن واالستقرار .
كما ان مناقشة قضايا اضراب العمال الحراسين في المجلس الوطني

 -٧٤قدكثفت هلج السلطة االمني الي تحرك عمالي عادي مثل تقديم

عريضة ارالقيام باضراب  .هذه العوامل الثالثة وغيرها جعلت البحرين دولة
بوليية حيث ال يقتصر النشاط االمني على وزارة الداخلية واجهزتها بل تم

تسخير وزارة الدفاع وقواتها لمهام امنية داخلية  .كدلك فان وزارة الداخلية لم
تكف بزرع عنامرها المقررة في ختلف الوزارات بل ان االمن نحول الى عقيدة
للوزراء وكبار المسؤولين وينعك ذلك في تصرفاتهم وتوجيهاتهم وممل القوانين

واللوائح التي محكمعمل وزاراتهم.

اوال :وزارة الداخلية:
تحتل وزارة الداخلية مكانة متقدمة الى جانب وزارة الدفاع في جهاز الدولة

من حيث االهمية والميزانية المعتمدة والقوى البشرية العامة  .ان وزير الداخلية
يجب ان يكون من العائلة الحاكمة آللخليفة ومن الفرع االقرب لىحاكملبالد

كا ان ميزانية وزارة الداخلية تأتي في المرتبة الرابعة وعلينا ان نأخذ باالعبار ان
هناك اعتمادات سرية تخصص للنشاطات االمنية السرية .
أما عدد العاملين في وزارة الداخلية فسرمن أسرار الدولة ولكن عددهم

يأتي في مقدمة الوزارات االخرى  .كما أن النظام يعتمدعل انتقاء العاملين في
وزارة الداخلية استناد ًا إلى مقايس طائفية (السنه دون الشيعه) وذي االصول

العشائرية االقرب إلى االبرة الحاكمة بالنسبة للضباط (البنعلي والغتم والمسلم)
وتجنيد افراد العشائر من وسبط الجزيرة ومن االجانب (باكستانيين  ،بلوش ،

وانجليز طعاً) ممن ليس لهم وشائج مع شعب البحرين ،أما الجانب اآلخر فهو
طغيان جهاز الماحث على سائر أجهزة الداخلية وتجنيد هذه االجهزة لمهام امنية مما
يتناقض مع المهام االصلية المناط يهامثل (لهجرة والجوازات اوالمرور ،ودائرة

خفر السواحل) ونوق أمثلة على ذلك .
أ  :دائرة المرور  :تستخدم سجالت ادارة المرور من قبل دائرة الماحث

( 1.0ن» حيث أنه من المعروف لمن اعتقل وتم التحقين معه بأن ملفه بادارة المرور
قد انتقل إلى دائرة المباحث .

كما )ن نشاط ثرط ٦الرورهرتغطية لهام بأخيه  ،ودورياتشرطة
المرور تقوم بتفتيش السيارات ليس للتأكد من أوراق ثبوتية مرورية وإما بحثاً عن
محتويات تفيدها كقرائن مثل المجالت والكتب وتستجوب سائق السيارة

والمرافقين في قضايا ال عالقة لما بالمرور.
ب:الهجرةرالجوازات،
إن مراجعة لقرانين الجنسية والجوازات تكثف لنا النظرة التمييزية للسلطة

تجاء شعب البحرين فهناك تصنيف عجيب للمواطنين يتبعتمميزاً في المعاملة وي

الوضع االجماص والمكانة فى اجهزة الدرة.
فالمواطنية البحرينيةمصنفة إلى مواطن (- ١بالساللة -٢بالوالدة٣-

بالتجنس) أما جواز سفر البحرين فمرتبط بقيود واشتراطات ال تشابهها أي دولة

خليجية أخرى  .إن فعات واسعة من اسب (الدام واالرالدأقل من )١٨
محرومون من جواز السفر إال بموافقة الزوج أو االب ،وفترة وصالحية الجواز
الربع سنوات فقط وهي أقل مدة مقارنة بالدول الخليجية االخرى  .أما الطالب

فصالحية جراز .لسنة واحدة فقط وفي ذلك خرق لحقوقه كمواطن  .ورغم أن
البحرين ليست في صراع مع دول أخرى وتتمي لكتلة عدم االنحياز فإن المواطن

العادي محرم عليه زيارة عدد كبيرمن الدول (كل الدول االشتراكية) وحتى بلدان

عربية (اليمن الديمقراطية)وكل هده االجراءات السباب أمنية  ،حيث أنه من

المعروف أن كبار التجار يزورون بحرية الدول االثتراكية لعقد مفقات
تجارية.

أما الجانب اآلخرمن الدور االمني لدائرة الهجرة وابلجوازات فهواستخدامها
كجهازمباحثي لتقييد حركة المواطنين في الداخل والخارج ورصدهم في الخارج

ويتمثل ذلك ي يلي-:

- ١سحبجوازات عدد كبيرمن المواطنين (الخارجين من االعتقاالت

وعدد كبيرمن الطلبة  ،الموضوعين تحت المراقبة والمطلوب ارغامهم للرجوع إلى
البحرين اوتقيد تحركهم في الخارج).

 - ٢الغاء جوازات أوعدم تجديد جوازات اعداد كبيرة من المواطنين
وخصوصاً الطلبةالجبارهمعلى الرجوع إلى البحرين اوتقيدتحركهم( ربجع
وثيقة رقم . )٥-٢

 - ٣ربط المورافقة على سفر بعض الفثات من المواطنين (الطلبة مثال)
بترخيص من لباحث راجعوثيقةرقم(.)٦-٢
 - ٤اسقاط الجنسية عن بعضرالمواطنين وتهجيرهمإلى الخارج السباب

سياسية بحته كما حدث لمراد عبدالوهاب وعشرات من ذوي االصول االيرانية .

 - ٥استخدام قنصليات البحرين في الخارج للتجس على البحرانيين في
الخارجحيث يعمل بعض القناصل والملحقين الثقافيين كعمالء لجهاز المباحث

وتنفيذ تعلياتها مما يتناتض مع مهاتهم االصلية وهي تسهيل مهام البحرانيين في
الخارج بالنبة للقناصل وتسهيل مهام الطلبة بالنسبة للملحقين الثقافين.

راجع وثيقة رقم (٧-٢

و وثيقة رقم ()٨ - ٢

ج  -خفر السواحل  :قيام خفر السراحل بتفتيش لنشات المواطنين  .كما

أن قاعدة خفر السواحل استخدمت في المحاكمة السرية للعناصر النقابية في
. ١٩٨١
هذه نماذج فقطعلى سبيل المثال ال الحصر أما الجانب اكالن فهوعسكرة

وزارة الداخلية وذلك من حيث تأهيل العنصرالبشري والتسلح  .فلقد تم إنشاء

قوة لمكافحة الشغب (بدالً من الشرطة العادية) الستخدامها في فض االضرابات

والمظاهرات  .وتم تشكيل هذه القوة من عناصر البدو واالجانب (باكستانيين
مثأل) الارتباطلهم بالمواطنين ومعزولين في معسكرسافر .ومعبئينبحقد ضد

المواطن ومسلحين باسلحة فتاكة  .كما أن عسكرة وزارة البداخلية تتمثل في
امتالكها اسلحة ثقيلة مثل طائرات الهيلوكبترالمسلحة ورشاشات ثقيلة في دولة

صغيرة وشعب قليل العدد .
ب  -الهيمنة االمنية على وزارات واجهزةالدولة

هناك مظاهرعديدة

للهيمنة االمنية على

اجهزة الدولة والمجتمع ككل

ولكنناسنتناول وجهين فقط هما

أوالً -سيطرة أجهزة االمن على الدرلة والمجتمع
لقد تكلمنا عن وزارة الداخلية ولكن المهام االمنية ال تقتصرعلى وزارة

الداخلية حيث أن جهاز االمن كاالخطبوط متشعب فيجميع أجهزة الدولة وفي
مؤسسات المجتمع (شركات  ،جمعيات  ،مرافق  .. .الخ)  .كما أن جهاز

المخابرات يتدخل بشكل فض في الوزارات واالجهزة االخرى ويوجهها
العتبارات أمنية بحتة تتناقض مع المصلحة وحقوق المواطن والمؤسسات  .ونسوق
هنا أمثلة على ذلك .
أ  -القضاء

٠ا

السلطة القضائية حسبدستوردولة البحرين هي إحدى السلطات االربع
إلىجانب (االمير والسنلطة التشريعية والسلطة التنفيذية)  .واستقالل القضاء
ونزاهته مضمونة حب المادة  ١٠١من الدستور  ،ولكن واقع الحال معاكس تماماً
فالقضاء خاضع بالفعل للسلطة التنفيذية وهوغيرنزيه وغيرمحايد بل مكرس

لهمان سلطة آل خليفة وسيطرة النظام القائم  .وهذه المسألة ليست قانونية فقط
حيث أن جذورها تعود إلى ظروف تأسيس هذا الجهاز وتشكله وتركيبه.

-١لقدتم تأسيس القضاءالمدني في ١٩٢٦على يدشارلزبلجريف الذي
ظل كبيرالقضاة على امتداد  ٣ ٠سنة وهو في ذات الوفت القائد العام للشرطة  .لقد
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سنوات .وتكررت نفس المالبسات في عاكمة مجموعة المتهمين في احداث عبرم
 ١٤٠٢والتي تمت أيضاً أمام مكمة االستثاففي قاعدة خفر السواحل  .وصدرت

احكام بخقهم ي  ١٩٨١/٤/٢٠بالسجن  ٣سنوات لكالمنهم لمجرد تردادهم
شعاراتدينية ذات مغزى سياسي .
 - ٣المحكمة الصوريةلمجموعة  ٧٣االسالمية والتي تمت في شهر

 ١٩٨٣/٤حيث تمت المحاكمة أمام محكمة االستثناف في معسكر قرية جو المعزولة
جراوبحراوبرامنقبلقوة دفاع البحرين وفي اجواءرهابية وقدحددت وزارة

الداخلية مدد السجن التي يجب ان يقضيها المتهمون ( .رجع وثيقة رقم )٩- ٢
ولقد أقدمت الحكومة عل ادخال تعديالت لقانون العقوبات  ٧٦من اجل

تشديدالعقوبة على المهمين في هله القضية وعحاكمتهمبتهمة العمالة

للعدو

(ايران) وندكر هنا بعض مالبسات المحكمة .
لقد تم تغييرصيغة االتهام عدة مرات حيث تغيرعدد المهمين في هذه

القضية والتهم الموجهة لهم (راجع تمريحات المتحدين باسم وزارة الداخلية
للصحافة حول القضية) .

لقد تم التحقيق من قبل قاضي التحقيق في معتقالت الماحث في القلعة وجو
بعد وجبات التعذيب على يد المباحث .

لم يتسنى للمحامين الذين وكلتهم المحكمة االلتقاء بالمتهمين اال في
المحكمة ولمدة دقائق لكل مجموعة من المتهمين المركل عنهم واحد كما لم يتسلموا

اضبارات القضية االقبل يوم من المحاكمة  .وقد منع رئيس جمعية المحامين

الشيخ عيسى بن محمد الخليفة من متابعة توكله في هله القضية بأمر
رئيس الوزراء ..
لذا فقد طلب المحامون تلجيل الدعوى عند النظر فيها في اول جلسة
بتاريخ  ٨٢/٣/٢٧التاحة الفرصة لهم لالطالع على ملف الدعوى وااللتقاه

بموكليهم .وقدصدرت االحكامخالل مدة قصيرة في  ١٩٨٣/٥/٢٧وهدا

وقتغيركاف للمحامين  ،كما ان المتهمين قد احضروا للمحكمة وعلى اجسادهم
اثار التعذيب واضحة حيث طلبوا تقديمهم الى لجنة طبية محايدة  ،وهوما رفضته

المحكمة.

-٤لم يسمح الهالي المعتقلين بحضور المحاكمة اال في جلسة النطق
بالحكم.

ان كل هذه االجراءات تتناقض مع كون القضية قضية سياسية تهم الرأي
العام ككل وتتناقض مع وعود وزير الداخلية (وليس وزير العدل) في ان المحكمة

ستكون علنية ومفتوحة للصحافة والرأي العام واهالي المعتقلين .

جرى تزوير اعمار بعض المهمين حيث ان بعضهم عمر( ٠أقل من ١٨
سنة) ويجب ان يحاكموا امام مكمة األحداث .

لقد كانت المحاكمات سرية  ،رغم ان الحكومة قد ادعت عن اكتشافها
لؤ امرة كان سينفذها المعتقلون  .وقد اصدرت المحكمة احكاما جائرة بالسجن
مدى الحياة لعدد منهم وبالسجن ما بين  ٧سنين و ١٥سنة للغالبية .

لقد جرت محاكمة علنية وحيدة خالل العشرين سنة المنصرمة  .وذلك عام
 ٧٧لعدد من المتهمين باغتيال ٠المدني»  ،وكان واضحا ان السلطة تريد تشويه
الحركة الوطنية من خالل المحاكمة ألننا الصقت التهمة بالجبهة الشعبية في
البحرين ،لكن افتقاد المحكمة لألدلة الكافية الدانة العناصرالسياسية،

فبراتها من التهمة  ،وطلبت اطالق سراح احد مكي وعبد األميرمنصور ،

ولكن وزارة الداخلية رفضت ذلك واستمرت في اعتقالهما  ،حيث استمر احمد

مكي موقوفامنذنوفمبر ١٩٧٦حتى يوليو . ١٩٨٤كما استمرت في اعتقال
مناضلين اخرين بذات التهمة دون ان تقدمهم للمحاكمة ،ومن بينهم المناضل

النقابي عبد ال مطيويع .
األنكى من ذلك ان المخابرا ت قد قتلت تحت التعذيب اثنين من

المناضلين وهما عمد غلوم وسعيد العويناتي في نفس القضية  ،واسدلت على
جريمةقتلهماستارامن لكتمان.

- ٢من المعروف أن مبأحث أمن الدولة هي التي تخدد العقوبات الصادرة
بحق المتهمين في قضايا سيأسية ويقتصردور المحكمة على النطق بهذه األحكام
لقد عرف المتهمون الثالثة( - ١جليل العرادي - ٢رضي الجبل - ٣محمد المعراج)
باالحكام الصادرة بحقهم ( ٧سنوات مجن) من اباحث قبل يومين من صدور

االحكام في المحكمة.

- ٣كشفتعاكمة ال٧٣فيقضية الؤ امرة المزعومة ديسبمبر ١٩٨١/إن
قاضي التحقيق أجرى استجوابه للمتهمين ليس في المحكمة بل في مركزمباحث
أمن الدولة مما يعد خرقا فظا الستقاللية القضاء ونزاهته .
 - ٤الضغط على المحامين الى حد اعتقالمم نتيجة قيامهم بواجباتهم ي هو

حال المحامي عباس هالل والدي اعتقل اثرمرافعة عن المعتقل طه الدرازي في
المحاكمة التي جرت في  ٧٥/١ ٠والتي تم فيها ادانة المباحث بالعديد من
خروقاتها للقانون  .كما ان الباحث اقدمت على اعتقال المحامي ملهان سيادي

النه ترافععن المتهمين لسياسين عام . ١٩٨٢

اما التصرف األخرق لمباحث أمن الدولة فهومطالبتها جمعية المحامين
البحرانيين باستنكارما تسميه الحكومة (بمؤ امرة الجبهة االسالمية) في حين ان

اعضاء الجمعية هم المحامون المطالبون بالدفاع عن التهمين في هله القضية
بحكم واجبهم .
ب  -وزارة الخارجية ورزارة التربية والتعليم
تحولت االدارة القنصلية والملحقون الثقافيون لوزارة الخارجية الى موظفين

لدى جهاز امن الدولة يجدد لهم مهامهم وينفذونها بكل خضوع  .ان القسم

القنصلي وقناصل البحرين في الخارج  ،بدال من تسهيل مهام البجرانيين في

الخارج  ،فانهم يقومون بمصادرة والغاء جوازات السفر للبحرانيين باوامرمن

مباحث أمن الدولة  ،وال شك ان بعضهم مجرد موظفين في مباحث أمن الدولة
بالدرجة األساسية.

أما دور الملحقين الثقافيين في سفارات البحرين بالخارج في مالحقة الطلبة
الوطنين واعضاء االتحاد الوطني لطلبة البحرين باوامر من مباحث أمن الدولة
فهوكثر وضوحا حيث ان وزارتي الخارجية والتربية والتعليم معنيتان باألمر.

ثبت أن مهمة بعض الملحقين الثقافيين هي :

 - ١التجسس على الطلبة الوطنيين ونشاطات االتحاد الوطني لطلبة
البحرين ورفع تقاريرعنذلك الى وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية .
- ٢ممادرة جرازات سفرالطبة ومن ثم التحكم فيتحركاتهم(وثاثقرقم
()٧-٢و(. )٨ -٢وال تكتفي سفارات البحرينبذلك بل تقوم بالغاءجوازات

الطلبة الذين لم تستطع مصادرةجوازاتهم.وتعميم ذلك على السفارات

االخرى( راجع ويتة رقم )٥-٢
 - ٣مالحقة الطلبة الوطنين واعضاه االتحاد الوطني لطلبة البحرين من

خالل التعاون مع اجهزة األمن في البلدان المعنية (الكويت -اميركا-مصر مثال

وقد قامت أجهزة األمن بالفعل بترحيل طلبة بحرانيين بطلب من اجهزة األمن
البحرانية بتنسيق تام مع السفراء والملحقين الثقافين في هد البلدان .

 - ،تغذ وزارة التربية والتعليم تعلبات وغططات وزارة الداخية في

المجال الطالبي.

الى جانب االجراءات القمعية التي تقوم بها الوزارتان ضد الطلبة فان
وزارة التربية بايعازمن لداخليةعمدت الىخلق األندية الطالبية،كأداة

لتضليل الطلبة وعحاربة االتحاد الوطني لطلبة البحرين وثبت أن وزارة الداخلية
هي الممول لمنه األندية التي تقوم بدورها بتقدبم تقارير الى وزارة الداخلية وتنفد
اوامرها

راجع وريقة رم(٠ )١٠٠ ٢

ثانيا :تدخل جهاز المباحثفيحياة لمواطنين
أثت جهازالماحث انه يتدخل فيكل شيء  ،وعلى سبيل المثال :

 - ١التوظيف  :ال يتم توظيف أي مواطن سواء في وزارات الدولة او
شركات القطاع العام والمختلطوحتى الشركات الخاصة اال بعد موافقة جهاز
المباحث.

كما بخملرد الموتلنبن الموالمنن من اصالهم بللب من جهازالمباحث،

وتعميم اساء الوطنيين الغيرمرغوب فيهم على ديوان الموظفين وشركات القطاع
العاموالمختلطوالقطاع الخاص خصوصامن يطلق سراحهم من المعتقلين .
- ٢عدم ابتعاث موظف في المكومة اوالقطاع العام والمختلط للدرامات

العليا اوالتدريب اوحضور مؤ تمر واعتماده من قبل ديوان شؤ رن الموظفين (الجهة
المختصة بذلك) اال بموافقة المباحث.
 - ٣يرفت معظم الوفود الحكومية بما في ذلك الرياضية بعناصرمباحث

ترصدتحركات الوفدوتقدمتقريرعنهمال^جهاز لمباحث مباشرة .

 - ٤ينضع توظيف العاملين في الصحافة لموافقة وزارة العمل ووزارة
االعالم اعيادا عل ترارجهاز المباحث.وةدمغ بعض

الوطنيين

من

العملفي الصحافة بل وحتى النشر في الصحافة.
 - ٥يمنع قانون شؤون الموظفين على أي موظف حكومي االدالء
للصحافة بأي شيء يتعلق بمهته وهذا يتناقض مع حقه كمواطن حسب المادة ٢٣

من الدستور وتتناقض مع المفاهيم المعارف عليها في أن الموظف الحكومي هو
موظفعام معرض للمساءلة من قبل لر^ي لعام .

 - ٦يقوم جهاز الماحث بتعيين عمالئه في مراكز حساسة في متلف
الوزارات واألجهزة الحكومية لرصد الموظفين والتجسس عليهم  .كما يقوم

هوالء العمالء بأداء مهام أمنية تتناقض مع مهام .هنه األجهزة المنصوص عليها

وتخرق حقوق المواطن وتكرس هذه األجهزة ليس لخدمة المواطن بل إداءمهام
أمنية موجهة ضده .

 .فمثال يقوم عمالء جهاز األمن بفتح بريد المواطنين واستخدام المعلومات
الواردة فيه كقرائن ضد المواطنين وتحجب المراسالت والمطبوعات التي ترتثيها عن
المواطن وهذا يتناقض مع ما جاء في المادة( )٢٦من الدستوركما يقوم عمالءجهاز

االمن في المؤ سة العامة لالتصاالت اللكية والالسلكية بالتنصت على مكالمات

المواطنين واالطالع على برقياتهم واستخدامهاكقرائن ضدهم وهذاخرق للمادة
( )٢٦من الدستور ونسوق على ذلك مثال اعتقال الناثب السابق علي ربيعة

والتحقيق معه على اساس برقية بعث ها الى اتحاد المحامين العالمي اثرحل المجلس

الوطنيفي٢٣اغسط.١٩٧٥

-٧األندية والجمعيات
بالرغم من ان االندية والجمعيات هي مؤسات شعبية يتم تشكيلها
وتسييرها وتمويلها من قبل المواطنين باستقاللية عن الدولة وتراقب من قبل وزارة
الشؤ ون االجتماعية والعمل والتي يجب ان تقتصرمهمتها في تهيل قيام هدد

االندية والجمعيات بمهامها اال ان الواقع غيرذلك تماما فكمافي القطاعات
األخرى ،فان جهاز الماحث يتدخل في كل صغيرة وكبيرة ويفرض اراءه قسريا

عل ط ٠التجمعات العبية وندكر هنا غماذج على سبيل المال ال الحصر :

 - ١عل امتداد السنوات العثرين الماضية قامت الحكومة من خالل
الترهيب والترغيب بفرض افرادمن العائلة الحاكمة آلل خليفة كرزشاءلمله

األندية ويتم ذلك أحيانا بطريقة التعين من قبل دزارة العمل والشز ون

االجماعية لعناصرمباحثية ونبرق عل ذلك مثل تعيين المقدم عبد العزيزعطية الله

الخليفة رئيسا لنادي الحالة وهوما يعتبرخرقا لقانون األندية والجمعيات . .
 - ٢يقوم جهاز المباحث باغالق بعض ا ألندية نتيجة مواقفها المستقلة فمثال
تم اغالق نادي الديه وصردرت مكتبته وذلك لمجردأن أحمدمكي المتهم في قضية

مقتل المدني والدي ثبت براءته من قبل المحكمة هوسكرتيرالنادي وكذلك بسبب

مواتفالناديلوطنية.

كما يتمحل الهيئات االدارية بقرارات من وزارة العمل والشؤ ون
االجتماعية باوامر مباشرة من قبل المباحث كما حدث عندما تم حل ادارة نادي

الديهفيعام  ٧٦ونادي الحالة في عام. ٨٣
-٣يقوم المجلس األعلى للشباب والرياضة بخطةعبوكةفيجهازا لمباحث

للقضاء عل استقاللية األندية من خالل خطة (دمج األندية) وتحريلها الى اندية
رياضية يشرف عليها مرظفون من المجل .

 - ٤تتدخل المباحث قسريا في شؤ ون الجمعيات وذلك عبر التدخل في

انتخاباتها وتشكيل وفودها والتضييق عل نشاطاتها وخلق جمعيات عحسوبة عل
السلطة وتقديم كل الدعم لها وفي ذات الوقت اعاقة عمل الجمعيات المستقلة .
ونسوق هنا مثلين :

 الجمعيات النسائية حيث تحارب وزارة العمل والشؤ ون االجتاعيةباوامر من المباحث جمعيات اوال ونهضة فتاة البحرين وفتاة الريف ووصل األمر
الى ارسال تهديدات علنية لجمعية غهضة فتاة البحرين لمجرد مالحظات أبدتها

مندوبة الجمعية في المؤتمر الثالث للمرأة في الخليج والجزيرة العربية في ابوظبي في
حين توعز الوزارة للشركات البحرانية والخليجية بدعم الجمعية السلطوية

(جمعية رعاية األمومة والطفولة) .

كما تتدخل الوزارة في تشكيل وفود الجمعيات النسائية وتفرض من تريد
خالفا لالعراف السائدة في هذه المؤتمرات ،باوامر من المباحث.

من المعروف في البحرين أن هناك تعميا من الوزارة بعدم المشاركة في أي
مؤتمر او ندوة خارج البحرين دون موافقتي وزارتي الخارجية والعمل وعبر
اتصاالتهما فقط وقد منعت اسرة األدباء والكتاب والجمعيات النسائية من المشاركة

فياكثرمنمزتمر.
هد .نماذج قليلة لما هو سائد من التدخل الفظ لجهاز الماحث في حياة
المواطنين وهيمتهم على المؤسسات ٠
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الفصل الثالث

تطور القوانين القمعية

أوال  :القوانين التعسفيةبالالستقالل.
ثانياً  :القوانين التعسفية بعد االستقالل.

مع استقرار نظام آل خليفة وفي ضوء تطور المجتمع وقيام نواة لمومات

الدولة وفي ظل توجه بريطانيالتسييرالمجتمع بواسطة اجهزة وقوانين شبيهة بتلك
القائمة في المستعمرات  ،فاننا نالحظ تالحت اصدار القوانين واألوامر

رالتشريعات وستنارل تلك القوانين المقيدة للحريات والمستهدفة النيل من حقرق

المواطن.
في تعاملها مع المعارضة الوطنية ومع المواطن البحراني  ،لجات سلطة آل

خليفة الى التفنن في اصدار القوانين القمعية والمقيدة للحريات  .ومن مراجعتنا
لتاريخ البحرين الحديث نرى أناي تحرك جماهيري يرافقه قمع وحشي واصدار

سلسلة من القوانين تعطي التغطية القانونية لهذا القمع وتضع مزيدا من القيود على
الحريات وسلب المواطنين حقوقهم. .
حتى متصف الخمسينات لم تكن هناك حاجة الصدار قوانين في مواجهة
المعارضة بل اقتصر األمر على اصدار اوامر الحاكم والمستشار البريطاني .ولكن مع

بادعام  ١٩٥٤فقد بدأت السلطات البريطانية والمحلية توبجه معارضة جماهيرية
منظمة .

نغي  ١٣اكتوبر ١٩٥،وبعد حضيرات لويلة قام اول تجمع سياسم ،منظم
(الهيثة التفيذية العليا) وذلك في اجتاع حاشد حضرته القيادات المحلية

والشخصيات الوطنية وتبنت برنامجا لالصالح السياسي واالداري وتم اختيار ١٢٠
رجال (لهيثة تأسيسية عليا ثم اختير  ٨لتمثيل الهيئة التغيدة سيا  .واستمراراً

لسياسة االنجليز والحكومة بعدم االعتراف بشرعية اي هيثة شعبية متخبة ويعيدة
عن وصايتهم وهوما اعلته الحكومة البريطانية رسميا في العديد من المناسبات ،
فلم تظهر الحكومة اي ايجابية في تعاملها مع هدا التنظيم  .فرضت  ٠الهيثة*حضرها

رغم معارضة السلطة وعلى امتداد ستين من وجودها حيث تطورت من تهمع
هالمي الى تنظيم شعبي له درجة ال بأس بها من الماسك وتملك برنامجا ونفوذا

جماهيريا كبيرا وسيطرة على اعضائه ومناصريه  .كذلك فان «الهيئة» عملت على

الدفع باقامة(اتحاد العمل البحراني) وهومطلب ملح للطقة العاملة البحرانية
منذاول اضراب في  ١٩٣٨وايجاد ارل تنظيم للسائقين من خالل صندوق
التعويضات التعاوني واقامة (كشافة البحرين) لتنظيم الشباب  .كها انتعشت

الصحافةالرطنيةفيظاللم^ثة» .
شعر االنجليز وآل خليفة انهم امام معارضة منظمة نسبيا ولذلك فالى جانب

وضعها الخططلضرب (هيئة االتحاد الوطني) فانها اصدرت عددا من القوانين التي
تعطيها التغطية القانونية للقيام بللك .
ارال-القوانن اسبة تجل االستقالل
تانوننظم الجمهور البحرينى رقم ١٩٥٦-٤٥م٠١٠

قانون نظام الجمهور البحريني رقم  ١٩٥٦-٤٥حيثمنعت ؟موجبه ارتداء
البدالت الرسمية او وضع شعار او وسام يدل عل انجاء الشخص ألية مظمة
سياسية اولغرض تشجيع اي هدف سياسو وكللك منع القانون التدريب على

األسلحة اوانتقاد الحكومة في المحالت العامة ووضعت عقربات تترارح بين
السجن ثالئة اشهر وسبع سنوات عل المخالفين .
اعالنحكومة البجرين ٠٢٠١٩٥٦
كل شخص في اي مكان عام اواجماع يرتدي بدلة رسمية او يضع شعارا ار

وساما يدل على انتمائه ألي منظمة سياسية اولغرض تشجيع اي هدف سياسي

سيكون مرتكبا جريمة وعند األوان سيكون عرضة للسجن مدة ال تتجاوز ثالثة
اشهروغرامةخسائة روبية او بكلتا لعقوبتين .

قانون المطبوعات ابريل ١٩٥٤

وقد وضعت كافة المطبوعات بموجب هدا القاضون تحت رقابة هيئة
االستعالمات التي كان يرأسها حد بن شارلز بلجريف .

اعالنحكوميرقم )٣( ١٩٥٦ -٥٥

خرلت الحكومة فيه قوات الثرطة صالحية تفريق المظاهرات واستعمال
القوة اذا اقتضى األمر وعدم مسؤ وليتهم في ايةاجراءاتجنائة اومدنية عن

استعمالمم القوة حتى ولو ادى الى وفاة اي شخص  .كما حدد االعالن عقوبة
السجن ثالث سبنوات وغرامة ( )٣٠٠٠رربية لكل من يشترك في مظاهرة والسجن
خمس سنوات وغرامة ( )٥٠٠٠روبية لكلمنمنع او يعطل بالقوة اعطاء اإلشعار

من قبل الشرطة الى المتظاهرين لضرورة التفرق .

قانون العقوبات)٤( ١٩٥
في يوليو١٩٥٥أمدرحاكم البحرين قانون العقربات واللي امبح نافداً

المفعول في اول اغسطس  . ١٩٥٦هذا القانون هونسخة طبق األصل عن قانزن

العقوبات المطبق في المستعمرات البريطانية السابقة (كينيا وماليزيا،مثال).

وقد جاء هذا القانون للجد من نشاط الهيئة  ،حيث تضمن فصال
بالجماعات غيرالمثروعة خصيصاللهيثة والمنظمات الجماهيرية األخرى (اتحاد

العمل البحراني) .ومحتوى *ذا النظام ط للي :
 - ١معظم مواد القانون وهي مواد مطاطة وحاالت عامة مثل التآمر

والتحريض والجماعات الغيرمثروعة وحيث ان السلطة التنفيلية (الحاكم) تسيطر
عل السلطة التشريعية والقضائية بل هذه السلطات الثالث مندمجة فال توجد اذا

ادنى الضمانات القانونية في تفيد ط ١القانون بشكل صحيح .
- ٢مراجعة الحاكم وأخذ موافقته قبل تقديم اي شخص للمحاكم الجنائية

مما يعد تدخال سافرا من قبل الحاكم في حرية القضاء .

 - ٣يتطلب تطبيق هذا القانرن وجود قانون للمرافعات  ،والذي يحدد
درجات الحكم وصالحيات الحكم وانواع الجرائم وطرق التوقيف والتفتيش وهوما

لي موجودا  ،ومعنى ذلك هو تحكم اجهزة السلطة في تطبيق هذا القانون دون
ضمانات قانونية .

 - ٤تضمن القانرن عقوبة االعدام في قضايا تتعلق بالعالقة ما بين المواطن
والدولةربشكلمطاط ومبهم ويسمح بشتى ل تفسيرات.

عارضت الهيئةهذا القانون بشدة واصدرت ثالثة بالغات متالية  -بالغ رقم
 ٢٣بتاريخ  ٧يوليو ١٧( ١٩٥ني القعدة  )١٣٧٤وبالغ رقم  ٢٤بتاريخ ٢٩
يوليو ٩( ١٩٥٥ني الحجة  )١٣٧٤وبالغ رقم  ٢٥بتاريخ  ٢٢اغسطس ١٩٥٥

( ٣محرم • )١٣٧تفند فيها مواد هذا القانرن وتبين مخاطره واهدافه الحقيقية()٠
بالفعل فقد ثبتت توقعات (الهيثة) فاثر المظاهرات التي شهدتها البحرين

احتجاجا على العدوان الثالثي عل مصر اصدر حاكم البحرين اعالنا برقم •٦
  ١٩٥٦جاءفيه «نظرالالضطرابات التي حدثت خالل االيام الماضية والتي التزال في بالدنا مسببة خطرا على السكان وضررا على ممتلكاتهم  ،لذا وجب وضع
حد لذلك حاال لمصلحة بالدنا  .نحن سلمان بن مد ال خليفة في هذا اليوم
االدسمن نوفمبر  ١٩٥٦نأمر بهذا  .بأن الفصول من  ١حتى ، ١٠ ، ٨

 ، ٣٠ ، ٢٨ ، ٢٥ ، ٢٤ ،٢١ ، ٢٠، ١٨،١٧،١٢،١١منقائون
عقوبات البحرين الصادر في يوليو  ١٩٥٠ستكون سارية المفعرل ويعمل بها

حاال(. )٦
سبق اصدارهذا األمر اعالن رقم ١٩٥٦ -٥٥

منعت بموجبه الحكومة

من قيام المظاهرات واعطت للشرطة صالحية تفريق هذه المظاهرات واستعمال
القوة اذا اقتضى األمر وعدم مجؤ وليتهم في اية اجراءات جنائية اومدنية عن

استعمالهم القوة حتى وذو ادى الى وفاة اي شخص  .كما حدد االعالن عقوبة
السجن ثالث سنوات وغرامة ( )٣٠٠٠روبية لكل من يشترك في مظاهرة والسجن

خس سنوات وغرامة ( )٥٠٠٠روبية لكل من يمنع او يعطل بالقوة اعطاء االشعار
منقبل الشرطة الى الظاهرين لضرورة لتفرق.س

استندت حكومة البحرين على هذه القوانين في شن جملة قمع واسعة ضد

(هيثة االتحاد الوطني) وضد الجماهيرالبحرانية بشكل عامحيث قمعت المظاهرات
بقوة مستخدمة الرصاص مماادىال ى قتل العديدين وجرح العشرات واعتقال المثات

وتشريد العديد من العائالت  .كما قامت باجراء عاكمة شكلية لخمسة من زعماء
الهيئة (عبد الرحمن البكر وعبد العزيز الشمالن وعبد علي العليوات وابراهيم فخرو

وابراهيم بن موسى) حيث تشكلت المحكمة من  ٣من آل خليفة ومثل االدعاء العام
ضابط بريطاني واقتصرالشهود على شهود االدعاء العام وفي مقدمتهم (المستشار
البريطاني شارلزبلجريف) الخصم االمامي (للهيثة) ولم تستغرق المحكمة سوى

يومين حيث حكمت على الثالثة األول بالسجن  ١ ٤سنة وعلى االثنين االخرين
بالسجن  ١ ٠سنوات  .لم تتوقف المهزلة عند هذا الحد بل تم نفي الثالثة األوائل

بامرمن الحاكم الىجزيرة سانت هيالنة (المتعمرة البريطانية في المحيط األطلسي)

وتم سجنهم هناك .
لقد ثبت ان األحكام وترتيبات نفيهم الى سانت هيالنة كانتمتخذة سلفا ،
كما ان المحاكمة برمتها واالجراءات التي لحقتها (النفي والسجن في سانت هيالنة)

غيرقانونية ما دامت البحرين دولة مستقلة عن بريطانيا .ولهذا وبعد منوات ،
وبالتحديد في  ١٣يونيو  ، ١٩٦١حكمت محكمة بريطانيةيبطالن االحكام

الصادرة ضد المعتقلين الثالثة وكافة االجراءات الالحقة واطالق سراحهم
وتعويضهم عما لحق م من اضرارمادية ومعنوية "٠

لكن العدالة البريطانية المتاخرة لم تلحق بضحايا ال خليفة (وكالء بريطانيا
في البحرين) من.الذين استشهدوا واعتقلوا ونفوا من بالدهم..

قانون العمل البحراني
اعقب تصفية (هيئة االتحاد الوطني) مرحلة سوداء من القع لم تكن
اللطة بحاجة الى قوانين قمعية جديدة فما لديها يكفي ولكن هناك جانب شعرت

السلطةبثغرة في تشريعاتها وهوالجانب لعمال ي .

لقد تمكن العمال فيظل (هيئة االتحاد الوطني) ان يقيموا (اتحاد العمل

البحراني) والذي اجبر السلطة والشركات األجنبية وخصوصا شركة بابكوعل
تقديم بعض المكاسب للعمال اذ استجابت السلطة لمطلب العمال بمشاركتهم في
وضع (قانون للعمل) حيث تمثلت لجنة وضع القانون من ٤

ترشيحهم من

منالعمالتم

قبل (اتحادالعمل البحراني) و ٤من ارباب لعمل و ٤عن

الحكومة مع مستشار قانوني .

بالرغم من الضربة القاصمة التي وجهتها السلطة الى الحركة العالية

والحركة الوطنية ككل اال انها لم تستطع تجاهل الحاجة الى وجود قانون للعمل:من
هنا وفي غياب المعارضة اصدرت الحكومة قانون العمل في عام . ١٩٥٧
حيث نص القانون على الحريات النقابية  ،ولكن الحكومة جمدت العمل

بالبنود المتعلقة بالعمل النقابي .
 انتفاضة مارس  ٦٥والقوانين الالحقةرغم القمع واالرهاب الذي ساد البالد بعد تصفية (هيئة اإلتحاد الوطني) ،

فقد نشطت الحركة العمالية منذ بداية الستينات  ،كما برزت الى ساحة العمل
السياسي المنظمات الوطنية السرية (الشيوعيون  ،القوميون  ،البعثيون)  ،كما

ازدادت االجراءات التعسفية التي اتخذتها شركة النغطضد العمال حيث اتخذت
قرارا في مطلع الستينات بتسريح  ١٥٠٠عامل على دفعات كان آخرها في مطلع
، ١٩٦٥ما تسبب في تفجر الوضع الشعبي برمته في انتفاضة مارس . ١٩٦٥

يبدوان السلطة كانت متحسبة للمواجهة القاذمة خصوصا وقدتوفرلمباحث امن
الدولة معلومات حول استعادة المعارضة للمبادرة وانكبابها على تنظيم صفوفها كما

انهاكانت محاطة بالتذمرلدىختلف فئات الشعب من السياسة ا لالوطنية للحكومة
وفتحها البحرين على مصراعيها لتعزز قاعدتي الجفير والمحرق البريطانيتين واقامة
قاعدة الهملة الضخمة وكذلك التبرم بسياسة االستغالل البشعة للشركات األجنبية

وخصوصا (شركة بابكو)مماجعلها توعزللحاكم باصدارقانون قمعيجديد .

قانون األمن العام
في  ٢٢ابريل  ١٩٦٥صدرقانون األمن العام  ١٩٦٥ويعطي هذا القانون
الحاكم سلطات مطلقة ويتيح له األمر باعتقال اي انسان لمجرد احتمال ارتكابه

لجريمةكما انهاليحددمكان ومدة العتقال.

استخدمت سلطات األمن والماحث ط ٦القانون ضد جماهيرانتفاضة مارس
 ١٩٦٥وعلى امتداد السنوات التسع التالية حتى صدورقانون بمرسوم تدابيرامن

الدولة الصادر في  ١٩٧٤/١٠/٢٢والذي ال يختلف عنه ي الجوهر.
اتبعت الحكومة صدور قانون األمن العام  ١٩٦٥بقانون اصول المحكمات
الجزائية  ١٩٦٦والذي يكرس قانون األمن العام ويفصل وسائل وطرق تنفينه

ويتيح هذا القانون ألي شرطي او اي حارس القبض على اي شخص وسوقه الى
مركز الشرطة بمجرد الشبهة  .في ظل هذين القانونين ظلت البحرين في حالة

طرارى منذ ذلك التاريخ .
ثانياً  :القوانين التعسفية بعد االستقالل .
على امتداد السنوات السبع ( )١٩٧٢ - ١٩٦٥شهدت البحرين توسعا

اقتصاديا كبيرا حيث فامت منشئات صناعية وخدماتية كبيرة في ظل سياسة االنغتاح
الحكوميحيث تمركزعددكبيرمن العمال البحرانيين واألجانب  .ان الحكومة لم

تقدم عل معالجة موضوعية للقضية العمالية  ،ال باصدار قانون عمل معقول وال

بالتصريح بقيام تنظيم نقابي يتولى الدفاع عن العمال في وجه االستغالل البشع من
قباللشركات األجنبية والمحلية والمحمية من قبل السلطة واجهزتها .وفيظل
قوانين جائرة شهدت نهاية  ١٩٧١وبداية  ١٩٧٢تبلور حركة عمالية واسعة

تجسدت في الدعوة لقيام تنظيم نقابي عمالي وشكلت العناصر العمالية النقابية
الطليعية (اللجنة التأسيسية التحاد العمال والمستخدمين واصحاب المهن الحرة)

وقادت حملة جماهيرية لدعمها من خالل جمع التنواقيع مطالبة الحكومة بشرعية

اللجنة التأسيسية  .وقد تم عقد العديد من الندوات في األندية والمنشئات لتوعية
العمال حول مطالبهم المشروعة وضرورة قيام تنظيمهم العمالي المستقل )٠".

وقد حرص العمال على استخدام كافة األساليب الشرعية لتحقيق مطلبهم
بدءا من االتصال بوزارة العمل وتقديم الطلب لها (حسب ما ينص عليه قانون)

ومرورا بالكتابة في الصحافة حول الموضوع  ،وبعد مرور ثمانية اشهر  ،وتجاهل
الحكومة لكل الدعوات  ،عمد العمال الى استخدام سالح االضراب الشامل عن
العمل  ،حيث بدأ االضراب يوم  ،٧٢/٣/١١وقامت مسيرة عمالية ضخمة
باتجاه دار الحكومة لتقديم المطلب الى مجل الوزراء  .وكان رد الحكومة تسليط
قوات «مكافحة الشغب» والتي انشئت خصيصا لقع المظاهرات والتجمعات

مدشنة بذلك مرحلة جديدة من القمع .

ان الدرس الذي استخلصته الحكومة من انتفاضة مارس  ٧٢العماليةهوان
الطبقة العمالية اصبحت قوة يحسب لها حساب وانها لم تعد تحت وصاية القيادات

البرجوازية المساومة ولهذا يجب سحب البساط من تحتها ومن تحت الحركة الوطنية
الجذرية بادخال اصالحات دستورية تتيح لها ابراز القوى الماومة على مسرح

السياسة .

من هنا ففي شهر يونيو  ١٩٧٢اصدر الحاكم مرسوما يجدد بموجبها الخطوات
المبعة لوضع دستور للبالد من خالل (مجلس تأسيسي) تحدد طريقة قيامه بمرسرم
اخر  ،ودخلت البحرين بهذا المرسبوم مرحلة االستعداد لما اصبح يعرف بالمرحلة

الدستورية  .لكن الحكومة ظلت حريصة على نهجها في القمع ومصادرة الحريات
وتثبيت ان الحكومة هي التي تحدد االطار وامدى المطلوب من المواطنين القيام به
ولذك فقد جاء (قانون قيام المجلس التأسيسي) بحيث تهيمن الحكومة على العملية
الدستورية بمجملها وتتحكم في الدستور القادم والمجلس الوطني القادم باالضافة

الى استمرار العمل بالقوانين القمعية السابقة مثل قانون األمن العام . ١٩٦٥

قانونرقم ١٩-١٣يوليو٤( ١٩٧٣

جاء في هذا القانون ما يلي :
- ١يعدمجلس الوزراء مثروعا بالدستور يعرض على (المجلس لتأسيسي)

حيث يناقش هذه المودة ويعد مسودة غهاثية للدستور خالل فترة اقصاها ١٦
ديسمبر  ٧٢جث يعرض عى الحاكم القرار ،وامداره .

 - ٢قسمت البحرين  ٨مناطق انتخابية تنتخب  ٢٢ممثال لدى (المجل
التأسييي) وقد عمدت الحكومة الى اعطاء المناطق القبلية التي تسيطرعليهاثقال
انتخابياال يتناسب معحجمها لسكاني.

 - ٣حصرالقانون االنتخابي حق االنتخاب والترشيح بالرجال بحيث ال

يقل عمر المتخب عن  ٢ ٠سنة والمرشح عن  ٣ ٠سنة مع وضع شروط اعتباطية
للمرشحين تمكن الحكومة منمنعغير المرغوبين من قبلها في ترشيح انفسهم .

 - ،حدد القانون تركيبة المجلس التاسيسي بحيث يتثكل من ( ٢٢نائا
متخبا وما ال يزيد عن  ١ ٠يعينهم الحاكم وقد بلغ عددهم ٨ه اعضاء مجل

الوزراء وعددهم حينها  )١٢وبذلك ضمنت الحكومة السيطرة على (المجل

التأسيسي) .
ووجه قانون رقم  ١٩ - ١٣يوليو  ١٩٧٢بمعارضة شديدة واجمعت القوى
السياسية الفاعلة (لجبهة الشعبية لتحريرعمان والخليج العربي  -اقليم البحرين

وجبهة التحرير الوطنية البحرانية) والفعاليات النقابية والشخصيات الوطني
والجمعيات النسائية والعديد من االندية علىمعارضتهوطالبت بتعديل حبث ان
الرأي العام الطاغي هو في وضع مشروع دستورمن قبل مجلسمتخب بالكامل ثم
عرض هذا المشروع على استفتاء عام وفي كال العمليتين ضرورة النص على مشاركة

المواطنين (رجاال ونساءا) في االنتخاب والترشيح واالستفتاء  .كما كان هناك
اجماع على ضرورة ايقاف العمل بالقوانين القمعية وخصوصا قانون األمن العام

 ١٩٦٥وابطال كل ما ترتب على هذه القوانين من اعتقال واحتجاز ونفي العناصر

الوطنية والعمالية ( )١٢ولكن الحكومة لم تستجب لههذ المطالب .

مرحلة ما بعد صدور الدستور

في الجلسة الخامسة واالربعين للمجلس التأسيسي المنعقدة بتاريخ  ٩يونيو
 ٨( ١٩٧٣جمادى األولى  )١٣٩٣اقر المجل اتأسي دستوردولة البحرين
وصادق عليه الحكم ببد ذلك وكان من المفترض ان تساهم الحكومة في خلق مناخ

ايجابي في ظل المرحلة الدستورية الجديدة اذ ان الدستور يكتسب قيمته من خالل

المارسة وخموصا المارسة الحكومية ألنها الطرف المسيطرعلى جميع نواحي الحياة
السياسية .
لكن الحكومة اثبتت مرة اخرى بانها غيرغلصة للعملية الدستورية برمتها
وان كلمة الحاكم في العيد الوطني األول في  ١٦ديسمبر  ١٩٧١وافتتاح المجلس

التأميسى في  ١ديسمبر  ١٩٧٢وكلمة في الجلسة الختامية للمجلس التأسيسى في ٩
يونيو ١٩٧٣وما جاء من ضانات دستورية مقرة فى الدستور(راجع الباب الثالث

من الدستور) ال تعني شيئا  .وثيقة رقم ( . )١ -٣بالنسبة للحكومة فقد بدأت

مرحلة جديدة في االلتفاف على االرادة الشعبية وابتزازها مع المحافظة على جوهر
الوضع الحقوقي والقانوني الجائر ودشنت الحكومة ذلك باصدارمرسوم بقانون رقم
()١٨لسنة. ١٩٧٣

وبموجب هذا القانون ال يحق عقد اي اجتاع كان (عقدجمعية عمومية لناداو
جمعية اوعقد ندوة اوحتى لقاء) دون ترخيص من الشرطة في المنطقة التي يعقد

فيها االجتماع بموجب طلب يتقدم به  ٥اشخاص من سكنة المنطقة التي سيعقد فيها
االجتاع قبل  ٣ايام من عقده وتحديد مكانه وموعده وهدفه والتعهد بالمحافظة على

االمن اثناء االجتاع وتحمل مؤ ولية ما يتج عنه من غالفات .

صدر هذا القانون قبل صدورقانون االنتخابات للمجلس الوطني ،
وبذلك فقد كان موجها ضد كافة المرشحين الوطنين للحد من حريتهم في النشاط

االنتخابي  ،كما كان موجها ضد المعارضة الوطنية بشكل عام لتقييد حريتها اكثر
وحرمانها من استثمار الظروف والمستجدات السياسية وعدم االستفادة من األندية او

التجمعات الشعبية وكان هذا القانون يتناقض بالكامل مع المادة ( )٢٨من الدستور
الذي لم يمض على اقرار ،اكثرمن ٧شهور! ا

المجلس الوطني وقوانين بمراسيم
اعتقدت قطاعات واسعة من المواطنين وبالطبع عدد من النواب بأن مرحلة

جديدة قد بدأت بقيام المجلس الوطني في  ٧ديسمبر  ١٩٧٣وان السلطة مقدمة على

الغاء القوانين الالدستورية والتوقف عن اصدار المزيد من هذه القوانين في وجود

مجلس تشريعي مناطبه اصدار القوانين ولكن الحكومة خيبت ظنهم  ،حيث
تمسكت بكل القوانين القمعية والالدستورية السابقة لقيام المجلس الوطني وعملت

كل ما يمكنها لتعطيل ارادة المجلس بهذا الخصوص بحجة ان الغاء اي من هله
القوانين يتطلب صدور قانون عحله وفرت قرار المجلس الوطني الداعي اللغاء

قانون األمن العام  ١٩٦٥وما ترتب عليه من نتائج بأنها رغبة موجهة للحاكم من
خالل الحكومة والتي يحق لها ان تستجيب او ال تستجيب للرغبة وبالطبع لم
تستجيب الحكومة للرغبة ( .راجع معاضرجلسات المجل الوطني) .

عندما ايقنت الحكومة الى معارضة غالبية اعضاء المجلس الوطني الستمرار

العمل بقوانين الطوارىء واستمرارحالة الطوارىء الفعلية حيث المعتقلين
السياسيينوالمنفينين دون تهم عحددةاوعاكمة ،اقدمتفي١٩٧٤/١٠/٢٢على

اصدار قانون بمرسوم تدابير امن الدولة قبل يوم من دور االنعقاد الثاني للفصل

التشريعي األول وقد ثبت ان الحكومة قد تعمدت ذلك ،فقبل ايام من انعقاد
المجلس  ،وضع عمال مطبعة الحكومة في حالة استنفار النجازطاعة القانون ،

كما اعطيت تعليمات مشددة لقوى األمن والمباحث ليكونوا على اهبة االستعداد خوفا
من اي رذود فعل  .وكان اصدار القانون مفاجئا لكافة األوساط وخاصة النيابيه

(راجع نص القانون ومناقشته في الوثيفة رقم (٠ )٢ -٣

شكل (قانون بمرسوم بشان تدابيرأمن الدولة) عنوان المعركة ما بين الثعب

البحراني والقوى الوطنية من ناحية وسلطة آل خليفة من ناحية اخرى بحيث

نستطيع القول انه باستثناء اقطاب السلطة والعشيرة الحاكمة والعمالء واألجهزة

االمنية بقيادة هندرسون فان غتلف قطاعات الشعب البحراني عارضت هدا

المشروع بضرارة  .وانهالت على المجلس الوطني العرائض والمذكرات المعارضة
للقانون ي تلقى المجلس الوطني مذكرة من المحامين البجرانيين يفندون فيه
القانون وال شرعيته الدستورية  .واخيرا  ،وقع قادة الكل النيابية عل طلب

للحك^مةلسحب القانون ( .راجع محاضرجالت المجلس الوطني) كما عارضته

بشدة المنظمات الوطنية( )١٣وفي مواجهة معارضة جماهيرية واسعة ومعارضةكل
النواب المتخبين لهذا القانون فقد كان امام البلطة اما سحب القانون  ،مما يعتبر
بادرة تراجع في نجها ،اوحل المجل الوطني والضرب عرض الحائط

بالدستور  ،والثرعية الدستورية  ،وشن جملة قمع واسعة ضد المعارضة  .وقد

اختازت السلطة الطريق الثاني  ،واثبتت انها امينة عل طبيعتها القمعية
االستبدادية حيث حلت المجل الوطني في  ٢٦اغطس وعطلت المواد
الدستورية المتعلقة بالمجل والحياة النيابية ودشنت حملة قمع لم يسبق لها مثيل
طالت المئات من الوطنيين والنقابيين مستندة على هذا القانون في احتجازها

لعشرات الوطنيين لفترات طويلة تجاوزت الثالث سنوات التي نص عليها
القانون .

قانون العقوبات رقم -٦لسنة  ١٩٧٦وتعديالته
تقدمت الحكومةبمسودة مشروع القانون لى المجلس لوطني عام ، ١٩٧٤

ولميتمكن المجلسمنمناقشته ،فقدتعرضللحل في اغسط(اب)، ١٩٧

ولذا فقد قامت الحكومة باصدار ذلك القانون بمرسوم تحت رقم  - ٦لسنة ١٩٧٦
وقد تفنن واضوا القانون في فرض العقوبات لمالحقة المعارضة السياسية .

ومن مراجعة بنودهدا القانون نرى ان هناك مراد تتعلت باالعدام تغطي

العشرات من الحاالت وبعضها غامض وعرضة للتفسير واحدها يعتبر االعتداء
على حرية االميرمدعاة لالعدام اما الجرائم المستحقة للجن الطريل المدى فعديده

وتشتملعلى .تشكيلجمعية اوحيازة منشورا اومطبوعة .

تردد في مواد القانون عبارات «قلب اوتغييرالنظام السيامو اواالجتاعي او
االفصادي للدولة» وبهذافان اي افكار(مجردافكار) اواراءشغوية اوعررة او

معبرعنها باي طريقة اخرى تدعر للتغيير ولومن باب االصالح تؤدي بصاحبها
الى البجنعشرسنوات .
وبعد فبركة اللمكومة لما يدعي بالؤ امرة الفاشلة لقلب نظام المكم من قل

عناصرلجبهة االسالمية لتحرير البحرين في  ١٦ديسمبر(ك  ١٩٨١ )١قامت
الحكومة باصدارمرسوم بقانون رقم ( )٩لسنة  ١٩٨٢بتعديل بعض احكام قانون

العقوباتلنة.١٩٧٦

t

ان هذه التعديالت تستهدف باالساس تفصيل التانون على رغبة المباحث

لتلبي عناصر الجبهة االسالمية لتحرير البحرين جريمة العمالة لدولة اجنبية

عدوة هي (ايران) كما استهدفت التعديالت تصعيد العقوبات من السجن الى
الجن المؤ بد الرتكاب جناية من الجنايات المنصزص عليها في المواد من
( )١٥٥-١٤٧ورفع العقوبة الى عشرمنوات بدالمن  ٥سنوات للجنابة

المنصوص عليها في المادة (. )١٦٠كما ان هذه التعديالت تستهدف تطبيق

القانون المذكرر على ابناء الخليج االخرين (السعودية وعمان) الذين اتهموا في
نفس القضية (.راجعوثيقةرقم. )٣-٣

ورغم ان وزير الداخلية وعد بتقديم المهمين للمحاكمةخالل شهر اي
متصف يناير (ك  ١٩٨٣ )٢فانه من الواضح ان تجيل المحاكمة مرتين حتى ١٣

مارس (اذار)  ٨٢هو بسبب ترك الزمن يدمل اثار التعذيب الذي تعرض له
التهمونومن اجل اصدار التعديالتعل قانون لعقوبات لسنة . ١٩٧٦

مرسوم بقانون رقم ( )١٤لسنة  ١٩٧٩في شان المطبوعات والنشر

رغم ان البحرين هي ارل دولة خليجية عرفت الصحافة حيث اصدر
الصحفيوالكاتب المعروفعبد الل الزايدصحيفة (البحرين) في عام . ١٩٣٦
لكن صحافة البحرين اليوم وباعتراف المبؤ ولين في السلطة واصحاب الصحف

اكثر صحافة متخلفة في الخليج  .وهذا ليس عائد لعبدم وجود الكفاءات

الصحفية البحرانية فالصحافين البحرانيين المخضرمين ذوي الخبرة الطريلة
والجيل الجديد خريجي المعاهد والكليات الصحفية واالعالمية ،يساهمون
بنشاط في الدفع بالصحافة الخليجية خصوصا صحافة «االمارات» .كما انه في

فترة المد الوطني حيث انحصرت سيطرة االجهزة البوليسية خالل ( ٥٦-٥٥حركة
الهيئة) فقد شهدت البحرين انتعاش للصحافة البحرانية (. )١٤

ان تراجع الصحافة البحرانية من الموقع االول الى الموقع االخير في

الصحافة الخليجية هو بفعل القمع ومصادرة الحريات ومنها الحريات الصحافية
والنظرة للصحافة كسوق للدعاية للسلطة المقدسة التي يجب ان ال تمس حتى

بالنقد .

ان القوانين المالحقة المعلقة بالمبوعات وانشر - ١قانون المجوعات

ابريل  - ٢١٩٥٤قانون المطبوعات والنثرلسبنة ١٩٦.واخيرا القانون رقم
( )١٤لسنة١٩٧٩في شأن المطبوعاتوعددكبيرمن المواد التضمنة ضمن قانون

العقوبات رقم  ٩لسنة  ، ١٩٧٩وقانون بشان تدابيرامن الدولة  ،وغيره
تستهدف باالساس مصادرة حرية التعبير والنشر التي نص عليها الدسترر
واسكأتاي صوت وطني  .ان نفس الظاهرة التي شهدتها الصحافة شهدتها
ايضا حركة التأليف والنشرحيث ان من المعروف تطور الحركة االدبية والفنية في

البحرين وقدمها ورسوخها،لكنحركة النشرالتتناسب مع ذلك ولذلكيلجا
اكثر االدباءوالكتابلنشرنتاجهم في الخارج ويكفي ان ندكرهنا ان اسرة االدباء

والكتاب التيتشكلتفي ١٩٦٩ظلتتتظر ١٣صنة ض سح لها بامدار
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توفرها لمنح هذا الترخيص،وهنا نرى الى اي حد وصل تحكم وزارة االعالم .

والقمد من وراء هذه المادة ليس تنظيم المهنة او رفع مستواها بضان توافر
الكفاعة في الصحفي وانما المقصود منها منع اي قلم شريف من الكتابة في
اسافة وهناك اكثرسصحفي وير٠س من الكابة ي اسافة المحبة .

يطول الحديث حول ماوي .قانون المطبوعات وخرقه السافرللحقوق
المنصوصعليهافي الدستورمثل لمواد()٢٣و(. )٢٤لكنماهومؤكدهوان
الصحافة والنشر في البحرين فى ازمة وقد عقدت اكثرمن ندوة لمناقشة هذه االزمة
المتعصية  .وفياتطورجتمع البحرين وتطورت وسائل االعالم واالتمال في

العالم وعلى الخصوصن فيمنطقةإلخليج وفيا تصدر في دولة الكويت المجاورة

عشرات المحف اليومية واالسبوعية السياسية الى جانب العشرات من النشرات

والمجالت المتخصصة فانه ال يوجد في البحرين اال صحيفة يومية خاصة و ٣
صحف اسبوعية خاصة وعدد من الصحف االسبوعية والدورية الحكومية

والمتخصصة وهناك طلبات الصدارصحف مضى عليهاعشر

سنين تقريبا

لذلك ليس غريا ان يتلهف مواطنواالبحرين على محافة االمارات
والكويت.وثبت من خالل االحصائيات ان توزيع صحيفة (الخليج) االماراتية

يفوق توزيع صحيفة (اخبارالخليج) اليومية المحلية  ،رغم ان السلطة تؤجل

عمدا توزيع صحيفة (الخليج) لما بعد الظهر .

اما التيجة الثانية لهدا القانون والقانون السابق لعام  ٦٥فهوان بعض
الصحفيين قددخل السجن بسبب ارائه .وان العديدقد اضطرالى ترك مهنة

الصحافة بعد تعرضهم للمضايقات والتهديدات من قبل القسم الخاص .

()١٦
وبالرغم من صدوركل هذه القوانين  ،فان اجهزة االمن تتصرف على

هواهاوحسب امزجة كبار لمس^ولين يها ،وخاصة البريطانيين .وتبقى القوانين
معلقة سيفامسلطاعلى رؤوس المواطنين ،ولدلك يصعب عل المواطن ان

يعرف ان كان سيتعرض لالعتقال ام ال  .ويصعب على المعتقل ان يعرف التهمة
الموجهة اليه  ،كما .يصعب على المتهم ان يعرف الحكم الذي سيصدر عليه ،
ويصعب على المعتقل ان يعرف متى سيطلق سراحه واالمثلة على ذلك عديدة ،

وقد اخرجت اجهزة االمن كل ما في جوفها من حقد على المواطنين وبشكل.

هتيري خالل السنوات الخمس االخيرة  ،دون ان نقلل من حجم الضربات

والتخريب الواسع الذي الحقته باالالفمن المواطنين دون سبب  ،عدا حبهم
لبالدهم .
مجل العاون الخلجي والقوان بن القمعية .

يدو ان االنظمة الخيجية وخصوصا السعودية ال تريد ان تكون هناك
ثغرة في التعاون االمني الخيجي ،وان يكون هذا التعاون اللي يستهدف
المواطن الخليجي وحرياته ذا غطاء قانوني  .لدلك نرى دفع السعودية بفرض

اتغاقيات ملزمة على الدول االعضاء لمجل التعاون لدول الخليج العربية
ونتناول منها قانونين :

االول  :مثروع ضائية امنية بين درل الحليج العربية االعضاء في مجلس
التعاون.
لقدظلتهذه االتفاقية طي الكتان منذ تقديمها من قبل االمانة العامة

لمجلس التعاون لدول الخليج العريية في اواثل  ٨٢بايعازمن السعودية وذلك اثر
االدعاء بوجوذ «مؤ امر^لالطاحة بنظام الحكم في البحرين في  ١٦ديسمبر(ك )١
 ، ٨١وفرض السعودية التفاقيات امنية ثنائية ،ليس على البحرين فقط ،بل

عل الدول االعضاء االخرين باستثناء (الكويت) والتي هي الوحيدة التي
الزالت تعارض االتفاقية بصيغتها الحالية .ان استشعار(السعودية) و(االمانة
العامة) المؤتمرة بأوامرها لخطورة هذه االتفاقية هو احاطتها بنطاق شديد من

السرية

وعندما استطاعت الجبهة الشعبية في البحرين والمعارضة الوطنية في

الكويت الحصول على نسخ منها ونشرها  .بدات تتشكل معارضة في اوساط

الجماهيرلهذه االتفاقية وتم التعبيرعلنيا عن معارضة هذه االتفاقية حيثما تسمح

الظروف بذلك (الكويت واالمارات) وفي الصحافة الوطنية الخليجية الغير

مرخضة ،ثم وصلت المعارضة أشدها في مجلس األمة الكوتي ،في الوقت

اللي كان فيه وزير الداخلية الكريتي متوجها الجتاعات وزراء الداخلية لدرل
(المجلس) في الرياض .

سنكتفي هنا بذكر بعض اخطار االتغاقية وهما - :
 - ١ان االتغاقية تبيح االراضي واالجواء والمياه االقليمية لدول «المجلس،

من قبل السعودية وهي التي ترتبط بحدود برية معهم جميعا (باستثناء البحرين
التي سترتبط بحلول عام  ١٩٨٦بجرمع السعودية) حسب المادة . ،١٢٠
 - ٢تتيح االتفاقية تبادل من تسميهم االمجرمين ،حسب المواد( ١٩حتى

)٢٢
ورغم ان المادة ( )٢٤تنم عل عدم السماح بالتسليم في حالة ا  -اذا
كانت الجريمة رياسية فاهامنخاللشرحها للجرائم الالسياسية تجعل من كل

سياسي مجرم  .وهكذا فان االتفاقية تبيحعمليا تبادل السياسين والالجئين
السياسين .
 -٣ان االتفاقية تستهدف بااساس رصد ومطاردة وتضييق الخناق على

المعارضة الوطنية .
مشروع السعردية حول االمالم
خالل المؤ تمر الثامن لوزراء االعالم في دول الخليج العربية المنعقد في ابو

ظبي ٢٠-١٦ابريل (نيسان)  ١٩٨٣تقدموزير االعالم السعودي ؟مذكرة رقم
( )١بشان التنيق لتوحيداالجراءات لمواجهة ماينشرفي الصحف الخارجية

ضد احدى دول الخليج العربية (.راجع وثيقة رقم . )٥-٣

ان قراءة المدكرة يظهر لنا انها االتغاقية المقترحة غيرمتكافئة الغها تنصب
وزير االعالم العودي كمرجع لوزراء االعالم الخليجين االخرين في ما تنشره

الصحف وما يعتبر بأنه اساءة لدولة الوزير المعني التخاذ اجراءات ضد تلك
الصحيفة .

والحقيقة ان السعودية بهدا المشروع تستهدف اسكات ليس الصحافة
العرية واالجنبية فقط بل ايضا الصحافة الخليجية عن اي نقد يوجه لكظام

السعودي باالساس .
ان السعودية تثبت بذلك بأنها مهيمنة على مجلس التعاون وان توجيهاتها
تستهدف المزيد من التضييق على حريات المواطن الخليجي ومصادرة حرياته

المكتسبةفيبعض لبلدان.
هد عينات فقطمن االتفاقيات والترتيبات والتي يبقي معظمها سرا وحكرا

على كبار المؤولين حيث انه ال يحق لجماهير بلدان «مجلس التعاون» اإلطالع
عليها وابداء الرأي فيها ناهيك عن اقرارها .
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الفصل الرابع

خرق حقوق االنسان

أوالً :االعتقال التعسفي.
ثانياً  :االعتقال الكيفي

.

ثاكاً  :التعديب المعنوي والجدي.
رابعاً  :المالحقة عارج الجن.

خاماً  :اسقاط الجنية واالبعاد وسحب الجراز.

لن نتوقف امام المرحلة التي سبقت اعالن اإلستقالل ( ١٦اغط
 ، )١٩٧١حيث يمكن وضع المسئولية القانونية على الحكم االستعماري  ،ويمكن

لحكام البحرين ان يتنصلوا من مسثولياتهم تجاه المواطنين بحجة ان ضرورات
األمن البريطاني قد اقتضت تلك الحمالت والمالحقات واالعتقاالت والمحكمات
الصورية التي جرت عام  ، ١٩٥٦واالعوام الالحقة بما فيها الحمالت الواسعة
عام . ١٩٦٥

ولذلك فاننا ستصفح ممارسات الحكومة بعد االستقالل  ،والتي يكثن
الواقع انها قد ازدادت شراسة ،رغم ان القائمين على األجهزة األمنية لم

يتغيروا  ،بل استمروا باشخاصهم ومناصبهم والقوانين الثي تحكم  .ان شيثا لم

يتغيرعدا الالتة  ،اال ان ذلك ال يمنع من استعراض المارسات التي تلت
االستقالل ،مع االشارة الى ان حكومة البحرين التيقبلتعضوا في األمم

المحدة في نوفمبر (تشرين الثاني)  ١٩٧١قد وقعت على ميثاق األمم الجحدة
واالعالن العالميلحقوق االنسانؤغير^منالمواثيق لدولية،اضافةالى انها قد

سنت دستورا للبالد تضمن عددا من المواد المعلقة باحترام الحريات العامة .

ولكن المارسة العمليةلجهاز األمن تفترقكلية عن هذه النصوص.ولداال
بد من الوقوف عندها وتفحصها .

ارال  -االمتقال التعسفي
هناك االالف ممن اعتقلوا خالل السنوات الماضية بشكل تعسفي وال يزال
المات منهم معتقلون وهم بتقدير ري وزراء حكومة البحرين الشيخ خليفة في

حديثه لمراسل اللوموند ايريك رولو في اوائل  ١٩٨٢ب ٥٥٠معتقل في دولة تعداد
مواطنيها ربع مليون نسمة .

ان هؤالء معتقلون اما بسببشكوك في ارائهم السياسية واالجتماعية او

اليوافقون عل سياسات الحكومة فهم بالتالي «سجناء الضمير مما يتنافى مع ابسط
المادىء االنسانية .

وتنص المادة ( )١٩الفقرة (ب) مندسترردولة لبحرين .علىمايل :
«ال يجوزالقبض عل انسان اوتوقيفه اوحبسه اوتفتيشه اوتحديداقامته او

تقييدحريتهفي االقامة اوالتنقل االوفق احكام القانون وبرقابة من لقضاء» .

وتنص المادة الثالثة لالعالن العالمى لحقرق االنسان

عل مايلي:

الكل فردالحق في الحياة والحرية وسالمة شخصه» .
وتنص المادة التاسعة من االعالن العالمي لحقرق االنسان عل ما يلي :

«اليجوزالقبضعلى أي انسان اوحجزه اونفيه تعسفيا» .
وتنص المادة الثانيةعشرمن االعالن العالمي لحقوق االنبانعل ما يلي :
ال يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او أسرته اومسكنه او

مراسالته او لحمالت على شرفه وسمعته  ،ولكل شخص الحق في حماية القانون من
مثلهذا التدخل اوتلك لحمالت» .

اال ان تقريرمنظمة العفوالدولية (كندن) لعام « ١٩٨١حول البحرين»

يورد حقائق مناقضة لذلك حين يقول :
«ان منظمة العفوالدولية قلقة بشان القوانين  ،بما في ذلك قانون أمن الدولة

عام  ، ١٩٧٤الذيييز استمرار اعتقال الناس بدون تهمة اوعكمةحتى ثالث
سنوات وفي الواقع فانه يتم تديد االعتقال»  .وفي رسالتها الى جاكم البحرين

الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بتاريخ  ٧اكتوبر (تشرين األول)  ١٩٨٠كررت
المظمة الدولية عن قلقها تجا ٠هله القوانين التي تعيق حرية التعبير والماركة في
الحياة العامة وتساهم في االعتقال الفعال ملمية تقع من ضمن حقوق االنان

األساسية والمعترفيها في كاغة المواثيق.واضافت الرسالة «بان هله القوانين تتنا فى مع

روح دستوردولة البحرين ،واالعالن العالمي لحقوق االنسان» .
ويذكر التقرير السنوي الصادر في  ١٩٨٣والذي يغطي لعام ٨٢قلق

منظمة العفوالدولية لالعتقال لفترات طويلة للسياسين حيث يتجاوزاحياناخس

سنوات  ،وافتقاد الضمانات القانونية في المحكمات السياسية من قبل محكمة
االستثتاف العليا ومن ضمنها المحاكمة األساسية ل  ٧٣شخصا حكم عليهم

بالسجن لفترات طويلة والتقارير الواردة بشان التعديب واساهة معاملة السجناء ..

ان منظمة العفرالدوية تحقق في قضايا  ١٦بحرانيامدانين حسب المادة ٣٥٩

منقانون العقوباتلعضويتهم اوتشكيلهم منظمات غيرمشروعة  ..الخ  .ان
منظمة العفو الدولية ال تزال قلقة الستمرار االعتقال دون توجيه اتهام اوعحاكمة
للسجناء السياسين  .ان قانون امن الدولة لعام  ١٩٧٤يتيح للحكومة حق

االعتقال والسجن دون محاكمة لفترة  ٣سنوات ألي شخص يشك في تهديده ألمن

الوطن.وفيظل هذا القانون فانه يحق للمعتقل التظلم لدى محكمة االستئناف

العليا بعد ثالثة اشهرمن اغتقاله وتجديد التظلم كلستة اشهر.
لقد كانت منظمة العفو الدولية تعمل من 4جل اطالق سراح اوعاكمة ٨
معتقلين في ظل هذا القانون والذين تتوفر معلومات محددة بشانهم.
ثم يورد التقرير اسماء هؤ الء بأنهم ( - ١حسن بوعالي  - ٢عبد اله راشد

مطيويع - ٣جواد حسن العكري  - ٤احد ابراهيم مكي الخ .

ان لجنة العفوالدولية قلقة حول اجراءات المحكمة لدى مكمة االستئناف
العليا والتي يحق لها حسب المادة  ١٩٥للقانون رقم  ٧لعام  ١٩٧٦بشأن بجراءات

المحاكمات بمحاكمة هؤ الء التهمين بجنايات متعلقة باألمن الداخلي والخارجي .
ان مثل هله المحاكمات عصورة والتتم بالضرورة في المحاكم االعتيادية واليتوفر

حقاالستعنافالحكامها.

لقدتمتمحاكمة  ٧٣شخما خالل شهري مارس ٠ابريل  ١٩٨٢اعتقلوا في

ديمبر  ١٩٨١وحوكموا امام عحكمة االستقناف العليا (انظرتقريرمنظمة العفو

)١٩٨٢وقد اتهموا بتشكيل منظمة ا شرعية (الجبهة االسالمية لتحرير البحرين)

وامتالك اسلحة ومفرقعات والتخطيطلقلب الحكومة واالتمال بقوة اجنبية  .واذا
ما أدين المتهمين فقد يمكم عبهم بالموت .ان منظمة العفو الدولية قلقة بشأن

االعتقاللماقبل المحاكمةوالطريقة لتي تمت بها لمحاكمة.لقد تمعزل لمهمين
طوال شهرين حتى تقديمهم امام المدعي العام في يناير وفبراير  ١٩٨٣ولم يسمح

لمم بمقابلة عاميهم حتى اواخر مارس واقاربهم حتى المحاكمة  .وهناك تقارير عن
سوء المعاملة والتعذيببما في ذلك العدام التمثيلي النتزاع االعترافات .لم يعط

المحامون وقتا كافيا العداد مرافعاتهم وقد تم توكبلهم من قبل المجكمة قبل يوم او
يومين من المحكمة المقرر بدؤها في  ١٣مارس .لقد تم تلجيل المحاكمبةحتى
 ٢٧مارس

لتمكين المحامين للحمول عل األوراق الالزمة  .ولم يسمح لهم

بااللتقاء بموكليهم على انفراد علنيا  ،فلم يسمح لصحفي أجنبي او مراقب دولي بما
في ذلك وفد منظمة العفو الدولية الذي سافر الى البحرين لحضور المحاكمة  ،ار

عوائل المتهمين بحضورلمحاكمة .
كما ان مكان الحاكمة ظل رر٠اضيرم المحادة ألساب امية حث تمت

المحاكمة في قاعة تحولت الى عحكمة في ترية جوحيث يعتقل المتهمون .
وفي  ٢٤مارس كبت منظمة العفو الدولية الى وزير الداخلية معبرة عن

قلقها بشأن المحاكمة مناشدذايا« ,باعطاء المحامين حق االنفراد الكامل بموكليهم

واعطائهم الوقت الكافي العدادمرافعتهم وتوفيرحق استدعاءشهودالدفاع وحق
مواجهة شهود االدعاء وجعل المحكمة مفتوحة أمام اسرالمعتقلين والصحافة

ومراتجين دويين. ،
لقد تمت مقابلة المحامين لموكليهم مرتين بعد  ٢٧مارس  .بعد المقابلة
األولى طلبوا فحص موكليهم من قبل طبيبين مستقلين  .لقد تم فحص المتهمين

من قبل اطباء وزارة الداخلية حيث ال تذكر تقاريرهم شيئا عن سوء المعاملة  .لقد

ذكر ان عامي الدفاع لم يتح لهم تقديم وقائع خالل المحاكمة ولم يعرف عما اذا

تمكنوا من مواجهة شهود االدعاء  .لقد تمت المحاكمة برية ولم يبمح ألهالي
المهمين بالحضوراالفي جلسة النطق بالحكم في  ٢٢مايوولم يجري الكشف عن

البراهين التي على اساسها تمست االدانة  .وفي  ٢٧ابريل كتبت لجنة العفو
الدوليةالى اميرالبحرين اللغاء احكام االعدام المتربع صدورها(حيث تمت آخر
اعدامات في ١٩٧٧لثالثة تم شنقهم في قضية قتل)  .لقد تم الحقا الحكم على
ثالثة بالسجن مدى الحياة و  ٦٠متهما بالسجن  ١٥سنة لكل منهم و  ١٠متهمين

ببعسنوات لكل منهم .

ان تقارير منظمة العفو الدولية هي قليل من كثيرحيث انه من المعروف ان
المنظمة ال تتبنى معتقال اال بعد اجراءات معقدة ومطولة والحصول على وقائع كافية

ومن مصادرعديدة حول انطباق شروط«سجناء الضمير» عليه وهوامرصعبجدا
في البلدان االستبدادية التي تفتقد الى حرية المعلومات عن المواطن العادي فكيف

بالمواطن «المعتقل ،بتهمة أمنية .
يتم االعتقال في اماكن وظروف مختلفة  ،فالبعض يقتحم عليه بيته عند

الفجر عادة  ،والبعض يعتقل في عمله  ،والبعض يعتقل وهو في الشارع

والنزهة  ،والبعض يعتقل في المطار او الميناء عند مغادرته او وصوله الى ارض

الوطن  ،وآخرون يعتقلون اثناء اضراب اومظاهرة اواعتصام وهناك حاالت
تسليم المعتقل من دولة اخرى (الكويت  ،مصر ،االمارات العربية المحدة ،

السعودية) الى السلطات البحرانية.

القاسم المشترك لهذه الحاالت هي ان التوقيف واالعتقال ال يتم بموجب
مذكرة من قاضي التحقيق ،كما أن استمرار االعتقال ألكثرمن  ٤٨ساعة التي

ينصعليها الدستور ال يتم بأمر من محكمة اوقاضي .
أما طريقة االعتقال في البيوت فتتم بطريقة المداهمة واالتحام عند الفجر

خرقا للمادة ( )٢٥من الدستورحيث تتعمد الشرطة والماحث الحاق اكبر انى مادي

ومعنوي بالمعتقل وأهله وبمتلكاتهم حيث يتم ضرب المعتقل أمام ائه ومن يماول

منهم منع ذلك ،كما يتم تفتيش الكن حتى ولولم يكن السكن الخاص بالمعتقل
ويفتش كل شيء بالمنزل دون اعتبارلحرمة المنازل كما يتم تحطيم محتويات المنزل
أحياناً ( .راجع ملحق  )١ - ٤وعرائض االحتجاج التي تقدم بها المعتقلون
(راجعوثيقةرقم.)١-٤

ان الحاق االنى البدني والمعنوي اسلوب متبع في جميع حاالت االعتقال

تقرياسواءتمفي البيت ا وعل لعمل اوالشارع اوالمطاراوالميناء .

فتعصب عينا المقبوض عليه وتوضع يديه في االصفاد ويعرض العديد من
المعتقلين للضرب والرفس طوال الطريق وهم مرميون على أرضية سيارق الشرطة
والمباحث.

في حالة حدوث حلة اعتقاالت فان هناك قوائم معدة سلفا يتم عل اساسها

االعتقال ويمكن مالحظة ذلك من مرجعة اسماءالمعتقلين في حمالت االعتقاالت
المتكررة.
تعمد الماحث أثناء قيامها بمداهمة منزل المطلوب القبض عليه الى دس

بيانات اوسواها لتقيم عليه الحجة في المحكمة وذلك لعدم امتالكها سندا قانونيا

يرر اعتقاله (راجع ملحق  )٢ -٤وقد استفادت سلطات الماحث واألمن في
البجرين من الخبرات األردنية والتي تتمي الى المدرسة االسرائيلية حيث تلجا الى
أخذ األقارب كرهائن حتى يتم اعتقال المطلوب (راجح ملحت )٣ -٤ا وتتعرف

اجهزة األمن عل قاعدة ان كافة المواطنين متهمون حتى تثبت براءتهم  ،ففي
حالت القمع التي رافقتجريمة اغتيال عبد اله المدني فينوفمبر ، ١٩٧٦

عمدت المخابرات الى اعتقال العديد من المواطنين ممن تبدا اسمائهم ب «ابراهيم»

الن احدالمطلوينكان يحملهذاالسم ا
وتقوم سلطات األمن باعتقال األحداث في غالفة صرية للدستور وقانون

العقوبات وقانون رعاية األحباث واألنكى من ذلك انها تعرضهم للتعذيب الذي
ادى الى استشهاد البعض منهم مثال عبد الكريم الحبشي ( ١٧سنة) والذي اعتقل

ي  ٨٠/٦/١٨لمثاركه في احدى مسيرات التأبين (راجع ملحق ..)٤ -٤
فيمجتمعنالعربي االمالس حاك حرمة لدرا؛ ولكن جهازاالس والماث

في البحرين ال يراعي هذه المفاهيم العربية االسالمية فالرجل والمراة متساويان
ولكنفيقمع السلطة لهما ،وقدتكرر اعتقال النساء وتعذيبهن معنويا وجديا .

ففي حملة مارس ابريل  ١٩٧٣جرى اعتقال سبيكة النجار وصالحة عيسان
وتعرضتا للتعذيب والمهانة على يد المباحث .
وبعد اعتقال جليل العرادي في نوفمبر  ١٩٧٩تم اعتقال زوجته عصمت
رضا الرهابه والضغطعليه .
وبعد اعتقال د  -احد جمال في مارس  ١٩٨٠تم اعتقال زوجته بهية رضي
بعد ايام من وضعها لمولودها األول حيث تم التخقيق معها وارهابها والضغط على

الزوج من خالل ذلك ليدلي باعترافات كاذبة».
بعد اعتقال النقابي عبد اله حسين وفبركة قضية سرقة ضده من قبل جهاز

الماحث قامت الماحث باعتقال زوجته ابتسام واستجوايها وارهابها واستخدام ذلك

للضغطعلىزوجهامن اجل االدالء باعترافات كاذبة.
في مارس  ١٩٨٠قامت امهات واخوات وقريات المعتقلين االعتصام في

مقرمجلس الوزراء وتقديم عريضة احتجاج لرئيس الوزراء يطالبات باطالق

سراح اقاريهم اوعكمتهم  .وقد استخدمتشرطة مكافجة الشغبوالمخابرات
العنفضدهن  ،واعتقل عدد منهن ،امثال  :حصةسيادي  .التي اعتقلت في
زنزانة انفرادية ألكثرمن شهر وماري الستراوي واحالم ابراهيم اللتان اعتقلتا

لبضعة ايام .

وخالل عام  ١٩٨٠وبعد تصاعد المعارضة ضد الحكومة  ،اقدمت اجهزة
األمن والماحث على اعتقال مثات المواطنين  ،وشمل ذلك عددامن النساءمنهن

صديقة الموسوي وقد ابعدت من البحرين بعد ان ابعد زوجها الى ايران  ،وقد

تعرضت لالهانات ونزع الحجاب عن راسها عنوة  ،كما تم احتجاز العديد من

الطالبات اثناء رجوعهن للبحرين على يد شرطة مطار البحرين الدولي فمثال
تعرضت سهام حسن أبل أثناء رجوعها للبحرين في مارس  ١٩٨٠لالهانة على يد
مباحن المطارحيث تم االعتداء عليها بالضرب من قبل اجدعناصرالمباحث .
ثانيا :االمتقال الكيفي:

في  ١٩٧٤/١٠/٢٢صدرقانون بمرسوم تدابيرامن الدولةقبل يوم من دور
االنعقاد الثاني للفصل التشريعي االول للمجلس الوطني  ،وهدا القانون يتناف

تماما مع الدستور وخصوصا المادتين ()١٩و( . )٢٠لللك عارضه كل النواب

المتخبين مما ادى الى حل المجلس الوطني في  ١٩٧٥/٩/٢٦ولذا فان هذا
المرسومغيردستوري وغير قانوني .

ينول هذا المرسوم وزير الداخلية اعتقال من يشك في انه يشكل خطرا عل

امن الدولة لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد حتى ثالث سنوات درن عحاكمة  .ومند
صدورهذا المرسوم اصبح هوالقانون االساسي اللي تستند اليه الحكومة في

اعتقال المراطنين لغترات تتجارز الثالث سنوات التي نصعليها هذا القانرن
كأقصىحد .

اماالقانون االخراللي تستندعليه الحكومة في اعتقال المراطنين كما هو
الحال مع مجموعة ال  ٧٣الجهمين في قضية «المؤامرة» المزعومة لالطاحة بنظام
الحكم في  ١٦ديمبر (كانرن االول)  ، ١٩٨١فهوقانون العقربات الصادر

بمرسرمرقم٦لعام١٩٧٦بي  ١٢دهسمبر (كانون االرل) . ١٩٧٦وهدا

القانون يخالف الدستور ايضا واالنكى من ذلك ان الحكومة اصدرت في  ٤مارس
 ١٩٨٢اضافات عليه بمرسوم رقم ( )٩لسنة  ١٩٨٢حتى يتسنى لما تطبيقه على

المهمين في قضية «المزامرة» المزعومة والذين اعتقلوا في  ١٣ديسمبر(كانون
االول) .١٩٨١
وبالرغم من هذه القوانين التعسفية  ،والحد االقصى الحتجاز المعتقل ،

-١١٨-

فان اجهزة االمن قد ضربت عرض الحائط بهذا الحد االمى  ،حيث ان
العشرات من المعتقلين قد امضوا اكثرمن  ٥سنوات في المعتقل امثال ابراهيم
بثمي  ،احد الذوادي  ،يوسف العجاجي  ،جواد العكري  ،جاسم

سيادي  ،احد الشمالن وغيرهم (.راجع وثيقة رقم . ٢ -٤
عىك^ابت صورية حسب قوانين ال دستورية .
ان المحاكمة هي االستثناء بالنسبة للمعتقلين وفي الحاالت النادرة التي تتم
فيها المحاكمة فانه من السهل اكتشاف الدستورية القرانين ونسوق بعض

الوقائع.
-١فيالفترةما بين ديمسبر(كانرن الول) ١٩٧٩وفبراير(شباط) ١٩٨٠
شنت السلطات البحرانية حملة واسعة شملت العشرات من المواطنين  .وفي
مارس (اذار) قدمت مجموعة منهم للمحاكمة حب قانون بمرموم تدابيرامن

الدولة وجرت المحاكمة في قاعدة عسكرية (خفر السواحل بالمحرق"وذلك خارج

مقر المحاكم  ،ودون توفر ادنى الضمانات القانونية  ،وصدرت احكام بالسجن

لمدد تتراوح ما بين  ٤-٧سنوات بتهمة االنياء الىتنظيم نقابي عظور وهواللجنة
التأسية التحاد عال البحرين  ،الذي سبق وان اجرى اتصاالت علنية مع
وزير العمل في متصف . ١٩٧٩

 - ٢جرت عاكمة ( )٧٣متهما فياتدعيه حكومة البحرين «بمؤامرة»

مزعومة لقب نظام الحكم  ،حسب قانون العقوبات الصادر في  ١٢ديمبر
(كانون االول)  ١٩٧٦وقانون االحكام العرفية الصادر بمرسوم في  ٢٧يناير
(كانون الثاني)  ١٩٨٢بمفعول رجعي وهوقانون خالف للدستور الن البالد

ليستفيحالةحرب اوتولجه كارثة  ،وذلك في مارس . ١٩٨٢

وقد جرت المحاكمة في معسكر (جر) خارج مقر المحاكم االعتيادية
بالعاصمة المنامة ،كماتم تأجيل المحاكمة  ٣مرات حتى تلتثم الجراحات

والتشوهات الناتجة عن التعليب ولم تتح فرصة لقاء المتهمين باهاليهم طوال
اربعة اشهر كما لم يتح المجال الهاليهم لتكليفعامين عنهم ،بل قامت
المحكمة بتعين عامين لمم  .ورغم انعقاد المحاكمة في اجواء بوليسية وسرية
كاملة فقد لعن المحامرن في قرار االدعاء العام من حيث ال ستورية قانون
العقوبات الذي يمحاكمون بموجبه ،كما ان العديد من الجهمين احداث ومعظم

المتهمين قد تعرضوا للتعديب النتزاع االعترافات منهم حيث الزالت اثارها
واضحة كما كشف الحهمون اثار التعديب وطالبوا بالكشف عليهم من قبل لجنة

طبية عايدة ،وهومارفضته المحكمة  .كما ان االلبرال الماخودةمن قبل قاض
التحقيق لم تتم في المحكمة بل تمت في القسم الخاص( اياحث السياسية) وتجت

تعذيب راجواء االرهاب. ،
هذينغموذجين لمحاكياتتغتقر الى ادنى الضانات القانرنية وتعتبر انتهاك

لليادة( )٢٠من الدسترر .
استمرار االعتقال بعد صدور الحكم بالبراءة
وي الحاالت التي يقدم فيها المعتقلون السياسيون للمحاكمة فقد يصدر

حكم ببراعتهم فقد برات المحكمة في اكوبر (تشرين االول) المتهم ابراهيم
بشمي من تهمة االساءة لرئيس دولة عربية حسب قانرن المطبوعات ولكن

الحكومة استمرت في اعتقالهحتى منتصف ١٩٨٠

وباستتاه النالية الذين اداتهم المحكمة في تضية مقنل عبد الله المدني
اثناء المحاكمة التي جرت في فبراير(شباط)  ١٩٧٧فان المتهمين االضن اللذان
قدما للمحاكمة وهما (احد مكي وعبد االميرمنصور) قد برتهما المحكمة لكن
اجهزة االمن استمرت في اعتقالهما.
كما ان العشرات ممن اعتقلوا لما تعتقده اللبة بعالقاتهم بالحادث لم

يقدموا للمحكمة بتاتا وبالطبع فانهم بريئون حكما وقد تعرضوا للتعذيب الثديد

مما ادى الى استشهاد عمد غلوم بوجيري وامابه العديدين بالتشوهات وامتمرت

الحكومة في اعتقالهم وال يزال عبد اله مطيويع معتقال حتى االن  .رغم حكم
المحكمة ببراءتهم فقد صرح وزير الداخلية لمحيفة المواقف «بان احكام البراعة
ال تعنيعدم وجود قرائن تبرر لوزير الداخلية استمرار اعتقالهم الن للقضاء

خموصيته ولذلك فسوف يستمر اعتقالهم النهم يشكلون خطرا على امن

الدولة» .

ثالثا  :التعديب المعنوي والجسدي
تنم الفقرةمندستوردولة البحرينعلى ما لي :

«ال يعرض اي انسان للتعذيب المادي اوالمعنوي ارلالغراء اوللمعاملة
الحاطة من الكرامة ويجدد القانون عقاب من يفعل ذلك  .كما يبطل كل قول او

اعتراف يثبت صدرر .تحت وطأة.التعذيب از باالغراء  ،اولتلك المعاملة او
التهديد بأي منها» .
وتنص المادة الخامة من االعالن العالمي لقوق النسان عل ما لي :
«ال يعرض اي انسان للتعذيب وال للعقربات او المعامالت القاسية او

الوحثية اوالحالة بالكرامة ،بيهايقول تقريرمنظمة العفوالدوية (لندن) لعام

١٩٨١حول البحرين ما يلي :

«هناك تقارير وصلت منظمة العفوالدولية حول التعديب واساءة
الممعاملة  .ومصدرالقلق االسامي هو في التقاريرحول موت  ٣اشخاص وهم

 - ١جميل محسن العلي - ٢كريم الحبشي  - ٣عمد حسن مدن  ،اللين توفوا في
مايو (ا يار) ٠١٩٨٠ويوليو(تموز  ١٩٨٠وفبراير (شبالم)  ١٩٨١عل التوالي

كتيجة للتعذب. ،

,لقد دخت مئنة العفو الدوية السلطات الى بجراه تحتيق مستقل في
ظروف ومالبسات هد الرفيات واعالن نتاتج التجقيق» .
ويقول تقرير المظمة لعام  ١٩٨٢حول البحرين ما لي :

«ان التقارير ال^واترة والتي تصل منظمة العفو الدولية ،هي مصدر قلق

للمنظمةفيضوءتكرارالمعاملة السيثةللمعتقلين السياسينفيالبحرين  .لقدتم

حتى االن تسجيل  ٦حاالت وفاة في المعتقالت خالل السنوات الخمس
الماضية. ،

ان ماتكشفه تقاريرمنغلمة العفوالدولية المتحفظة هي قليل من كثيرما
يتعرض له المعتقلون من صنوف التعديب المعنوي والجسدي والحرمان من ابسط

الحقرق  ،حيث يمرالمعتقل بمراحل التعديب مندلحظة اعتقاله حتى استقراره في

السجن ومن بينها - :
-١االحتقال والتحقيق :

يعتقل المهم بطريق المداهمة سواء في البيت ارمكان العمل او في نقطة
الحدودالبحرة او الجرية  ،وينقل المعتقلمنمكان اعتقاله معصوب العينين لى

غرفة التحقين وغالبا ما تكون في القسم الخاص (المخابرات الياسية) في ممع

وزارة الداخلية بالقلعة في المنامة ارالى معسكر االستخبارات العسكرية في الرفاع
التابع لقوة دفاع البحرين  ،اما في حالة حالت االعتقال الواسعة مثل حلة
اغسطس (اب)  ١٩٧٥اوحلةديسمبر (كانون االول)  ، ١٩٧٩اوحلة
 ، ١٩٨١وحيث ال تع غرف التحقيق فينقل المعتقلون الى معكرخاص

(سافرة ارجر .

يدأ التحقيق بالطلب مباشرة من المعتقل باالعتراف وغالبا ال يعرف هو
لماذا اعتقل  ،وماهي التهمة الموجهة اليه ،فمثالفي ملة نوفمبر ١٩٧٦كان

المطلوب من المعتقلين االعتراف بالتخطيط لعمل انقالب عكري واختطاف
وزراء الداخلية الخليجين وهي تهمة خيالية تماما .اما في حلة ديسمبر (كانون
االول)  ١٩٨١فكانت التهمة التخطيطالنقالبعسكري بتعاون مع ايران وهي

تهمة متهافتة  ،النه كيفيمكن لبضعة افراد مسلحين بمسدسات القيام بانقالب

عسكري دون ان يكون لهم اي وجود في المؤسسات العسكرية واالمنية  ،ولكن
ما هم سلطات المباحث هو االعتراف باي شيء  ،ويترافق التحقيق من جل
-١٢٢

االعتراف مع الضرب والركل واللكمات في جميع لجزاء الجسم وخصوصا

الحاسة من قبل جالوزة المباحث المدربين على الكاراتية والجودو والمالكمة .

هؤ الء ضابط المخابرات االردني (محمود حجازي) والباكستاني (عمد
عزيز)  ،هذه الوجبة االولى من التعديب هي التيوصفها احد مكي امام
ا^كمةفيفبراير(شباط)  ١٩٧٧فيتضية مقتل لمدني .امام هول المفاجأة وتحت

تأثيرالتعذيب فقد يعترف البعض باقتراف افعال لميقترفوها وتعتخدم هله

االعترافات الحقا ضدهم بخالف المادة () ١٩من الدستور(.وثيقة رقم )٤ - ٤

كما ان المباحث تضغطعلى المعتقل وهرتحتالتعديب للتعاون معها
والتحول الىمخبر ،وهنا ايضا قد ينهار البعض ويتعهد بالعمل مع المخابرات
بخالف رغبتهوضميره بخالف المادة ( )١٩من الدستور .ويتجعن ذلك

انىماديومعنوي للمعتقل والمجتمع .

ب-التعديب لمعنوي :

من الصعب االحاطة بجميع صنوف التعديب المعنوية والجسدي ولكن

يمكننا اختزال بشاعتها في انها ادت الى استشهاد ستة معتقلين تحت التعذيب خالل
الفترة ما بين ٧٦حتى ١٩٨١ .والتسبب في تشوهات خلقية ونفسية مزمنة

للعديدين ض دخلوا السجن  .يدا التعذبب لحظة اعتقال التهم ويالزمه طوال
فترة اعتماله جيث يعاد تعذيبه كلما فتح ملفه من قبل المباحث  .وابرز اساليب
التعليب المعنري ما يلي - :
- ١مند اللحظة االولى للمعتقل توجه له صنوف االهاناتكالسب

والشتم وصفعه وضربه امام اهله والمحيطين به .

 - ٢حرمان المعتقل من رز ية اهله اواستالم رسائل اوهدايامنهم فترات
التحقيق والتي تستمر الشهر كما تطبق هل ٠االجراءات كعقوبات التفه
االسباب  .وبشكل عام فالمعتقلين لفترات طويلة ال يصلون على مقابلة

االقريين من اهلهم اال بمعدل ساعة كل اربعة اشهر ،اما معتقلوا مجموعة ()٧٣

فلم يروا اهاليهم منذ ديسمبر،كانون  ٠االول) حتى الربع االول من عام ١٩٨٤

حيث سمح لقلة فقط .
 - ٣اهانة المعتقل في معتقداته فمثال محرم على المتدينين ممارسة الشعائر
الدينيةواجبارهمعل لتخلي عنها.

- ٤تكليف لمعتقل باعمال وضيعة مثل تنظرف المراحيض .

 - ٥السجن االنفرادي التفه االسباب وهدف تحطيم الروح المعنوية
للمعتقل حيث تطبق هذه العقربة لمن تعتقد السلطة بانهم عناصرقيادية
للمعارضة ربمجرد حصول ما يعتبره الجالدرن مخالغة مثل امتالك جريدة كما

حدث لكائب السابقعسن مرهون وكما جدث لسلمان كمال الدين الذي اتهم
بتهريب نداء من قبل المعتقلين مرجه للراي العام في نوفمبر (تشرين الثاني)
. ١٩٧٣

-٦التهديدباغتصاب الزوجة اواالخت اوالساءمن االقارب.
 - ٧التهديد بمارمة اللواط مع المعتقلين .

 - ٨الحرمان من المحف والراديو والتلفزيون وابقاء المعتقلين في عزلة
تامةعن لعالم الخارجي
 - ٩مرافقة اهالي المعتقل خالل الزيارة ليكون مستمعا على ما دور من

احاديث  ،ما يرمهم من الحديث بحرية مع عائالتهم .

التعذيب الجسدي
تننن لنجهزة الت فى تعذيب المنقلبن  ،ومن ابرذ االبب النعليب ما

 - ١السي عل عس انحاء اجت وسرم مل االجزاء اسدة

(الراس والبطن والخاصرتين واالعضام التناسلية) باللكم والكارتية والجوحو.
- ٢ضرب بجزاء غتلفة من الجسم باالسالك العادية والمكهربة .
 - ٣الضرب بالخيزران واسالك االلمنيوم خاصة على اطراف االرجل

وااليدي .

 - ٤الغليق من الرجل (التتكيس) لساعات طويلة بل اليام متقطعة مع

الضرب.
 - ٥التعليق بطريقة الفروج المشوي واحيانا اليام متقطعة مع الضرب . .
 - ٦التوقيف على الرجلين لعدة ايام وعدم السماح للمعتقل بالجلوس

والضرب على الرجلين المتورمتين .
-٧الضربمنقبل الحراس والربطفي الشمس المحرقةكماحدث بالنسبة
لفيصل عرشى في يوليو (تموز)  ١٩٧٩لمجرد مطالبته بغل مالبه بعد حبسه

انفراديا لمدة  ٣ايام .
 -٨المنع من قضاء الحاجة سوى مرتين فقط يوميا مما يبب الحصار

واالصابة باالالم شديدة .

 - ٩استخدام غاز النشادر بعد حفالت التعذيب لحرمان المعتقل من النوم
والتسبب في اهاكه وايالمه .

 - ١٠استخدام الكرمي الكهرباني .
 - ١١ .استخدام المخراز لكهربائي .

-١٢استخدام المكواة الكهرباثية.
- ١٣وضعطوقحديديحول الرأس ثم شدهما يبب االالم لفضيغة
وفقدان الوعي .
- ١٤وضع المعتقلفيقفص يدور به بسرعة كبيرة (جهاز لرج) ما يسبب

آالماً في الرأس والغثيان.
ه-١اطالقالكالبابوبهة عل المعتقل.
 -١٦وضع المتهم تحت حام بارد (تنقيط الماء) في اوقات الثتاء مع ربطه

حتى ال يتحرك .
- ١٧جرح بعض اعضاء الجسم ثم رشه بالخل اوالملح ما يتسبب في االم

فظيعة .

 - ١٨اهمال المعتقلين حتى بعد اصابتهم باصابات اوامراض وحرمانهم
-١٢-

حتى من العالج مما يتسبب في تشوهات مزمنة ومضاعفات كما حدثبالنسبة

الحد مكي الذي فقد عينه اليمنى عل الرز ية وقدرة اذنه اليمنى على السمع

ورنضت الحكومة اطالق سراحه وعالجه في الخارج كما سج بدلك االطباه
البحرانين وكما اجبرت ابراهيم كمال الدين على الخروج من المتثفى في مارس

 ١٩٨١رهولميستكملعالجه اثرعملية للزائدة لدودية .
هذه االساليب انما هي خرق للمادتين ( )١٨و( )١٩من الدستور

وبالطبع لم يعاقب اي من مرتكبي هده الجرائم حسب الفقرة (د) من المادة ()١٩
بل العكس فانه يجري منحهم االوسمة وفي مقدمة من منحوا ذلك بمرسوم اميري

ايان  .هندرسرن مسؤ ول المخابرات والعميد بيل قائد االمن االنجليزيان .
د-االرضاع المزرية للجرن:

وحتى يكتمل اذالل المعتقلين  ،فان سجرن ومعتقالت البحرين اما مبانى
قدية متداعية اوممممة اساما لكي تبب االنى واالالم للمعتقل حيث تميز
البحرين بظروف مناخية صعبة جدا من ارتفاع الحرارة خالل الصيف والدي
يتمرلنة اشهر بمعدل  ٣٦درجة مئوية في الظل وتصل الى  ٤٧درجة مثرية في
الظل لعدة اشهر وكللك الرطوبة المرتفعة جدا (بمعدل  ٠/٠٦٤طوال الصيف وفي

كثيرمن االيام  )٠/٠ ١ ٠ ٠الى انخفاض درجة الحرارة بشكل مفاجيء في الشتاء نظرا
لمبوب رياح المال القارصة  .اجع ونيفة رقم ٥٢ - ،ونيقة رقم ) ٣ - ٤
لذا فان اتجهزة االمن تستثمرهذه الوضعية  ،لتجعل من السجون
سالحا في يدها للمزيد من تعذيب المعتقلين وهي على النحو التالي - :

 - ١زنازن القسم الخاص في القلعة بالمنامة . :وهي زنازن مصممة

بمواصفات خاصة لغرض التعذيب حيث يمارس فيها تعذيب المعتقلين طوال
فترة التحقيق معهم .
 - ٢زنازن سجن القلعة بالمامة  :مخصصة للسجناء الجنائيين واحياناً

كثيرة يزج بها المعتقلين السياسيين وتتميز هذه الزنازن بضيق مساحتها وافتقارها

البط المواصفات الصحية من ضوء وتهوية ويوضع بها اكثرمن خسة عشر
شخصلمددطويلة

 - ٣سجن معسكر سافرة الصحراري وهوعبارة عن زنازن خشبية
مصنوعة من الخشب المضغوط الخفيف الذي ال يقي المعتقلين حر الصيف وال
برد الشتاء  ،وهي ضيقة جداً بقياس  ٧٧قدم ويا فتحة للهواء ال تتعدى

ال ١٠٣٣سنتمتر ،والضوء فيها معدوم، .
 هذا باالضافة الي زنازن قلعة سافرة (في نفس معسكر سافرة) وهوعبارة عن قلعة قديمة جداً كان يستخدمها االنجليز للمعتقلين في فترة

العشرينات  .واآلن مازالت تستخدمها سلطة هندرسون كمخزن الدوات
شرطة الشغب ومعتقل في نفس الوقت .
 - ٤زنازن معتقل جزيرة «حدة» وهي ايضاً زنازن في مبنى قديم عمر٠

اكثرمن٤٠سنة.
- ٥زنازنسجن«قريةجو المركزي ،وهوعبارةعنسجنصحراوي

معزول تم انجازه منذ خس سنوات مخصص للمعتقلين والسجناء السياميين
وهوال يختلفعن بقية السجون من حيث افتقاده الدنى المواصفات الصحية .

 - ٦اقسام التوقيف في مراكزالشرطة المتناشرة  ،حيث تضيق بالموقوفين
والتتوفرفيها اياًمن الشروط لصحية لمذكورة .

هذه الوضعيةخرق للفقرةج من المادة ( )١٩من لدستور
رابعا :المالحقةخارج لسجن

بعد ان يطلق سراح المعتقل يوضع اسمه من قبل الماحث السياسية عل

الالئحة السوداء حيثيوضعتحت المراقبة الشديدة ويعني هذا ما يلي:

 - ١سحب وثيقة سفره منذ لحظة اعتقاله وبعد االعتقال ولفترة غيرعددة

ويترتب عل ذلك اضرارا مادية ومعنوية حيث انه ال يستطيع ان يتوظف او يسافر

او ينهي العديد من المعامالت مثل الزواج والسكن لخ اال بوثيقة السفر.

١٢٧-

فباالضافة الى الضغط عل المواطن من خالل حرمانه من رزقه في البحرين فانه

عمنع من السعي وراء رزقه خارج البحرين  .وهدا خالف للفقرة ب من المادة

() ١٩من الدستور.

 - ٢عدم منحه شهادة حسن سيرة وملوك والتي تصدر عن الماحث

السياسية بوزارة الداخلية وتعميم المنع بعدم تشغيله في الزسسات الحكومية
والشركات التابعة للقطاع العام والمختلطوحتى الشركات الخاصة كما يعاقب
اخرون بعدم منحهم سجال تاريا اوااليعازللجهات الحكومية والخاصة بعدم

التعاملمعهم اذاكانوافي مجال االعماال لحرة.وهداغالفللفقرة(أ)منلمادة
()١٦من الدستور.

- ٣مراقبة بريد المتهم وتلفونه وبرقياته وتستخدم ضدهمستقبالكقرائن في

حالة اعتقاله مجددا .وهدامخالف للهادة ( )٢٦سن الدستور.
 ٤حرمانه من البعثات الدراسية وحرمانه من الترقيات في العمل اذا صدف

ان احتفظ بوظيفته .

 - ٥بعد سلسلة االتغاقيات أرالترتيبات االمنية لدول مجلس التعارن
الخليجي وسعت سلطات االمن نشاطها ضد المواطنين البحرانين القمعية مع

االجهزة الحكومية في الدول الخليجية وذلك بتطبيق االجراءات القمعية المذكررة

عيهم وهم بعيدا عن البحرين في الدول الخليجية بحيث ان العديد ممن افرج
عنهم من المعتقالت اليتم توظيفهم في الدوائرالحكومية الخليجية وال يمصلون على

منح دراسية ويراقبون من قبل سلطات االمن المحلية الخليجية .

 - ٦تمارس لجهزة األمن على من تطلق سراحه ضغوطا كبيرة وذلك بتوقيع
تعهد غامض مفاده ان ال يمارب العمل السياسي وهوتعبيرفضفاض وينضع

لتفسير الباحث وبتخدم كلريعة العادة االعتقال مستقبال وقد اضطر البعض
للتوقيع .كما ان الماحث تضغطعل المعتقل ليعملغبرالدياوتهددبعدم اطالق

-١٢٨-

خامسا  :اسقاط الجنيةواالبعاد وسحب لجواز :

ينتمي شعب البحرين الى عدة اصول عريقة (عرب وفرس واقليات اخرى)
ويتبعون عدة اديان (اسالم  ،مسيحية) بمذاهبختلمة (شيعة  ،سنة)  .وهذا

التخوع ال بلني الصالة ادبخكك ن االنخا ،والوالء للولن( ،راع الريقة رنم
لكن اجهزة االمن ننخم نن البريرات نسين الخناق عل الواسين
وابتزازهم واستخدام كافة اساليب الضغط عليهم ومن بينها .
ا-اسقاط الجنسية واالبعاد:

ان حكومة البحرين مستمرة على غهج االنجليز(فرق تسد) حيث تصنف
المواطنين درجات من حيث الجنسية والحقوق  ،ويتضح ذلك من نزيع الجنسية عن

المثات من المواطنين وابعادهم خارج البالد بحجة انهم ايرانيوا االصل وذلك
كعملية انتقامية لمعارضتهم للنظام أولمجرد انهم اقارب لمعارضين للنظام (رجع

ملحق  ٠٤ه).

ان هنو المارسات تتناقض مع المادة ( )١٧من دتوزدولة البحرين والتي
تنصعلى مايلي :

ا  -الجنسية يجدد ها القانون  ،وال يجوز اسقاطها عمن يتمتع ها بصفة

أصلية اال في حالتي الخيانة العظمي وازدواج الجنسية وذلك بالثروطالتي يحددها
القانرن .

ب-ا يجوزسحب الجنسية من المتجني اال في حدود القانون .
ج-يظر ابعاد المواطنعن البحرين أومنعه من لعودة ليها .
وتتناقض أيضا المادة ( )١٨من دستوردولة البحرين والتي تنم على

ماربى :
«الناس سواسية في الكرامة االنسانية ويتساوي المواطنون لدى القانون في

الحقرق والواجبات العامة  ،ال يتميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أر األصل أو

اللغة أوالدين اوالعقيدة» .
ولعل ابلغ انتهاك لكل االعراف والقوانين قضية مراد عبد الوهاب( راجع وثيقة

رقم ٠ )٥- ٤

ب-سحب الجواز والمنع من لسفر :
تطبق سيامة سحب الجواز والمنع من السفر بشكل واسع ضد عدد كبيرمن
المواطنين ،ومنهم من اطلق سراحهم ومن تشتبه الحكومة بمعارضتهم وممارستهم

نشاطا نقابيا أوسياسيا  ،ويالحظفيهذا الخصوص ان المذهب قدطال لعديد من
الطلبة الذين يدرسون في الخارج بتهمة انتائهم لالتحاد الرطني لطلبة البحرين وهو

منظمة نقابية عضة  .وقد تفاقمت مشكلة منع الطلبة حيث بلغ عدد الممنوعين من
السفرعام  ١٩٧٧قرابة ماتين طالب  ،وقد لحقت ٠٢م اضراركبيرة وابدوا
احجلجهم من خالل العرائض والبيانات الموجهة للمسؤ.ولين والرأي العام

والمظاهرات واالعتصامات خالل صيف  ١٩٧٩بحيث أجبروا الجكومة على

التراجع عن قرارها مزتا وارجاع جوازاتهم  .لكن السلطة عادت مرة اخرى
لمارسة هذ السياسة  .حيث ال يزال العشرات من الطلبة ممنوعون من السفر ،
لنواصلة دراماتهم  ،بسبب سحب جوازات سفرهم (راجع وثيقة رتم .)٦ ٠ ٤

كما درجت حكومة البحرين أيضاً عل االنتقام من حقرق الطالب
كمواطن والتميزضده حيث حددت صالحية جوازه بسنة فقط وال يجدد اال في

داخل البحرين وهذا بالنسبة لمن ال ترضي الحكومة عنهم  ،فيا تحدد صالحية
الجواز العادي ب ه سنوات ،عما تتسبب في الحاق اضرارمادية كثيرة بالطلبة

الدارسين بالخارج  ،أوحرمانهم من مواصلة دراستهم عندما يعودون لتجديد

جوازات سفرهم ،أوبقائهمفي الخارجدونقدرةعلى الحركة والسفرخارج مدن
دراستهم .

ج  -تحريم زيارة البحرانين للعديد من البلدان ،:

رغم أن البلدين الوحيدين الممنوع السفرلهما كما هومببنفيتعلياتجواز

سفر البحرين هو^إسرائيل ،و «جنوب افريقيا» إال ان حكومة البحرين تدرج
العشرات من البلدان في قائمة البلدان الممنوع على البحرانيين زيارتها وتضم (جميع
الدول اإلشتراكية وبعض البلدان الوطنية مثل .اليمن الديمقراطية وايران وتضايق

زوار بلدان اخرى مثل سوريا وليبيا .
ورغم أنه لي هناك تعليات رسمية بتحريم زيارة هد البلدان او البقاء
فيها للدراسة او العمل اال ان المخالف يعتقل بمجرد رجوعه الى البحرين وقد

يسجناويحبجوازه .
ان هذا غالف للفقرة ب من المادة ( )٩من الدستور .
د-المعمن العودة:

هناك العثرات من المواطنين البحرانين الدين ابعدوا من البحرين

بجوازات سغر بحرانية وبتعليات من الماحث لالبتعاد عن البالد لسنوات تحدد من

قبل الماحث كما ان العديد من المواطنين قدمنعوامن دخول وطنهم وابعدوا الى

الخارج  .وهذايتناقضمع الفقرةج من لمادة ( )١٧من الدستور.

مالحق

وثيقة رقم( )١-٢تركيب وزارة الداخلية

المجلس االمنى االصلى
- ١خليفة بن سلمان آل خليفة (رئيس الرزراء)
-٢حد بنعىآلخيفة(رلي العهدوقائدقوة دفأع لبحرسن»

- ٣عمد بن مبارك آل خلفة (رزسرالخارجية)
- ،خليفة بنعمدآلخليغة (وزمر الداخلية)

اللواءج .بل (المدير العام المن لعام)

 العميد الثسخ ابراهمم بن عمد الخليفة (نائب المدير العام لألمن العام) العتهد احد عبدالرمن بوعلي (ماعد المدمر العام لكثؤ رن االدارهة)٠

-خفر السواحل القائد العفيدملمانجبر لمسلم

 ٠ناب مهدم مادالعنزعلمة اش الخليفة
-التدرهبوالعملياتالعقردحن مس الحسن

ال

 -المجرة والجرازات (النقيب عل بن خليفة بن سالن آل خليفة ) .

 العالقات العامة (القمسب عبدالرحن الغتم)ادارة المررر(العقيدمبدالرحن بن راشد لخليفة)-مدير دائرة الحرادث والمخالفات (الرائد عبدال مسلم)

 -االدارات الفرعية

جنلح الطيرانادارة السجرنادارةغافر لشرطة-جنل الرءاضة

-جنلحالمرسيقى

جناح االدعاء العام (عبداش الزهاني» -قياة أمن المحرق (صباح عطية الله الخليفة)

ياحة امن المنطتة الكمالية (البديع) -قيادة امن ميناء ملمان

-قهادة امن المنطتةلجنرية

العقرد ايان  .اس* .ترمون (مدير المخابرات) «لن»

,سبغات الجابة

اسبات المة

 العقيد عمد اللواي (مدير ادارة التحقيقات)ببلير(مدير التحقرقات السياسية) (بريالني) -
العقردديلرشرر (بريطاني) -

الرائدجي  .ن  .ستيفن (بريطاني) -
الرائد اف .سمهث (بريطاني) -

كوكنر (بريطاني)-
بل (بريطاني)-

 الرائد (التحقيت رالتعذيب)راشد مليان الخليفة (التعلهب) -

عممدعزيز(14كستاني)-
الرالدفايزاحدملك

-الرائدعبدالكرهمصفرني

عدالكر^معفرني(ارحني)-

عمرد حجازي (مز رل قوة

مكافحة .الثغب) (اردني) -
الرائدعمدصدتي عراش (اردني)-

عبداش المعارحة (التعلهب)مالزم ارل مازن شكيب-مالزم اولعلعبداه

ع*عبناحد-

علبنعل-
ملجد(مصري).

جهاز الثرطة االنة

الرائدعراطفلجش ٢٦هري ٣ -مرشحات ضابطات

مالمملهم(تنزاني»

رثيقةرقم٢-٢

اسماه بعض الضباط من ال خليفة والبريطانيين

امر اميرى رقم ( )٣سنة ١٩٨٣
امعرهـرلة البحرين ٠

نحنعيسى بن سلمان ال خليفة

سرنا باالتي
 .،ملدة اولى
يمنحكلمنالغبداوغباطالمف واالفراد العلملين بقوات المن العام٠لمسنة اسمارهم تليا

لوعمة البحسن وهدين الخمة العسكرية  ٠المبين اناه :

 ٠ ١اللراء
 - ٢لمميد
 — ٢السيد

 - ٤سبد
• د للبد

٦
٧
٨
ه
١٠
١١
١٢
١٢

-٠
-

العقيد
لعقيد
العليد
البد
العقيد
سد
العقيد
اليق

 - ١٤المقسم
 - ١٥المقم
 - ١٦المفسم
 - ١٧المهس
 - ٠٨الملبم

 - ١٩المعم
 - ٢٠المفس

 - ٢١المقسم

جى  ٠اس  ٠بل
ابراميم بن محمد ل خليقة
اي ٠اس  ٠ام . .هنسرس^ن
احمد عبدالرحمن بوعل
حسن عيس السن
عبدالله محمد جبر المسلم
٠عبدالسالم محمد االنسارى
محمدجاسم النوادى
رييعه حمد السنان
عبسى بن احسد اى خليفة
عبدالرحمن بن راشد ل خليفة

سام البعمسنمن بلهرجة الثلثة
مسام البح^ن .من السجة لثعثة
سام مبسسن من الرجة الربعة

مسمامالبحرعنمن العرجا الرلهعة
معاملبحينصن لمرجة الراهعة

خليفةبن^لللن لخليفة

سام البحرهن من لسرجة 8لرابعة
وعام البحرهن من السرجة لرابعة

عبدالله محمد سيه

ناسرمحصدجر المسلم
محعد عل فغل لنعيمى
دعيه خليهة سعيه ل خليفة
عبدالعزيزعلية الله الخليفة

 -- ٢٢الرائد
 - ٢٣الرائد
 ٠ ٢٠الرائد
 - ٢٦الرائد
 - ٢٧الرائد

جى  ٠جى ’ بعصبى

 - ٢٨الرائ
 - ٢٩ارائد

سبام لبمرهن من ب األرل
وسام البحسن من السرجة الشنية
معام البحرصن من السرجة الثكية
وسام البمرين من لسرجة الدلثة
وسام البحهنمن ابرجة سلئا
وسام البحرهن ض السرجة الثلنة
سام البحهن من السرجة المثلثة
ساء البحرصنمن الرجة الثلثة

بليع  ٠ىب  ٠شد
صس عبدالله بوغس
عبدالهفار عبدالعزيز
مباحعلية الله للخليفة

جى  ٠اد -٠طلعن
غشن دت االعرى
ال ٠■■ ٠ممث

 - ٢٤ارائد

ومامالبحرعن^نلعةاالىلى
سام ابصن من السجة ااول

فامز احمد ملل
خنيهةبنمممد1لخليضة.
عبدالكربم محسد علرنه
حمدبن عبدالله بن به اى خلمفة
عر محمد هيدلرحمن ل خليفة

 - ٢٠للرائد
 - ٣١الرائد

منبنراددلخليفة

 - ٢٢الرائد

مس مطى بس

 - ٣٣الرائد

مهنا ففل مهنا تلنعيمي

الجريسة الرسمهة  -الهس  - ١٠٣١الخعيس  ٢١لبرل ١٩٨٣م

-١٣٧-

مسام البحرسنمن لسرجة الرابعة
رعام الومرصن من لسرجة الرلبعة
سام الهمس عن لسرجة الرابعة
وسام البحرعن من السرجة الرابعة
رسام البحرنن من سرجة الخلمسة
وسام البحرهن من السجة الخمسة
وحام البعرمن من السرجة الخلمسة
سام البحرءن من السرجة الخلمسة
سام لبحبهن من الرجة الخلسة
وسمام البحرهن من لسرجة للخمسة
سام الهحسن من السجة الغالصسة
رسام لبحرهن من السرجة الخلسة
رسام البحسن من العرجة الخاسة
سام لبحرهن حن السجة الخلمسة
سام البحرعن من لعرجة الخلمسة
سام البحرين عن الرجة سدا

طط۴

رثيقةرقم٣-٢
أساه بعض الخ^براء البريطانين واالوربين في اجهزة الحكومة
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٤-٢ وثيقةرقم

دور المخابرات المركزية في البحرين

Banking in and 00 Bahrain
by Konrad ٤09

One of the best allies Che U.S. governmenc has in. ٤1١2 Middle  حىمنis Bahrain, a
231 square-m. le island in the Persian-AraVian Gul-f. It lays 13 «٤ ى٤٢ -the coast
٥٣ Saudi. Arabia  لم؟has some 250,000 .Inhabitants. Bahrain has served as a base
٤٥ tie U.S. Navy since 1949٠ Until ٤ع
U.S. acquired ,.’facilities" (great emphasis
Is placed 00 avoiding the word "bases") 33
Uman, Somalia, and Kenya in 1980٠ al لufalr Naval 025 11 Bahrain — headquarters ٥ عthe U.S. Middle.East Force (MIDت٨510( — " ىهسthe only naval onshore

command 2٤0221 the Philippines and the
Mediterranean." U.S. officials called 1ح
small naval taskforce operating out of
Bahrain "a * عto stability 11 the Gulf
Counterapy, Apr. 1981,13134م

 لمهChe area's 40 percent 0٤ che 14١٥•ن

proved oil reserves."
Bahrain was a British colony until 1971.
1 Is ruled by 521* Isa 1٥1 Sulman alKhalifa. For 18 s^yival, ٤٤2 521 de020  علBritish artd U.S. aid. He leads a
repressive regime, or, as a confidential
CIA memorandum ٥٤ March 22 1976 words ٤:
'"He reigns industriously ؟providing ٤٤ع
Sheik to 2،  يسPublic Security Force,
٣١1٤ has about 1,500 employees. It is divided into three units: the Security
Force; the Special Branch; and the police.
٩11 three units are under the control ،)ع
the Interior Ministry.2 5.٨ ال. government
publication ٥٤٤24 11 1977 that "The Sp.eclal Branch performs both criminal investlgatlon and political intelligence gaterlng. Many 0٤ ٤٤ senior officers of the
Special Branch and the Security Force are
non-B، t٣a,nl. In 1976 British, Jordanians,
and Pakistanis -were responsible ٤٥٣ many
operations, parti ula؛.'ly technical equipment and the surveillance of resident
aliens. Foreign observers described the
0٤ سunits as particularly effective 11١٠٤١telllgence gathering."آل
The Small Bahrain ietense Force is 111؟wise virtually controlled by foreigners,,
mainly from England f،or.٠ which. Bahrain
gets most 0٤ its arms. 11.24 Halliday ٤٥٦firms this foreign influence: "Security in
Bahrain Is under til،. ؛command o-f two longstanding British counterinsurgency ex

perts, 181 He nde rson, 3 veteran 0٤ ٤ ع٤4المج
Mau campaign IKenya tn the !950'8, له
.Maj. Ceil. Jim Bell. ’؛٩ In short, the 19/6
CIA memorandum's hardly exaggerating
when It descrl ؛d Sulman al-Khalifa as
"highly responsive .٤0 his British advlsors."
While the British are still the dominant
farce in Bahrain, over the last ٤2• years
-the U.S. government and U.S. corporations
have managed to Increase their influence.
In 1977, a $500,000 "U.s.-Bahra!n Security
Assistance Program” was launched, and ten
U.S. advisors went to Bahrain. نla 1979,
the State Department's Office of Munitions
Control licensed the shipment of military
goods worth ٤0 694,756 ؟Bahrain; $88,300
worth of the material was classified under
the category "1٥٤ Control Agent/Herbl
clde.٠'6 The $694,756 amount In 1979 was a
considerable Increase from $126,440 11
1978.7 In addition, according to the 5.ل.
Defense Security Assistance Agency, Bahrain received 983.000 worth of 0.5٠ milltary training 11 1978.8
u.٠s. Influence also reaches Into the
economy. 0 عof Bahrain's largest •ء01٥الers, the Bahrain Petroleum Company (BAPCO)
1 تowned  الطCaltex and run by 5ل.٠ citlsens. ٨ number of U.S. corporations ٤٥٧
moved ٤١2 بMiddle Bast headquarters ٤0
Bahrain, drawn there  لincentives" ex*
tended ٤ مthem by ٤ Bahraini rulers.
,١ahraln Is becoming a major banking center
٦ the Middle Hast 1٤٦ ٤2* laws extremely

favorable to foreign Investment; 4 while
Bahrain’s own 011 production Is small, the
country’s business establishment profits
greatly from the Saudi oil wealth.
During the 21197 الo’s, the U.S. Havy
was very visible In Bahrain with the م٤2هence ٥٤ as ؟any as 1.150 U.S. sailors and
dependents.9 Th Banralnl rulers allowed
U.S. warships and planes almost unlimited
2٤256..٤0 the country. Sheik Sulman was
the only ٨] اهruler to allow oil to ي
1424 دfor use  الthe U.S. forces In Vietnam during the 1967 Arab-Israeli War. During ٦2 أاlate 19605 and early 1970٥
BABCO 180 supplied large quantities of
aviation gas to U.S. pines raiding and
bombing North Vietnam.هإ
During the October 1973 Arab-Israeli
War, Sulman al-Khalifa told the U.S. gov211111١2٦٤ that the Navy 16١ هto leave. 002
year later, the Sheik reversed himself
"reportedly after two high U.S. officials
visited Iran and 5٠ذ++ Arabia. 11١ Saudis
exercise considerable influence  جىهBahrain’s foreign policy.,11؛
However, in August 1975, Sheik Sulman
Informed the ال٠٩٠ government that .the
Navy’s.94 milllon-ayear 12252 would be
terminated by June 30,. 1977٠ It appears
that he was motivated 1٤2121  الاoppositlon to the U.S. presence and  الcriticism
 عother Arab countries. June 1977 came,
but not much changed. On paper, the U.S.
naval base 5 هسdissolved, and Its operatlons were ٥٤1٤٤4 onto the flagship ٤

14110451108, 5.5٤ال ع.٠ La Salle. 11 spite,
0 عthe official base closure, U.S. mill الاpersonnel are still stationed on the
ground In Bahrain. The gate to ٤11 ”nonexistent” .facility — which has no identl٤٦٤٩٤٤٥٦ 21ع٦ -- is guarded  الBahraini
government security 200021م, and U.S.
military personnel must change 1٦٤0 civil1 هclothes when ٤٤٧ leave the facility.
And, despite Its ”non-existence”, 1• 1979
the U.S. government paid Bahrain 82 million for the  ععدof the al-Jufa!٢ base.12
After ٤1 official closing of ٤12 base
In June 1977, Newsweek commented: ”What’s,
the most remarkable about the termination
of the U.S.-Bahrain agreement Is ٥ مlittie .will actually change .11١2 13’ اDMS Market Intelligence Report wrote about the
 عفىهطclosing and 2 new U.S.-Bahrain agreement restricting U.S. access ٤0 ٤2 1land: ”The 2 بagreement negotiated between the U.S. and Bahrain.., Is actually
only a cosmetic alteraTi.cn 0٤ the military’
sicuatlon.',٤4,In fact, the number of U.S.
military pe bnnel was only reduced and
their families were sent home. Transport
planes ٤0٤2  ؟U.S. Military Airlift Command continue to use Bahrain airport ٤0
deliver supplies and exchange personnel.
1٤٤ addition, ٤2 commander of MIDEASTFOR
still lives 11 Bahrain's capital, Manama.
Septembers,
’ Front,
in »Bahrain
(PFB) 1980,
issuedth؛a Peoples
report which
further strengthened the contention that

strikes were directed at BABCO. ٨ حtimes
the .؟trikes expanded Into country-wide
strikes 1٤ tbe workers demanding the
riglit 0 form trade unions. Improved workIng conditions, and institution of a mlnimumwage. In response, the ruling family
resorted ٤0 ٤21 repression, but to this
day has not been able to crush the milltent workers’ movement.

1٦ 1973, the Sheik [12 لhi. ؟1 عwith
"limited democracy". After ٤٤12 women were
deprived of ٠21 riglit ٤0 vote, a national assembly was elected, which was 1ع1ل
restricted 211 ل113 ل٧ الlittle power.
Still, when some members began to crltl؟12 ع٤ 110 عfamily, 521 Sulman shut
the assembly down and hasn’t tried another
”experiment in democracy” since.
11 dealing س٤٤ the opposition movement,
the al-Khalifa family has never 121 ٤2٤2ل
to resort ٤٥ torture 2 لمmurder. ٨ March
5, 1980 underground paper listed 76 0ج00 وwho were arrested 11 late 1979 and
 عمامin prison. 15

The Bahraini rulers are also worried
about the 3,000 students enrolled abroad.
In May, 1980, Education Minister Sheik
Abdulaziz Mohammed al-Khalifa issued new
guidelines for Bahraini students abroad.
They Included the Ministry’s right ٤0 ى!,ervlse all students and gather 1٤018٩-

١2 اU.S. Navy had never 1٤٤ Bahrain. 'rhe
Front wrote tie■ following: "In spite 0٤
the Bahraini government's refusal to عدknowledge tine presence of permanent U.S.
military establishments, personnel ٥٤ na,,al :units 11 Bahrain, ’rhe attached] document ؟prove 4120 ... -the 5.ال. has a ثم٣manent military: presence in Bahrain (the
al-Jufalr Nav 1 Base)."
To prove that point, the 118 provided 2
copy .٥٤ a disembarkation card 0٤ a U.S.
citizen, Stephen E. Baker, who gave his
occupation as "U.S. Military", and his address as .*’U.S. Navy, Bahrain". Baker, according fo the document, entered Bahrain
on June 18, .1980٠ Another 412٤10
card obtained by ٤2 PF! ؛had been Issued
to Ellen Herbert. 5112 gave her address .a.٠i
"U.S. Navy, Bahrain", and her occupation
" وwife".

While Sheik .ulman has been sustained ود
the British and U.S. governments.» 1٤ has
not been without Its cost. Over ٤12 years,
there have been repeated demonstrations
322115٤٤٤ عU.S. military presence in Bahrain. ٨٤٤ the failed military mission
into 1٤29 11 April, 1980» anti-U.S. demonstratlons took place In Bahrain for several days when reports appeared in 0258 ٤٤ع
that U.S. planes used an airfield In Bah,
rain 1٦ the; mission.

1» the 1950اs and 196019. numerous work

101 "to ensure they are studying satisfactorily" and, as far  تهstudents on
scholarships are concerned, ٤9 right عم
٤2 Scholarship Board to withdraw a Stu
dent from his 51٤ 125  لسhe has committed
 لمةcrime 0 moral offense, ٥ taken part 11
a political activity not approved  الthe
Government."16 The Education Minister said
٤٠2٤ there "has been detectable political
indoctrination, and some Jstudents^ have
gone ٤00 far, particularly those studying
at Kuwait and Texas, and a ٤ سIn Canada."
He■ added: "The leftists  عه٤ عworst,
followed  الthe .religious extremists."17
Bahrain is a prime example of an author,
itarlan, forelgn-domlnated regime which
٤٦ hold on to power only through severe
repression. 11 turn, the repression can
only 2 carried out with foreign asslstance.
The rulers  عمBahrain have managed to
pacify a 2٤٤11 part of the population by
letting them "share" ٤1 عwealth from 8لهrain’s oil and banking enterprises, but
٤2 regime -- with 211 1٤5 foreign advlvelvet glove for the family’s Iron grip on
Bahrain." At the same time, the memo con
tinued, "The Amir ٤25  هsignificant
amount of *political dlssldance and dlfficult economic and social problems."
So far. Sheik Sulman has been 1 عto
suppress "political dlssidence", thanks ٤0
his British advisors. Indeed,  ةnumber of
British citizens ٦٩٧ عbeen hired by the
-١٤٨-

ors who run the country — is on shaky
ground. Inevitably, ٤٤2 Sheiks will be
forced to realize that their autocratic
rule 18 doomed; the British will learn
that they cannot have colonies forever
even 1٤ they give them 1’independence”; ه1ل
the U.S. government and corporations will
2 given another lesson 1 revolution.
4 14 officer stationed, in the U.S. Em433 in Manama, Bahrain is John 1.
Purinton. He  ى•سbom on 7141 2091938 و
and 9746 served in 01  ^رنهشIndia) 0014

in Karachi» Pakistan. 11 Manama,
'
Purintun uses the 99٧اج٠ of ٥ "Second
Secretary for Economic Com rcial ،4٣fairs".  هاwas assigned ي٥ Manama 9:4
November 01970 و٠
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وثيقة رقم ٥- ٢
٢٠٠ -٠٤

لرة-م

التاريخ١٠٧/٧/٢٧ -:

تبدل سناره رلب—ابرسم—ى خر بخداد الميب تحياتها الى-:1 .ت
1لدمتات الدبلواسية العت-دة في الج.نعرية المر!قية ٠

وتعش-وف ان تغي د ب ٠ن  Iلجواز؛ ت البحريني .ة العرقم ة ادن!  ٠والءال دة لى
حلمنيا الط) .ري—ن تعتبرالغبة ونيسر ١رالمل ،دال٠٠ستححال ٠ترجو السغار^م-

٠لبعل!:لدلواسيةالسرقرةغدءارتخاسا،بهذ •الحوازات ٠
 ، :مكى حسن عبد ألله اس،رى

٥٧.٠١

٠ ، ٢سا ز ،دسن السلمان

؛١٠٧٠٢

- ) ٠حود '٠٠٠د درن حم دا ن

 ) ٤جواد كالم ال .فير
« ٠ .حود علمود القحاب

•

«:١١

أ ) 1سانسن التدى
 )٠٠٠عد الرةا اب١,حيم طوق
 ،.ا -وزةب1رل المدد
 ٠ا سند -حد ند العاكنة

٠ا,..ا

١١٠٠٢٠

 ١٠خلو— .جدد اؤمرادى
 ) ١ :حلسة-حسد تلى الخعة

 1 ١ ٢ع-ا ٠الي --د المرادى

;

.

 ، ١ "٠ءوسفيمقوبعلى جا،-

 ) ١ ٦بد ااجليل سالع احمد النعممى
ل| ا ) يوسف١حسد ال -ر■ 1رفا

٤٤١٣
١١١٩

٠ ، ١ 1دداحرد عحمد الجار

١٣٤١١١

 ، ٠ 7هع ٠الوهابحسن على حسى!يز

١>٢\١٦

تنته-زالسغ.ارة ب—.ن ه ا ٠نا-مةاتع-رباكانة ٧بعنات

ااممم .ة

ادثهرية ادعرادنغءت تةدون وامتراركا

ال --ى /
*ل الثات ٠الد,ملوعنمميسة ٠حلتس--ء .ة

رثيقة رقم ٦-٢

دولةإحلرين

وزارة التهسية «,نلم
ادارة الغئون النقافية والبعثات

فى ١١٧٧/٦/٢٦:م

الرقم ٧٧/١-٦٤/١٤٢

الى من يعمه االمر

استنادا الى ما افأدءبي الطارة /

سنطلبة البحسن
منانهاتنوى التوجه لى

وحاملةجوازسغررفم

لاللتحاق

/لتابحة الدراسة

لح حلب وزارت النوينمبين انباقدفبل ا تم
بجامة
للحصرل لم قههل من تلك الجاسة نى مار :ادب انجلزى  ٠فانه الانع

لدىهذ^الوزارةمنانتسانرالطالبة لذكه:الى

غريطةانتقم

^تسجمل اسمهالدى-غارة دولة البحرين ف

بموا^اة ادارة

الحثاخوالغئون الثقافية بنتاعم دراستها فى أقرب فر

<،نجخكقخك)ب
ز
سلخة ٠عه ار :
 )١االستان مد ءر ادارة الهجرة والجوازات ٠
 ) ٢ق االرميغ ٠
٤٣للف الطالبة ٠

وثيقةرقم ٧-٢
الي الاللب

اسع—ره

تحسة لحمة معد ؛٠

فستحكوسة المحرسن را انتقوسد!عجوار-غركالحالى
دتالححقةالثةفةغارةدلةالممر^ن غى مغداد ٠وتوم

الطحقةالتةغة٢-االعكي:اقةغغعةرسةلتسهمل.صةدرا-تكن
فد الق^لرالعراقى ارقق.

وذلك فى -دةاتتجا:
دتنحدمتتصنحاح ٣x٢

٧٨/١٠/٢٠

م^جاكصوتين

 ٠طا .حاننرن اصد ارالمطا قة

النغممة -عند عدم التؤك مما^داعالجوازلدي اللعقسة الثةف^ة
وا-تمداله لم'١تةالغخصة يحرسك الى تية^حبجوز السغر

والغا .حتتك ار العونات لتى تعد م لدم
همنا مالزي ٠٠٠

ع ا للهب ا لتنسات ٠

اللحقة الثقافمة مفارة
دولةالهحسن وداد

ربعت رم ٨٠٢

سفارة دوبةالهحسن
اللوت
اللعقية اساب

سمراالى

.يخب..'.

سر-

تجمسة ة عد ٠
رالملحقةالتقا^ةني الغارةافادتكئه يعمن عل كل طالوطالههمنانا

دولةالهجسن الدارسين ني الجاعتوغتلفلمماهد الدراسية فر الكيت الحضودال السفارة
د دا^ةمذا العام الجا سعي  ٧١/٧٨ومراجعة الطحقية الثغافية طبفا لنرا رضا ة التية
وابتعلم ي ولة الهحسن وذسلالداء*البياتات المطالة والنه -تدن وتختممن قهل اسق
اساي ندفارذي ال^طاةالنخصةالخاصةكوالتر سيتوجبعليكحطما بص؛ دايد
العتاد مليها ي التعرف على خصيتكوانجازاالتك وذلك اتناء اناتكخا دولة

ال^حرسن للدراسة
واب يربالنىيان مذه البطاتة تكن موداعن جوازسفرك الذى^يتماالحتفاط
*٥لدىالملعقهةالتقانيةالىحمن فبتكني لسغرمن لكويت ٠

اتي مذا االجرا .ا-تكاال سواعد التي تضمما دولة البحن لرعاية الطلبه
الذن يدرسن الخاححرصا نما على استمرارانضلة بينمم وبين سفا راتما وجتا تما
مدفتا^ة ناطمم العلى للعمل على توجبممم وارنادمم ٠
والملحقية النفافية اذ تميب بك المادرة تتين ما ورد ذكرهعلى وجه الرعة
فانها لتود ني الوقع نفسه ان تحذركل من -جيلن الفراراوحى وتهان لي تتعين* من
كفة االجراءات الممترتبة علي ذلك ٠
عاط^ب التنيباتك بالتونهق واكنجاح عمه
ملحرظه ٠

»رجى اصطحاب الجرازوعدد (  ) ٢رره
لممة مقام٣*٢سى الحهررلالهميه ٠

وثيقةرقم.٩-٢
تدخل وزارة الداخلية في األحكام القضائية

عرمه ٥١٩٨٢/٠٠٢
نارهخ!١٠٨/٠ح

٠لعرمع-----:

مرلرملسععة
*ين معه
الىمخسكاال-عنامالعليا

*حد ا^حععهكسمو رنمبددالنا ٠السض ٠؟^ ٧ ٠1السررغفي
"- ١٩٨٣/٧٠٠سدل  ٠٠س٠بب "٠-٠٤٠خد ند ا عد ،ام اسفح
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١٧١لسجن اسر عالء م التمن طممنكم إجد منم ممرطاه لمه
هحسن  ٠خر ن ر ٤٤املكة الب الحد^النتق؛ألنع منرساسا
لنصان الننخة.

ار|سنسا - ٠٠ة،لمن نداسارس ع  ١٠١ماما٠
أرادحن سدة ٧

-إ -لستدا-ارس

هى١نتعنن ٠ال-مسا ٠من تجى انمحكمة حتى اد

- ١٥٥ -

وثيقةرقم١٠-٢

نى ١١٧٧١٢١٠ :م
حضرة الغاضل امن -٠

الرنم ٢٢/١-٦٢/٧٠٤٨:
— ر عاد لي غع■ ■ ٠

..ت ارج—ين الحتس

دولة ا0كمع

ى٠٠تشتالح:٠
ياالد—اوة ار الر——اال رك ١٠١المووخةفى • ١٩٧٧/١١/٢بعان
و:ةبعغ:الطالبات الدارساتفى الممهد التجارى والممهد
السحى الالتى ير^نباالعتراكنى لنادى  ٠نود أننض ابكI I .
ضسد-ةوطال-٠ات٠راساق>اندليدثمر١۴المن
هناكأنظمةبالممد التجارىالسسهد المحى تحول
دونذلك  ٠وانهلمن الغهيم ان االلتحاق بالناد ع^كونحاضعا
النظمة المعهدين خم—وما ا يتسل .بأنظمة السكن
انوجد  ٠ميناجلذلك-نكتبللمتاكقانى
لتدبر األر ٠ونرجواألتسال به ٠

خى الختار نرجوك التوخق مائ^ا لتحهة 1

حكن

وثيقة رقم ١-٣
الدستور

شق عبرس ارب  ٠سال١٠٤٩

سدل٩ I

الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
ماحة( ١٧
ا  -الجنية يحسدعا القانون  ٠وال يجرز استالما عسن يتمتع بها بصفة امية اال ف حالتى الغيانة السظمى وازساج

البجنسية  .وذلك بالغرود الهى بدئ القانون .

ب  -ال يجرز سحب الجنسية من المتجنس اال ل حبرد القانون ٠
ج  -يحظرابعادالمراطن عن البحرين ارمنعه من الوألاليما •
مهة ()١٨

الناس -واسية ف الكرامة االنانية ،ويخاوى المواطنون لسع القانون ف التوق والواجبات العامة .ال تييز
يينمم دذلك بسبب الجنس او االصل أراللغة ار١لدين ارالبد' ٠

علة ر ) ١٩
ا  -الحرية الخخصية مكفولة وفقا للقانرن ٠
ب-ايجوزالقبضى عدى انسان وترقيغه أوحبسه اوتغتيخه أو تحديد اقامته او تقييدحريته ف االقامة او التنقل
اال رفت احكام القانرن ربرقابة من القضاه ٠

،.

ج-ال يجرز الحجز او البس ف غير االماكن المخصمة لذبك ف قرانين السجون الممرلة بالرعاية المحية راالجتماعية

والغاضمة لرقابة السسسة التضانية ٠

د  ٠ال يرغ إى انسان لنمنيب المادى اد المنوى  ،ار لالغرا ، .اد للعاسة الحسة باكرامة  .بي سد القانون عتب
من ينسل ذلك  ٠كا يبطل كل قرل او اعتراف ينبت مدور تحت وطاة «لتعذيب أو باالغرد أو لتس المعامة ار التمديذ

باى منما ٠

مادة ()٢٠
ا  -الجرية رالعتربة " بناعلى قانون  ٠رالعالب االعلى "نعال الالحتة لسل بالقانون النع ينم عليها ٠

 -:ااصرى ٠حد ’شت اد١ذه فى مح*اكة س وش ،ي سسد اسس س ٠ -لدفاع فى ير
مراسل التحقيق رالمحاكمة

و فغا لنانرن ٠

د  -يحظر ايذاء المتمم جسمانيا ار معنريا ٠

ربة رنم ٢٠٣
مرسوم بقانون
بشان تدابير أمن الدرلة

نحن عيسى بن سالن آل خيفة اميردولة البحرين
بعد االطالع على المادة  ٣٨من الدستور .

ربناء على عرض وزير الداخلية ٠
ربعد موافقة مجلس الوزراء

رسمنا بالقانرن التالي ،

المادة االرلى
اذا قامت دالئل جدية على ان شخصاً أتى من األفعال او األقوال اوقام
بنشاط أواتصاالت داخل البالد اوخارجها مما يعد أخالال باالمن الداخي أو
الخارجي للبالد او بالمصالح الدينية والقومية للدولة أو بنظامها االساسي ار

االجتاعي أواالفصادي اويعد من قبيل الفتنة التي تؤثراومن المحتمل أن تؤثر
على العالقات القائمة بين الشعب والحكومة او بين المؤسسات المختلفة للدولة أو

بين فئات الشعب أو بين العاملين بالمؤسسات والشركات اوكان من شأنها أن

تساعد عل القيام باعمال تخريية اودعايات هدامة أو نثر المبادى* االلحادية جاز

لوزير الداخلية ان يأمر بالقبض عليه وايداعه أحد سجون البحرين وتفتيشه
وتفتيش سكنه ومحل عمله واتخاذأي اجراءيراه ضرورياًلجمع الدالثل واستكمال
التحريات .

وال يجوز أن تزيد مدة االيداع على ثالث سنوات  ،كما ال يجوز القيام
بالتفتيش اواتخاذ االجراءات المنصوص عليها في الفقرة األولى اال بامرمن

القضاء . . .

-١٥٨-

ولمن قبض عليه طبقاً للفقرة األول ان يتظلم من أمر القبض بعد انقضاء
ثالثة شهورمن تاريخ تنفيذه الى محكمة االبتقناف العليا  ،ويتجدد التظلم كلما

انقضت ستة أشهرمن تاريخ القرار برفض التظلم .

المادة

الثانية

جلسات المحكمة سرية دائماً  ،وال يمضرها سوى ممثل االدعاء والمظلم

وممثله  ،وتعقد بمقر محكمة االستتتاف العليا  ،ويجوز ان تعقد في أي مكان آخر
بالمنامة اوخارجها اذا رأت المحكمة موجباً لذلك حفظا ألمن البالد أومراعاة

للمصدحة العامة .

المادة انالة

للمحكمة ودون التقيد باالجراءات المضوص عليها في قانون أصول

المحاكمات الجزائية وضع ال^جراءات التيتسيرعليها في نظر التظلمات مع مراعاة
ما يأتي:
 - ١االعباد في اصدارقراراتها على األوراق والمستندات التي يقدمها
االدعاء أوالمتظلم.

٠٢تكرنالمرسة أمام المحكمةمكرةو 1من االدعاء او االقاع.

 - ٣يجوزللمحكمة في سبيل تقدير الدالثل وتكوين عقيدتها أن تطلب الى

ممثل االدعاء تقديم تقارير اضافية ممن شاركوا في جمع الدالثل على أن يكون ذلك
مقصوراً على غيرمن تقتضي مصلحة الدولة اعتبار اسماثهم وعال اقامتهم واماكن

عملهممن االسرار التي ال يباح فشاؤها .

 - ٤يكتفي بالنسبة لشهود نفي المتظلم باالفادات التي تقدم منهم متضمنة
معلوماتهم في شأن النقاط التي يرى المتظلم ايضاحها منهم  ،وللمحكمة ان
ترفض طلب افادات من شهود نفي المتظلم اذا رأت ان االيضاحات المطلوبة

منهم غيرمتعلقة بالواقعة المعروضة .

وال يجوز تأجيل الفصل في التظلم بسبب تراخي هز الء الشهود في تقديم

افاداتهم.
 - ٥المستندات والتقارير المقدمة من االدعاء تسلم له في مظروف مغلق

عقب صدورقرار المحكمة  ،وال يمجوزطلبها في أي تظلم جديد اال اذا جد ما
يستوجب االطالع عليها  ،ويكونذلك بقرار من لمحكمة .
-٦ماضرالجلسات تحررمن نسخة واحدة ،وال يحوزكابة نخ منها أو

تمريرها  ،رتعتبرهي ومذكرات االدعاء وايفادات الشهود من األسرار .

ويجب ايداعها بعد صدور القرار في التظلم خزانة المحكمة بعد وضعها في
مظروف مغلق غتوما بخاتم رئيس المحكمة التي نظرت التظلم  ،ويحظر فتح

هذا المظروف وال يسحب من الخزانة اال بقرارمن المحكمة اذا اقتضت الضرررة
االطالع عليه عند نظر تظلم آخر  ،وفي هدم الحالة يمجرر مضر باالجراءات

يوضح فيه حالة المظروف ثم يعاد اغالقه وفت االجراءات المتقدمة وايداعه الخزانة
بعدنظر التظلم وهكذا في كل تظلم .

 - ٧يخطر وزير الداخلية بصررة من قرار المحكمة في التظلم فور النطق

المائ الرابعة
دا لم يتظلم من قبض عليه عل الوجه المبين بالمادة االولى ،وجب عل
قسم االدعاء عرض األوراق على المحكمة المختصة في المدد المحددة للتظلم
بطلب استمرارتنفيذ أمر القبض .
الماط الحاسة

يجوز لوزير الداخلية ان يأمر في أي وقت باالفراج عن شخص سبق أن

مدر قرار بالقبض عليه بالتطبيق الحكام هذا القانون .

ويفرج حماً عن الشخم المقبوض عليه في اليوم االخيرللنوات الثالث
المشاراليهافي المادة اال^لى.

الماحة انامة
كل من كان مودعا السجون المخمصة تنفيذا ألمر الحجز الصادر بالتطبيق.
لنظام االمن العام رقم ( )١يعتبر مقبوضاً عليه لبقاً لمدا القانون وتسري في حقه

المواعيد الخاصة بالتظلم على اساس ان تاريخ العمل بالقانون هو بداية الحق في
التظلم.

المادة السابعة
يلغى قانون االمن العام لسنة  ١٩٦٥واالعالن الصادر في  ٢٢ابريل

١٩٦٥ونظام األمن لعام رقم ()١

الماط اكاظ

قتضاف فقرة جديدة برقم ( )٣الى المادة  ٧٩من قانون اصول المحاكات

الجزائيةيكون نصها كاالتي :
«وفي الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل أوالخارج المنصوم عليها في
قانون العقوبات يكون االذن بالتوقيف لمدة غيرعددة .

وللماذون بتوقيفه ان يتظلم من التوقيف لمصدر االمر اذا مضى شهر عل

صدور االذنويتجدد التظلمبمرورشهرعلصدور لقرار برفض لتظلم» .
الماط التاسعة
عل وزير الداخلية ورزير العدل تنفيذ هذا القانرن  ،ويعمل به من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أميردرلة البحرين
عيى بن سالن آل خليفة

ربى مجلس ,رذوا*
خليفة بنمالن آل خليفة
وزير الداخلية

عمدبنخليفةالحليفة

صدرفيقصرالرفاع بتاريخ٧شوال١٣٩٤ه.
الموافق ٢٢اكتوبر ٠١٩٧٤

رثيقةرقم ٣-٣

مرسوم بقانون رقم ( )٩لسة ١٩٨٢

بتعديل بعض احكام قانون العقوبات لسنة ١٩٧٦
نحن عيى بن سلمان آل الخليفة

أميردولة البحرين .

بعد االطالع على الدستور ،
وعل االمر األميري رقم ( )٤لسنة ، ١٩٧٥

وعل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم • ١لسنة  ١٩٧٦والمعدل
بالمرسوم بقانرن رقم  ٤لسنة ، ١٩٨٢

وبناء عل عرض وزير العدل والشئون االسالمية ،
وبعد موافقة مجلس الرزراء ،

رسمنا بالقانون اآلتي :
المادة األولى

يستبدل بنصوص المواد، ١٥٦ ، ١٤٩، ١٤٨ ، ٦٧ ، ٦٦،٦

 ١٧١ ، ١٦٨ ، ١٦٧ ، ١٦٦ ، ١٦٥ ، ١٦١ ، ١٦٠ ، ١٥٩ ، ١٥٧من
قانون العقوبات لسنة  ، ١٩٧٦النصوص ألتية :
*ائ: ٦

تسري أحكام هذا القانون ملى كل مواطن او اجنبي ارتكب خارج دولة
البحرين عمال يعله فاعالً أوشريكاً في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة

الخارجي اوالداخلي سى صعليهافي الفصلين األول والثاني من لباب
االول من القسم الخاص  ،او لي جريمة تقليد االختام والعالمات العامة أو

تزيف العملةواوراق النقد المنصوصعليها في لمواد . ٢٦٣ ، ٢٦٢ ، ٢٥٧

ماهة . ٠ ١٤٨

يعاقب بالسجن المؤ بد كل من حاول بالقوة قلب أوتغييردستور الدولة أو
نظامها االميري أوشكل الحكومة اواالستيالء على لحكم.

فاذا وقعت الجريمة نتيجة سعي أو تخابرمع دولة اجنبية أومع احد من
يعلمونلمصلحتها أو وقعت منعصابة مسلحة  ،فيعاقب باالعدام من معي أو
تخابرأومن الف العصاة وكذلك من تولى زعامتها أوتولي فيها قيادة ما .
مائ: ١٤٩
يعاقب بالسجن المؤ بد من حاول بالقوة احتالل احد الماني العامة أو

المخصمة لمصالح حكومية أو الحدى الجهات التي ورد ذكرها في الفقرات االولى
والخامسةوالسادسة من لمادة . ١٠٧
فاذا وقعت الجريمة نتيجة سعي أوتخابرمع دولة لجنبية أومع احد د-ن
يعملون لمصلحتها أو وقعت من عصابة مسلحة فيعاقب باالعدام من سعي أو
تخابر أومن الف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أوتولى فيها قيادة ما .

ماهة : ١٥٦

من حرض على ارتكابجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من
١٤٧إلى ١٥٣والفقرة الثانثة من المادة • ١٥يعاقب بالسجن إذا لم يترتب على

هذا التحريض اثز.
ماحة: ١٥٧
يعاقب بالسجن المؤبد أوالمؤقت من ساهم في اتفاق كان الغرض منه

ارتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها في المواد ١٤٧إلى  ١٥٥اواتخذها
وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه ،ويعاقب بالسجن المؤ بد من حرض
على االتغاق أوكان له شان في ادارة حركته  ،ومع ذلك إذا كان الغرض من
االتفاق ارتكاب جريمة معينة أواتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود وكانت

عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرتان السابقتان فال توقع أثسد من العقوبة
المقررة لتلك الجريمة .

-١٦٣-

ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد عل خس سنوات من دعا آخر إلى اتفاق

من هدا القبيل ولم تقبل دعوته  ،ومع ذلك إذا كان الغرض من االتفاق ارتكاب
جريمة معينة أواتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود منه وكانت عقوتها اخف من

السجن فال توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة .
ويعفي من العقوبات المقررة في الفقرات الثالث االولى من بادرمن الجناة

بابالغ السلطات القضائية أواالدارية بقيام االشاق وبمن ساهموا فيه قبل

الشروعفي ارتكاب ايةجناية من الجنايات لمتفق عليها.
مادة : ١٥٩
يعاقب بالسجن المؤ بد أوالمؤقت من انشا أواسب أونظم أوادارجمعية أو
هيئة أومنظمة أوفرعاً الحداها اذا كانت ترمي إلى قلب أوتغييرا لنظام االسامي

اواالجماعي أواالقتصادي للدولة أو إلى تحبيد ذلك ارالترويج له ،متى كان

استعمال القوة اوالتهديد أوأية وسيلة أخرى غعرحروعة ملحوظاً فيه .

ويعاقب بذات العقوبة الداعرن لالنضام للهيئات المذكررة .
ويعاقب بالسجن من انضم إلى جمعية أوغيرها مما نص عليه في الفقرة

السابقةأواشترك فيها بايةصورة .
مادة :١٦٠

يعاقب بالسجن مدة ا تزيدعلىعشرسنوات من روج أوحبدبأيةطريقة
قلب أوتغييرالنظام السياسي أواالجتاعي اواالقتصادي للدولة بالقوة أوالتهديد

او اية ومهلة اخرى غبرمغروعة .

»ائ :١٦١
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من حاز بالدات أو بالواسطة اواحرازعرراً أو

مجبوعاً يتضمن تحبيذا أوترويجا لشيء مما نص عليه في المادة االبقة بدون سبب
مشروع  .وكذلك من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العالنية

غصصة ولو بصفة وقتية لطبع أوتسجيل أواذاعة نداءات أوأناشيد أودعاية
خاصة بمذهب أوجعية أوهيثة أومنظمة ترمي إلى غرض من االغراض المنصوص

عليها في المادة السابقة.

ماحة :١٦٥

يعاقب بالحب من حرض باحدى طرق العالتية عل كراهية نظام الحكم
أواالزدراء به ..
ماحة : ١٦٦
يعاقب بالسجن المؤ بد من لجا إلى العنف أو التهديد أوأية وسيلة أخرى

غيرمشروعة لحمل اميرالبالد أو رئيس وزرائه على أداء عمل ما يدخل في
اختصاصه قانوناً اوعل االمتناع عنه .

مادة٠ ١٦٧

يعاقب بالجن منلجا إلى العنف أو التهديد او أية وسيلة أخرى غير
مثروعة لحمل احد الوزراء اونائبه عل أداء عمل مما يدخل في اختصاصه قانوناً
أوعل االمتناععنه .

مادة٠ ١٦٨

يعاقب بالحب مدة ال تزيد على ستين وبالغرامة التي ال تتجاوزمايي
دينار او باحدى هاتين العقربتين من اذاع عمدا اخباراً او بيانات اواشاعات
كاذبة أومغرضة أر بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب االمن العام

أوالقاء الرعب بين الناس اوالحاق الضرر بالمصلحة العامة .
ويعاقب يهذ .العقوبة من حاز بالذاب أو بالواسطة اواحرز محرراً أو

مطوعا يتضمن شيئاً مما نص عليه في الففرة السابقة بدون سبب مشروع  ،ومن
حازا بالذات او باواسطة او احرز محررا اومطبوعا يتضمن شيناً مما نص عليه في
الفقرة السابقة بدون سبب مشروع  ،ومن حاز اية وسيلة من وسائل الطبع أو

التجيل اوالعالنية مخصصة وو بصفة وقتية لطبع أرتسجيل أو اذاعة شيء مما

ذكر.
ماحة :١٧١

يعاقب بالسجن من حرض احد افراد القوات المبلحة أو االمن العام
باحدى لرق العالنية على الخروج عن الطاعة أوعلى التحول عن اداء واجباتهم

العكرية .

ماحة٦٤مكرر:

إذا حكم عل اجنبي ذكرا كان أو انثى في احدى الجرائم المنصوص عليها
ف هذا القانرن جازللقاضي أن يأمر في حكمه بابعاد .من دولة البحرين نائياً أو
لمدةعددةال تقلعن ثالثبنوات.
ماط  ١٣٤مكرر:

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهروبالغرامة التي التقلعن مائة

دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مواطن ايا كانت صفته حضر بغير ترخيم
من الحكومة أيمؤتمر أو اجماع عام أو ندوة عامة عقدت في الخارج أوشارك باية

صورة في أعالما بغرض بحث االوضاع السياسية أواالجتماعية أواالتتصادية في

دولة البحرين أو في غيرها من الدول وكان من شان ذلك اضعاف الثقة المالية
بدولة البحرين أوالنيل منهيبتها اواعتبارها أو االساءة إلى العالقات السياصية
بينها وبين تلك الدول

ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا اتصل في الخارج وبغير ترخيص من الحكومة
بممثلي أو مندربي اية دولة اجنبية أوهيثة اومنظمة أوجمعية او اتحاد أو نقابة أو

رابطة بغرض بحث شيءمما ذكر في الفقرة السابقة .

المرجع  :الجريدة الرسمية العدد  ٤-١٤٧٧مارس ١٩٨٢

وثيقةرقم٤-٣
بعض موادمرسوم بقانون ريم ( )١٤لسة  ١٩٧٩في شان المطبوصات والثثر

مادة-٤-

ال يجوزلصاحب المطعة ان ينقل ملكيتها لغيره اال بعد الحصول على
موافقة كتابة من ادارة المطبوعاتبناء علىطلب يقدم منه متضمناً اسم ولقب من

ستنقل اليه الملكية وجنسيته وعحل اقامته .

ويحل المالك الجديد عحل المالك السابق فيا نص عليه هذا القانون بمجرد
صدورالموافقة المشاراليها .

وفي حالة انتقال ملكية المطبعة بطريق الميراث يجبعلى الورثة ان يخطروا

ادارة المطبوعات بذلك كتابة خالل ثالثة اشهرمن تاريخ الوفاة .

ماحة-٥-
يجب على الطابع ان يمسك سجال يدون فيه بالتسلسل عناوين

المطبوعات المعدة للنشر واسماء اصحابها وعدد النسخلمطبوعة منها .
ويجب ان يعرض هذا السجلعلىاللطاتاآلدارية والقضائية عندكل

طلب.

»

ويجوز لوزير االعالم ان يطلب من الطابع االطالع عل نصوص أي
مطبوع قبل أوأثناء الطبع وفي حالة خالفة المطبوع لنصوص هذا القانون يجوز
له منع اتمام الطبع .
مادة - ٣ -

يجب ان يذكر بأول صفحة من أي مطبوع او بآخر صفحة منه اسم
الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه ان كان غيرالطابع وكذا تاريخ الطبع .
وتحدد بقرار من وزير االعالم البيانات الخاصة بالمطبوعات المسجلة
وطريقةذكرهاعلى ألشرطة .

ماهة-٧-
يجب على الطابع عند اصدار أي مطبرع ان يودع ثالث نسخ من كل

مطبوع لدى اذارة المطبوعات ونسختين لدى المكتبة الربعية العامة ونسختين
من كل طبوع يتعلق باالمررالدينية لدى وزارة العدل والشثون االمالمية .
فاذا كان المطبوع مسجال  ،فيودع نسخة واحدة منه لدى ادارة

المطوعات ويعطى ايصاال عن هذا االيداع .
مادة٠٩-

عل الطابع قبل تولي اصدار اي مطبوع دوري ارسال اخطاركابي
بذلك الى ادارة لمطبوعات.

مادة-١٠-

يجبعل^الطابع،قبلطبع اي مطبوئع لهية اوجهة أجنبية اوفرد لجني
ان يصل عل اذن مسبق بذلك من ادارة المطبوعات ٠
وتصدر االدارة قرارها في الطلب خالل سبعة أيام من تاريخ تقديمه .

مادة-١١-
اليوزللطابع ان يطبع اويسجل مطبوعاً منع تداوله كماايجوزلهلبع

مطبوع دوري غيرمرخص اوتقرر الغاء ترخيصه اوتعديله او وقفه عن

الصدور .
٠ائ,١٢-

كل مخالفة الحكام المراد السابقة بماقب عليها مرتكبها بالب مدة ال
تجاوزسة اوبقرة ال تجاوزالف ديناراوالعقوبتين معاً .

مع جواز الحكم بغلق المطعة ومصادرة المطبوعات .

-١٦٨-

الفصل الثالث

في تداول المطبوعات
ماحة-١٣-
اليجوزتداول أي مطبرع  ،اال بعد الحصرلعل اذذ مسبق بذلك من

ادارة المطبوعات وتستثنى من ذلك المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو

التجارية .

ويصدرقرارمن وزيراالعالم بتنظيم شروط الجصول عل هذا االذن
والوقت الذي ينبغي ان يصدرخالله االذن السالف الدكر  .وال يجوزفتح او
ادارة مكبة اإل بعد قيدها في السجل التجاري وفقاً لقانون هدا السجل

والحصول على ترخيص في ذلك من وزارة االعالم .فيصدر وزير االعالم
قراراً بنظامهله التراخيص وقواعد وشروطمنحها وسحبها .
مادة-١٤-
على الناشرين وكل من يتولى تداول المطبوعات ايداع نسختين من

المطبوع لدى ادارة المطبوعات قبل عرضه للتداول وذلك باستثناء المطبوعات
ذات الصفة الخائ.

وعلى مستوى المطبرع القيام بهذا االيداع بالنسبة للمطبوعات المطبوعة او

المجلة في الخارج  ،ويجوز عدم رد هده النسخ بعد الموافقة عل تداول
المطوع.
وعلى الناشرين والمستوردين ايداع نسختين من كل مطوع يتعلق باألمور

الدينية لدى وزارة العدل والشئون االسالمية .
ماهة*-١٠

يجوزلوزير االعالم  ،بقرار يمدره  ،ان يمنع من التداول في البالد

المطبوعات التي تضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أودينها الرسمي او
االخالل باآلداب او التعرض لألديان تعرضا من شأنه تكدير السلم العام او

التيتضمن األمور المحظورنشرهاطبقأ ألحكام هذا لقانون .

مادة٠١٦-
يحوز-محافظة عل النظام العام اواألداب اوحرمة االديان ارالعتبارات

اخرى تتعلق بالصالح العام  -ان تمنع اية مطبوعات صادرة في الخارج من

الدخولوالتداول في لبحرين  .ويكونهذا المنع بقرارمن وزير العالم .

مادة٠١٧٠
تضبطوتصادر اداريا نسخ أيمطبوئع تقررمنع تداوله ارادخاله بمقتضى
المادتين  ١٦ ، ١٥السابقتينوال تحق المطالبة بأي تعويض عن ذلك.

ماهة- ١٨٠
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عل سنتين أو بغرامة ال غهاوز الفي دبنار او

بالعقوتين معا كل من فتح او ادار مكتبة بغير ترخيص اونثرأوتدارل

مطبوعات لم يؤذن في تداولما اوصدرقرار بمنع تداولما أوادخالها للبالد او
صودرت نخها طقاً الحكام المواد السابقة .
الفصل الرابع
في االحكام لمتعلقة بالجرائد

مادة-١٩-
ال يجوز اصدارجريدة اال بعد الترخيص في اصدارها من وزير االعالم
وبعدموافقة مجلي الرزرا* .

مائ-ه٠٢

ا  -يلغ الترخيص في اصدار الجريدة الى مالكها باخطار رسبي خالل
ثالئين يوما من تاريخ تقديم لطلب .

ب  -في حالة رفض الترخيص او اذا انقضت ثالثون يوما من وقت
تقديم الطلب درن رد  ،يجوزلمقدم الطلب التظلم الى مجلس الرزراء خالل
اربعة عشر يوماً من وقت تبليغه الرفض أومن انقضاء الثالثين يوماً ويكون قرار

مجل الوزراء في هذا الشأن نائياً .

- ١٧٠ -

ماأل-٢٦-
يجب على مالك الجريدة عند الترخيص في اصدار الجريدة ان يودع

خزينة وزارة االعالم ضماناًنقدياً اومصرفياًمقدار .خة آالف دينار بحريني
اذا كانت الجريدة يومية وثالثة آالف دينار بحريني اذا كانت غير يومية  ،وذلك
تأميناً لما قد مجكم به من الغرامات والمصاريف على مالك الجريدة او رئيس

تحريرها اوعلى المحررن المسئولين اوالناشراوالطابع .
وكل نقص في مقدار الضمان  ،يجب اكماله خالل خسة عثر يوماً من

تاريخ اشعارمالك الجريدة بذلك بكتاب بالبريد المسجل  ،واال اوقفت
الجريدة عن الصدور بقرار من وزير االعالم  ،كما توقف الجريدة كذلك اذا

لم يكف الفان الدام الميايغ المحكوم ت٠ا وذلك حى نمام االدام.

ويسترد مالك الجريدة في حالة توقفها نهائيا او الغاء ترخرصها الضمان
المصوص عليه في الفقرة السابقة اوما تبقى منه وذلك بعد انقضاء شهرمن

تاريخ التوقف اوالغاء الترخيص .

مادة-٢٧-
كل تغيير يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة  ٢ ٤السابقة يجب

ا*الذهالدارةالمبر*ات كتابة تجل حد

دالة ايا٢ضاألقل االاذاكان هدا

التغييرقد طرا عل وجه غيرمتوقع ففي هد ٠الحالة يجب اعالته في ميعاد ثالئة
ايامعلى األكثر من تاريخحذوثه .
ويجوز بقرارمن وزير االعالم ايقاف اية جريدة يستمر اصدارها دون

مراعاة الفقرة السابقة وذلك الى حين اتمام االجراءات المصوص عليها فيها .
مدة-٣٠ -

يجب عل رئيس تحريرالجريدة اوالمحررالمئول التقيد بأن يكون
التوقيع على ما ينشر ها من مقاالت او رسومات باالسم الحقيقي لكاتب المقال

او راسم الصور على انه يجوز التوقيع باسم رمزي اومستعار بشرط ان يقوم

رئيس تحرير الجريدة اوالمحرر المسئول بابالغ ادارة المطبوعات باالسم الحقيقي

لصاحب التوقيع الرمزي اوالمتعار  ،اذا طلب منه ذلك .

مادة-٣١-
بمجرد تدارل عدد من الجريدة أوملحق لعدد يجب ان تسلم الى ادارة

المطبوعات ثالث نسخ ما نشر .وتعطى الوزارة ايصاال يهذا االيداع .

مائ-٣٤٠
يلغىترخيص الجريدة تلقائياً في االحواال آلتية :

 - ١اذا طلب مالك الجريدة الغاء الترخيص ارعجزعن دفع الضان

المنصوص عليه في المادة  ٢٦من هذا القانون اوتوقف عن اصدارها ستة أشهر
محالية.
د  -نشرأنباء عن االتماالت الرسمية السرية  ،اوبيانات خاصة بقوة
الدفاع يترتبعل اذاعتها ضرر للصالح العام  ،اوكانت الحكومة قد حظرت

نشرها وتضاعف العقوبة اذا ارتكبت الجرية في وقت الحرب أو أثناء تعبئة عامة

اوجزئية للجيش  .وال يجوز اتخاذ االجراءات الجزائية في الحاالت المنصوص
عليها في البند (ب) من هذه المادة اال بناءعلى طلب رئي الههئة ارالجهة ذات

الثان ٠

مادة-٤٣-
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على منة أو بالغرامة التي ال تجاوزماثة دينار
عل^شرمالي :

ا -ماجرى في الدعاوى القضائية التي قررت المحكمة سماعها فيجلسة
سرية  ،اونشرماجرىفي الجلسات العلنية محرفا وبسوء قصد .
ب-ما جرى في الجلسات السرية للمجالس التشريعية اونشرما جرى
في الجالت العلنية لها محرفا وبسوء قصد .
ج  -االحكام الصادرة في جرائم االغتصاب واالعتداءعل العرض

٠١٧٢٠

وجرائم األحداث اذا كان الغرض من نشرها التحريض ملى الفجور
والدعارة .
د  -اخبار اية جريمة قررت السلطة المخصة بتحقيقها منع نشر

اخبارها .
ه-أنباء من شاغها التأثير في قيمة العملة الوطنية او بلبلة االفكار عن

الوضع االقتصادي لبالد أو نشر اخبار افالس تجار او محال تجارية وصيارفة

بدون اذن خاص من المحكمة المختصة .
و-ما يتضمن عيبا في حق مثل دولة أجنبية معتمدة لدى دولة البحرين

وبسبب أعمال تتعلق بوظيفته .
ز-ي اعالن او بيان ضادر من دولة أو هيثة اجنبية قبل موافقة وزير

االعالم.

ماط-٤٤-
اذا نشرطعن في أعمال موظف عام اوشخص ذي صفة نيابية عامة  ،او

مكلف بخدمة عامة يتضمن قذفا في حقه عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال

بعقوبة القذف المقررة في قانون العقوبات اال اذا أثبتت حسن نيته باعتقاده
صحة الوقائع التي يسندها وقيام اعتقاده هدا على أسباب معقولة بعد التثبت

والتحري وباتجاهه الى مجرد حاية المصلحة العامة وباقتصاره فيا صدرمنه عل
القدر الالزم لذلك وبقيامه فعال بابالغ هيثات التحقيق الواقعة موضوع
القلف.

كادة٠٤٥٠

ال يعفى من المئولية الجنائية ممانصعليهفي المواد السابقة االستناد الى

أن الكتابات اوالرسوم اوالصور اوالرموز أوطرق التعبيراألخرى انما نقلت أو
ترجت عن نشرات صدرت في البحرين او في الخارج ،اوانا لمتزدعلى

ترديد اشاعات  ،أو روايات عن الغير.

-١٧٣-

مائ-٤٦-

مع عدم االخالل بالمسئولية الجنائية بالنسبة لكاتب المقال اوالؤلف أو

لواضع الرمم اوغيرذلك من طرق التعبير ،يعاقب بصفته فاعال أصليا

للجرائم التي ترتكب بواسطة الجرائد رئيس التحرير او المحرر المسئول عن
قمها الذي حصل فيه النشر اذا لم يكن ثمة رئيس تحرير .
ماط٣٠ه٠

في حالة الحكم باالدانة في جريمة ارتكبت بواسطة النثرعن طريق

الجرائدتأمرالمحكمة التي اصدرت الحكم في حكمها بنشر ٠كامال اربنشر

ملخصه في العدد التالي لصدور الحكم وفي ذات المكان الدي نشرفيه المقال
موضرع المؤاخدة وباالحرف ذاتها .

مادة٠٥٤٠

في األحوال التي تكون فيها الجرائد اوالمطوعات موضوع الؤاخذة قد
نشرت في الخارج وفي جيع األحوال التي ال يمكن فيها معرفة المؤلف ار الناشر
يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين  ،المتوردون والطابعون والمتداولون .
الفصل الثامن
أحكام ختامية

ماداً-٥٥-
يجوزلوزارة االعالم ان تنذر الجريدة اذا نشرفيها ما يخالف أحكام هذا

القانون او احكام قانون العقوبات وعلى رئيس التحرير المئول نشرنص
االنذار في أول عدد يصدر بعد تبليغه به .

وال يحول هذا دون توقيع العقوبات المقررة في هذا القانون بسبب ما أنذر
من أجله .
ماط٠٥٧-

مع عدم االخالل بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي
قانون اخر٠يجوز بقرارمن مجلس الوزراء تعطيل الجريدة لمدة ال تهارز

ستين اوالغاء ترخيصهااذاثبت انهاتخدم مصالح دولة ارهيئة أجنبية ادأن
سيساتهاتتعارض مع المصلحة الوطية لدولة البحرين اراذاتبين اهاحصلت

من اية دولة أو جهة أجبية على معونة او مساعدة ار فائدة في اية صورة كانت
والي سبب وتحت أية ججة ار تسمية حصلت بها عليها بغير اذن من وزارة

االعالم.

كما يجوز عند الغرورة ان يوف اصدار الجريدة بقرار من وزير
االعالم لمدةالتجاوزثالثة اشهر.

ويجوز التظلم من قرار التعطيل اواالغاء او الوقف الى مل لوزراء
خالل شهرمن ابالغ مالك الجريدة بالقرار ويكون قرارالمجلس في التظلم

غهائيا.
ماهة ٠٠٨٠

اذاعطلت الجريدة اراوقفت ار الغى ترخيصها  ،واستمرت بالرغم من

ذلك في الظهور يعاقب مالك الجريدة ورئيس تحريرها بوصفهما فاعلين أصليين
بالحب مدة ال تزيد على سنة واحدة والتقلعن ثالثة أشهر وبغرامة ال تزيد

عل الني دباد !و يالعقربتين معاً .

تتبر االنذارات والعلمات الرسمية مبلنة الم مالك الجربدة ار ريي

التحرير بمجرد تليمها اليه اوالصاقها على بابالمجنى المتخذ الدارة الجريدة .

مادة- ٦٢-
لوزارة االعالم ان ترفض نشر الرد اوالتصحيح اوالتكذيب في األحوال

اآلتية :
أ  -اذا كتب الرد او التصحيح بلغة تختلف عن اللغة التي نشر بها المقال
او الخبر المعترضعليه.
ب  -اذا كان الرد مخالفاً الحكام القانون اوكانت عباراته منافية لآلداب

اومهينة لالشخاص او اية عبارات اخرى يعرض نشرها للمسئولية .

ج  -اذا ورد الرد بعد انقضاء ثالثة أشهرمن نشرالمقال اوالخبر

المعترض عليه .

مادة-٦٤-
ال يجوزلمراسلي الصحف او المجالت او وكاالت االنباء واالذاعات
االجنبية عارسة عملهم في البحرين قبل أن مجملرا عل ترخيص بذلك من

وزارة االعالم ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد .

ولوزير االعالم ان ينذرمراسل الصحيفة اوالمجلة اومندوب وكالة
االنباء االجنبية اذا تبين ان االخبار التي نشرها تنطوي على مبالغة اواختالق او
تضليل اوتشريه  .فاذاتكررمنهذلكجازسحب الترخيص لمنوح له بقرار

من الوزير.

المرجع :الجريدة الرسمية العدد  - ١٣٤٤الصادر بتاريخ . ١٩٧٩/٨/١٦

ملحت رقم ١-٤

وقائع من االعتقال التعسفي
الواالاألولى
بيناكان المجلس التأسيسي يناقش مسودة الدستور في مطلع عام ١٩٧٣

شنت اجهزة االمن حلة اعتقاالت واسعة النطاق ،شملت العمال والكتاب
واألدباء والنساء والطلبة ،ركانمنضمن المعتقلين الشاعرالوطني قاممحداد .
لم تكتف لجهزة األمن باعتقاله  ،بل كبلت يديه باالغالل  ،ونقلته في
سيارة مفتوحة  ،ودارت به في شوارع مدينة المحرق امعاناً في اذالله  ،وارهاب

وبهدف انتزاع االعترافات منه .

وقد اثارهدا التصرف الالانساني استياء كافة لمراطنين.
الواقعة الثانية

في اغطس (آب)  ١٩٨١داهمت الشرطة والمباحث بيت المواطن حسن ابل
(العتقال ابنه عبد الرحمن ( ١٦سنة) حيث احاطوا البيت بثالث سيارات مليئة
بشرطة قمع الشعب المسلحة عل أهبة االستعداد الطالق النار اقتحموا البيت
وعندما طلبت منهم سهام حن أبل اذن التفتيش واالعتقال قاموا بضرها ضربا

مبرحا وعل صوت استغاثتها هرعت أختها سعاد فضربوها أيضا ضربا مبرحا كل

ذلك في غياب االب حسن واالبن المطلوب .اعتقاله عبد الرحن والذي وصل أوال

فاعتقل بعد ضربه ورمي به مقيدا باالصفاد مع أخته سعاد وسهام وبعد ذلك وصل
األب وحاول ان يخلص أبناءه من أيدي الشرطة فانهالوا عليه بالضرب أمام أبنائه
دون احترام لشيخوخته وجروء جرا مسافة طريلة من باب بيته حتى سيارات

الثرطة ورموه في احداها مقيدا باالغالل  .في القلعة (مقر الماحث ووزارة
-١٧٨-

الداخلية) استمرت الشرطة في ضرب األب حيث شارف على الموت ولوال المدفة

التي قادت أحد ضباط المخابرات (انجليزي) حيث أمرهم بالتوقف عن ضربه

وكبت له حياة جديدة  .ومن جراء هذه المعاملة البشعة تم ادخال حسن أبل الى
المستشفى العسكري تحت الحراسة لمدة شهرين كما أدخلت ابته سهام المتشفى

المدتي للمعالجة كدلك.
وهناك كثرة من الوقائع حول حاالت االعتقال  ،التي ال تراعى فيها جهزة
األمن ابطقراعد السلوك النساني.

صدى االمربع٧٧/١/١٨

المرات٧٦/١٢/٦

وثيقة رقم ١- ٤
رسشالبة المعتقلين السياميين الى المسئولين
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ملحترقم ٣-٤

أخذاألقاربكرهائن
الواقعة األرلى
في صيف  ١٩٨٠اعتقلت سلطات األمن عبد الد حسن العجمي بدال من

عمه يوسف العجمي المتواجد انذاك في دولة الكريت ا
الواقعة الثانية

اثاء الحملة المواصلة من االعتقاالت منذ بداية  ٧٩حتى متصف ١٩٨٠
.وفي مولجهة المعارضة المتزايدة فقد عمدت اجهزة األمن الى اعتقال اقرباء

 .المعتقلين  ،وهذه بعض األحداث :
-١في ديمبر ( ٨١كانون األول) اعتقل كاظم العلوي أثناء البحث عن

ابنه جعفر العلوي احد المطلربين في قضية المؤ امرة المزعومة ديسمبر . ١٩٨١
 - ٢اعتقل زوج مديقة الموسري في صيف  ١٩٧٩وابعد الى ايران بينا

استمرسجن صديقة المرسوي لمدة شهرين تقريبا وتم تعريضها للتعديب وتم
ابعادها الى ايران.

 - ٣منذ ١ ،نوفمبر  ١٩٨١اعتقلت اجمزة االمن المراطن نادر بوادربس
واخنته كرهينة بدأل من اخيه احد (الذي كان موجوداً في الخارج) ولم تطلق
صراحه االفي النصف األول منعام ١٩٨٤

I

-٤منذنوفمبر، ١٩٧٦تم اعتقال المواطنجواد لعكري دون ي مند
قانوني اوتهمة عددة  ،كرهينة عن اخيه عبد النيي العكري احد قادة المعارضة
المرجود في الخارج.
-١٨٢-

ملحق رقم ٤-٤
نموذج لالعتقال نتيجة المشاركة في مسيرة

الواقعة رنم
في  ١٩٨٠/٦/١٨اعتقلت سلطات االمن عبد الكرسم البشم ( ١٧سنة)

اثناء مسيرة اربعين الشهيد جميل علي الذي استشهد تحت التعليب ايضا وتعرض
عبد الكريم للتعليب الشديد وسلم بعدها ألهله حيث ظل يكتم ما تعرض له من

تعذيب خافة اعتقاله مرة حب تهديدات المباحث وبعد ان ازدادت االمه ،
ذهب للمستشفى حيث اشتشهد فجر  ١٩٨٠/٧/١٠واتضح ان مبب الوفاة هو

عطل الكبدوالكليتين نتيجة لتعذيب.

-١٨٣-

رثيقةرقم ٢-٤
توقيع اهالي المعتقلين وعددهم ٣٧
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رسالة تشرح أوضاع المعتقلين
4تىبى ١٩٧٨

رميبدسالرزراء
وزعا لذ ملب ٠

وزرا وهدل .
خنلموتممن أرنا ه العتتلينالس^سينضصزتدريبتردة الحقب بازه.حدف
٠مركمعكصالى ٠ذيالعام نالبرين عخارمطننبه الذعنعلسيخ وسمدانسنية«لقنسيشر
ر ٠سمند -ز^ع^تستحا ١٩٧٤٢سمدا!رعسنلسه  ٦/٧الم الليا سمت دسنتاسهمت -خحالس ممنحي.،
)رفاعة -دبغ تايخ عدتىد «لبمدد ميتالطانن وا ألحف٠سد ٠واصت ارئب اشعبه خم
االحان .نسمنتادتتممبشكج^م علدتستن بذي بمس ييرادأب أسسمسترري.
دتدمددضدبمضناالنسنميبالومتم رائن دف! حثذدانبت ض اشاب سلمنمامع.
برحيمىمميالعىناتفريس^محس. -رهذغ٠بد٠لدد دز^ادت:مغسناسى^٠مينمي^ستمنيب
سذ ٠مجلبنمسس^ستاالمسخرلين غمناحيالمملماساغي بعسيرنمنا دالخه ضاعدؤع ربه
حس ،تلز  .عتقتراعصاسنالسيدف^تلي :
 -١أقيمت:خ:منتيب ١صنتت ).سساعت «٧ترمسنضتبمضند متس*مبومدميع

فيسمي!الفتةف-نفوىبعرصع برصتني ملمد  ١٥بصةعسهمناكننني فزننزسد مه

تي.البيعهتتاهتسبة^الرغصينأ  ٠مربقي^ةدذية مل^ةات،ودم^لبسضنايض

مز ٩غ ,١٠رد ت،فنمحرد مرح ى اعج خغآلي

) ٠بيرعن سن أننتدن لى رف غدمت غهت^دمةانه بمدءا.نمىتن١رنننجي
47
رال^نهذ١.لزخنغتتربارةلدخنة:لمصسبةلركصفيرر .
 ٠٣ب ،نحلج; بعضا ءفبندناست جسف أ٠ ٠لمتضي؛مالعتهنتنصاالسبصتخه
ممضناسنم؛ بختنلوسنمنتبيضبل سجن انادبععف عبمحمت رد ،هستسعبيهن
عصفت «ال فن،با الضانحدينتدتاهسنمختبن االصتا متكمرامة ١لنانمن-بمثم

-٤مم تع ^لمددعسادت ا دت نتحدب دشرف اال هضا نيي بمسسثفدسمانيه ضاند  ٩٧مق
٠غلمه عد دبمدطبيسنتمنعبدة ^لتدصص
 -٥مرم طياالدمبث ;اؤرزص  ٠٧٦ض س١رءئاللممج ز>كماداب .
 -٦مماذخ آلكعنج داردت راكب عهتىادرراسضمنممنحح عي

^ -٧لمتالدت ح االهل ستقم االبممردتمدئ-ات فالسنخلى^صن ،ى كتباألت'
زر٠سهكطهمعذسطزؤذذبحآلنبعضاال٠سءاالبب.
٠ -٩ىس٢ر،رث١ضن٠عزكت٣ل ضص٦حكلالبب،رشاد١شا٧هتالس
من اسيغ:جذتفز،ذتىر تج٠٠بخ٢غ مديسنن^دنممعن هزببن.
;باجمإعج؛ةغئجش٠
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نى م٢ابا>|مير]م١

مو\ ¥مل لمهمي ?)٠٣٣٠١٣٥٥٠٩امء٦ب٣ا بم مح٣٠مابب
« ٠منم ح ٢< ٩م١ت ميمم!«نم

 n٩n٦r٩٩rمك م ٠٩اًبابنمؤا٢١تجا ٩ب باً! ١؛٩ا
« ٠٠ةبم:؟ميرم:
 ,٠٦جماً٠٣م ١م٢ا؟ -اممء • ٦جثم مدم ٠٩٠ xfsم ٠١م ٠م ٠

٢١نم٦م م ? <٦٩٣٦١ ’ ٠٢؟م^خبما صءب<ا<ب <7ي؟مم٦
م٠١معبر *Tت ا 20يصيا *مج ؟ ي2،يصيماب n? <٣؟  :٣م٣*١ي٠ام
ا ٩مي ان  ٨يسما ي جب ٢٠١ |٢ماج٠ك٢ا م ٩مضا  ٠جي]ا
دم■ صن :0مما ب ؟م  <٢٦٩مما ؟ ■،^ ٠ ،٠٣١يعيميما لم
مرء ٦دها لمسيما مءمء  ١/١٨له اد ٩٠،٣ا ص مو مبنيم^ لمي »٤٣١

( 1٤9م! مها) مح٠

لمهيامميا

( ٠ص! ١ك٢ر’ م<ما<) ٢٩ <٣٩٦م ٠١آلب ٢امم

 ٨/١/١٨ب5مي<177 :

دلرا (مي< ميم) *بي ؟ ؟تم1ا ممير

المءجيما
٣2سذا* ١ك * ١٣خة٣يما 49م

و^-لممجتء

التعذيب وكان نظره ضعيفافي العين اليسرى وبسبب احوال السجن الوة التهبت

العين اليمنى وهومهدد بفقد بصره بها .
اقوال عبد األميرمنصور (المتهم الخامس)

«قلت لهم بأني قد انفصلت عن الجبهة الشعبية منذ  ، ١٩٧٤ما صدتوا

كالمي وبدأوا في عملية التعديب» .
أحضرالمهم األول عمد طاهر الى قاعة المحكمة على كرسي متحرك ورجاله

مغطاة باللفافات الخفاء آثار التعديب .وقد ادعى المدعي العام بأن محمد طاهر

قفزمننافذةزنزانته بالقلعة في عاولة لهرب !فكسرت رجله .
 -تحت الحاح المحامين قرا التقرير الطي الذي أعدته لجنة من األطباء

البحرانيين بطلب من عامي الدفاع وتكليف من وزير الصحة وقد اوضح التقرير
بجالء ان المتهمين الخمسة تعرضوا للتعذيب والذي بقيت آثاره على أجسامهم بعد

شهرين من االعتقال .
-يقول احد الذين اعتقلوا في حملة ديسمبرضمن قضية (مقتل المدني) وبلغ

عددهم ٨٠معتقال :
«بعد ان وجهوا الي العديد من األسئلة حول عالقاتى بالمهم عمد طاهر

وانكاري لدلك  ،هنا هجم علي محمود حجازي (ضابط المخابرات األردني)
بالضرب مستدعيا اعوانه الجالدين لمارسة دورهم وصالوا علي بالضرب حتى لم

أعد ارى شيعا .وسقطتعل األرض مغمياعلي»( -المرجع  ٥مارس -اغط
(آب ))١٩٨١

الواقعة رقم٢
عاكمة ال ( )٧٣في ما يدعى «بالمؤامرة» االنقالبية في  ١٦ديسمبر والتي

انعقدتخاللشهري مارس (آذار) وابريل (نيسان) . ١٩٨٢

خالفا لما وعد وصرح به وزير الداخلية لوسائل االعالم من ان المحاكمة

-١٩١-

ستكون علنية اال انها كانت سرية جدا حيث انعقدت في «جو» القرية البعيدة وفي
ظل حراسة عسكرية برية  -جرية  -بحرية منقبل قوة الدفاع  .وفي ظل غياب

الصحافة تماما إال أنه تم معرفة ما يجري من قبل محامي الدفاع .

«ظهر المهمون في الجلسة االول للمحكمة بتاريخ  ٢٧مارس (آذار)
 ١٩٨٢وهم في حالة اعياء شديد نتيجة التعذيب  ،وطلبوا احالتهم الى لجنة تتيت

دوليةللكشفعنعمليات التعذيب التى مررست بحقهم  ،اال ان طلبهم رنض
منقبل المحكمة .
,طالب الدفاع باحالة المممين ال (لجنة بية محايدة) من وزارة الصحة

للتاكد من تعرض الحهمين للتعذيب اوعدمه  ،ذلك ان (الطبيب الشرعي) منحاز
بوصفه موظفا في وزارة الداخلية  ،اال ان المجكمة رفضت ذلك أيضا» المرجع :
الثررة الرسالية  .مارس /ابريل . ١٩٨٢
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محضر المناقشات التي دارت في المجلس الوطني حول
تسليم مراد عبد الوهاب لحكومة مسقط
بعد انعقاد الفصل التشريعي االول للمجلس الوطني  ،أثارعدد من

الواب مسالة المعتقلين الوطنيين  ،وطالبوا الحكومة باالفراج عنهم  ،فاستجابت

بعدتزدد  ،واتضح ان مرادعبد الوهاب (أحد المعتقلين في حملة  )١٩٧٣لم يفرج

عنه  ،بل ان حكومة البحرين قد سلمته الى سجن أبوظي حيثحققتمعه هناك

عناصرالمخابرات االردنية رالبريطانية  ،وبعدأشهرتمتسليمه المحكومة مسقط

بحجة انه مواطن.عماني (وذلك بعد ان اسقطت حكومة البحرين ،في مسرحية
مكفرة جنسههه) .
وقد تقدمت زرجته ووالدته برسالة الى عضو المجلس السيد رسول الجش

لالستفسارعن وضعية مراد .

والمناقثاتتفضح تالعبات وزارة الداخلية بحق لمواطنين  ،وقد نشرت ي
مالحت الجريدة الرسمية رقم . ١٠٨٣، ١٠٨١ ، ١٠٧٧

الجلة  ١٦الفصل التثريعي االول /دوراالنعقاد االول
()٧٤/٢/١٧

سعادة الرئيس :

يتل البند االول منجد^الالعمال.
البند االول-األوراق والرساثل لواردة.

السيد عبد اله المدنى (أمين السر) :
البرقيات الواردة :

 - ١برقية واردة من االتحاد الوطني لطلبة عمان فرع الكويت.

 -٢برقية واردة من االتحاد الوطني لطلبة لبحرين فرع دمشق.
-٣برقيةواردةمن االتحاد الوطني لطلبة لبحرين فرع لكويت.

- ،برقية واردةمن المنظمات الطالبيةلجمهوريةمصرالعربية -القاهرة -
وجميعها تطالب وتناشد المجل باالفراج عن المعتقل مراد عبد الوهاب ٠
السيد رسول عبد العلي الجشي :

ممكن قراءة البرقات باعتبارها مختصرة ؟

سعادة الرئيس :
كلهاتطالب باالفراج عن فالن ..نطالب باالفراج ،نطالبباالفراج ..

ال تتعدى ذلك .

السيد عيسى حسن الذوادي :
من حقنا أن نطلع عيها .

سعادة الرئيس :

نعم من حقك أن تتطلع عليها في مككب المجل ومع ذلك فان وحدت

االساع اليها فالباس وان كان العرف البرلماني قد جرى على االدالئه ملخصات
العرائض والثكاوى وما شاكلها لمجرد االحاطة  .عل كل فال مانع منتالوتها
نظرا الهاموجزة.
السيدعبد اش المدني (أمين السر) :
-المجلس الوطني لدولة ابحرين-لمنامة-البحرين نطالبكم باالفراج عن

المعتقل مراد عبد الوهاب أسوة بباقي المعتقلين .
«االتحاد الوطنيلطلبةعان فرع لكويت»
 المجلس الوطني  -المنامة  -البحريننطالبكم بالتحقيق فوراً فيمصيرالمواطن البحراني مراد المعتقل في البحرين

ومجهولمكان وجوده.

«االتحاد الوطني لطلبة البحرين فرع دمشق»

 المجلس الوطني لدولة البحرين  -بلدية المنامة  -البحريننطالبكم باطالق سراح مراد عبد الوهاب أسوة يبقية المعتقلين .

«االتحاد الوطني لطلبة البحرين فرع الكويت»
-المجلس الوطني-البحرين

ان المتبات الطالبية بجمهورية مصرالعربية تناشدكم بالعمل على االفراج
الفوري عن المواطن البحراني مراد عبد الوهاب والمعتقل من قبل القسم الخاص في
البحرينفيفبرايرعام. ١٩٧٣
«المنظمات الطالبية لجمهوريةمصر العربية،

سعادة الرئيس
وهناك رسالة واردة من زوجة مراد خالصتها . .

السيدعبد الله المدنى (أمرن لر) :

عريضة مقدمة من والدة وزوجة مراد عبد الوهاب تستنكران ابعاده وسحب
الجنية منه وتطبان اطالق سراحه أسوة بالمعتقلين الذين أطلق سراحهم مؤ خراً .
اب مد جابر المباح :

سيدي الرئيس  ،أحب أن اعلق على هذه الرسالة .

سعادة الرئيس :
لدينا  . .الزميل يوسف كمال سبق ان طلب التعليق وهناك اسم آخر وهو

الزميلحدابل.

اليد يوسف سالن كيال :
سيدي الرئيس ،ماجاء في رسالة والدة وزوجة المعتقل مراد عبد الوهاب

أحد شيء يثير الدهشة  ،والذي يثيرنا اكثر ويترك في نفوسنا وفي نفوس جماهيرنا
كل تنمر وخيبة أمل في الوعود البراقة التي قطعتها الحكومة على نفسها وأقرها

الدسترر .

-١٩٨-

سيدي  ،هذا االسلوب الحديث الذي اتخذته حكومتنا الموقرة ضد المعتقل

مراد عبد الوهاب في تسفيره وتسليمه الى سلطة ابوظبي بعد ان جردته من جنسيته
االصلية والبسته بالعافية الجنسية العيانية.

سيدي الرئيس  ،ان هذا االسلوب وهذه اللعبة تيزلنا أن نقول رحم الله
الحجاج عنبنه  .وانني سيدي الري أستنكر بشدة وأرفض األسلوب

الالدستوريوأطالب الحكومة باحترام وتطبيق المادة( )١٧من لدسترر.

السيدحدعبد الله ابل:
سيدي الربى  ،اريد ان أقررتعليقاً عل رسالة والدة مراد أنها سابقة

خطيرة أن يبعد مواطن وتلغى مواطنيته دون محاكمة  ،وبقرارتتخذه أجهزة األمن
وحدها  ،فان صح ذلك فاننا أمام فوضى تهدد فيها قوى األمن التي وضعت لحفظ

األمن ،القانون والنظام في البالد ،باالضافة الىذلك فان متابعتي لمذا
الموضرع  ،فانني اود أن أقرر بان زمالء مراد في السجن ؤكدون أنه أسيئت

معاملته للغاية .

اليد حدعبد الله ابل :
سيدي الرئيس  ،انني اعتقد أن ابعاد مراد ربما يكون تخلصاً منه نتيجة لما قد

جرى له من تعذيب في السجن وانني ال أود استباق التائج هنا فقد تقدم الزميل

رسرل الجشي بسؤ ال الى وزير الداخلية حول هذا الموضوع  .وأرجو ان نسمع
االجابة وتكرن رداً شافياً لجميع هذه التساؤالت الحطيرة حول هله المسالة
االنسانية حيث ان لمراد أهالً وأماً وزوجة يتظرون عودته فال نحن وال هم يعرفون
مكانه بالضبط.

السيد عحمد جابر الصباح :
سيدي الرئيس  ،ان هذه الرسالة التي اشار اليها سيادة أمين السر-تضعنا

وجها لوجه أمام مسالة أقل ما يتوجب على هذا المجلس الوقوف عندها وبحث
مختلفجوانبها وكشف سرها  ،ان الغموضيكتنف اعتقال مراد ويحيطبه سر ربما

يكون رهيبا  ،انني أرى أن ال يغيب عن بال هدا المجلس نقطتان مهمتان :
أوال  -ان الجراز العماني وصل مراد بتاريخ  ٧٣/٢/١٧واالعتقال ثم

بتاريخ  ٧٣/٢/١٩فهل اليومان بين وصول الجواز العماني واالعتقال هي محض
صدفة  ،أم أنه تاريخ معد له وتوقيت مبيت  -كان األب المسكين هناك في عمان
ضحية اغراء وتشجيع الستصدار الجواز البنه وارساله له في هذا التاريخ بالدات .

ثانيا  -اذا سلمنا جدال وهدا أبعد ما يمكننا ان نسلم به بأي حال من
االحوال بصحة الجواز لعماني لدىمراد من لناحية القانونيةفهل يقبل لعقل أو
القانون أن عمانيا يعتقل في البحرين يتم تسليمه الى سلطة أبرظبي  -وهل حكومة
عمان تقبل مثل هدا التصرف ؟ من هاتين النقطين نرى اننا أمام أمرخطير متم

على هدا المجل ان يوليه االهمية وان يتخد التدابيرالعاجلة لبحث األمر
بمايتناسب وأهميته خاصة وانه يتعلق بانسان أخفى وجودة ويعمل على سترمعيره

وانني باسم االنسانية وباسم القانون أرى ضرورة مطالبة هدا المجلس باالجماع

بمايلي :

أوال-مطالبة وزير الداخلية التاكيدعل سالمة مراد.
ثانيا  -ان يعمل على اعادته الى أهله في وقت محدد .

ثالثا  -أن يعاد النظر في وضع تشكيلة القسم

الخاص .

الن هذا القسم بتشكيله الحاضرأضر بالشعب ،:عل جميع المستويات
االجاعية والعلمية واالخالقية والنفسية 1كثرما نفعه كما وأن هذا القسم يكلف

ميزانية الدولة أمواال لوصرفت اوصرف نصفها في اصالح شئون مجتمعنا الضبح
هذا المجتمع من المجتمعات السعيدة واللتف هذا المجتمع حول حكومته بذون

تحفظأوشكوك وشكل وحدة واحدة وعائلة مةاسكة تقغ بكل صالبة واباء في وجه

سياسة فرقتسد ،ولما كان من أحداثعام  ١٩٥٤حتى عام  ١٩٥٦عندما الحتل
جنود االستعمار البريطاني البحرين احتالال عسكريا وأشاعوا بين شعبها الرعب
والهلع وما ترتب عل ذلك من فرض حالة الطرارى حتى ما قبل شهر واحد

وما تخلل هله الفترة من احداث عام  ١٩٦٥وغيرهامن االحداث اذلمة  ،وانني

اذ أطالب باعادة النظر في وضع تشكيلة القسم الخاص الني آخذ عليه المآخذ

التابة...
سعادة الشيخ عحمد مبارك الخليفة (وزير الجخارجية) :

حضرة الرئيس يجب أن نسيرعلى طريقة اتخلناها في الالتحة الداخلية ،

أمامنا اآلن سؤ ال موجه الى وزير الداخلية من عضوعترم في هذا المجلس ،

وأمامنا عدة شكاوى وصلت الى هدا المجلس كلها تنساب فيسطورلسؤ ال الموجه

الى وزيرالداخلية  ،فهناك طريقان  -األول هوالسؤل الموجه في انتظار رد
عليه  .والثاني هولجنة مشكلة من هدا المجلس لتبحث هله االمورر المعروضة .
طرح االخوان افتراضات ومزاعم ودخلنا في هجوم ونقاش وتكلمنا عن

مواضيع عديدة متشعبة  .أريد ان اعرف اآلن ماذا نبحث واي طريق نسلك ،

هل السؤ ل اللييتظر الجواب أم العرائض والشكاوى مع التعليق عليها ؟
أيهما المطلوب اآلن؟
سعادة الريس :

الواقع اننا اآلن بصدد التعليق عل الرسالة والحظت أن في التعليق ابتعادا
وخروجا عن المضمون  .يجب أن نحصردائما تعليقاتنا حول موضرع الشكوى

ومناطها أوفحوى الرسالة ومفادها واذا كان لدينا أي موضرع آخرمرتبطبها
فبامكاننا أن نطرح للمناقشة موضوعا عاما بالتطيق الحكام المادة ( )٧ ٢دستور .

فيأيجلسة قادمة .
اديد عبى حسسن الدوني :

سيدي الريس ،الموضوع ليس قضية مراد فقط ونحن ناخذها كعينة هي
مناقشة نقطة قانونية  .واعتقد انها تهم الحكومة قبل ان تهم المجلس بصفتها
البلطة التنفيذية  .النقطة القانونية وهني بأي صفة سلم هذا الشخص ،

والمعروف أن البحرين دولة مستقلة عضو في األمم المحدة وعضو في الجامعة
العربية وذات سيادة فتسليم مواطن الى أبوظبي على أي أساس تم ذلك ؟ الن

االتفاقيات بين البحرين والدول الثانية التي هي خاضعة التفاقيات االنتربول أي

تسليم المجرمين أو الى آخره وهذا الشخص ليس بمجرم يلم الى أبوظبي فهذه
النقط القانونية أريد اثارتها والسؤ ال موجه الى وزير الخارجية بصفته هوالمسؤ ول

عن هله االتفاقيات كيفسلم مراد وبأي صفة ؟

سعادة الرليس :
هناك سؤ ال موجه من الزميل رسرل الجشى يتنارل كل هذه النقاط.

السيد عيسى حسن الدراحي :
ال هده النقطة القانونية سيدي الرئيس.

سعادة الرئيس :
بما فيه النقطة القانونية  ،االسئلة الشفوية غيرجاثزة وبوسعك ان توجه

سؤ اال مكتوبا الى أي وزير تشاء م ( )٦٦دستور ،هناك سؤ ال موجه من سيادة
العضورسول الجشي حول هذا الموضوع الى وزير الداخلية وسنستمع الى الرد لقد

الحظت أن تعليقنا على الرسالة انقلب الى مناقشة عامة م ( )٧٢دستور والمناقشة
العامةتختلفعن التعليقعل الرسائل الراردة للمجلس.

السيدخليفة أحد البغلي :

ميدي الرئيس اذاسمحت ليدقيقة واحدة ال بدي وجهة نظري.،المواطن

مراد هومواطن بحريني اكسب الجنسية البحزينية بالوالدة وعلى هذا االساس
ال يجوزلحكومة البحرين ان صح ما تردد على اسماعنا ان تسقط عنه الجنسية

وتسلمه الى أبوظبي كي تتخلص منه  -الن ط ٠سابقة خطيرة مكن أي واحد غدا

يقول أصلك من البلد الفالني منرجعك ال تلك البالد  -فهله سابقة خطيرة
اطلب من المجلس أن يستنكر هذه السابقة اذا ثبتت  .كدلك أنوه من قانون
الجنسية،أيأنه اذاكانمرادكانعندهجوازعاني واذا كانتا لحكومة تدعى بأن
هناك ازدواجا للجنسية مثال -فازدواج الجنسية لكي تسقط الجنسية المزدوجة فال بد
أن يصدرقرارمن الحكومة وينشرهدا القرار في الجريدة الرسمية وتقول ان مراد

اكسب الجنسية العمانية وعلى هذا االساس فهناك ازدواج الجنسية وتتخد

االجراءات القانرنية ان هذه االجراءات لم تتخذ بل مجرد تسليم الى بلد ما وغدا

نسلم الى بلدآخر وغيرنايسلمون الى أخر  ،وتصبح القضية غيرمقبولة .
سعادة الشيخ محمد مبارك الخليفة (وزير الحارجية) :

حضرة الرئيس اريد أن أستوضح مرة أخرى الى متى سوف نستمر في هله
االفتراضات قبل أن تدلى الحكومة برأيها في هذا الموضوع ؟ فكلما أريد من هدا

المجلس الموقران يترك السؤال الى الوزيرالمختص للردعل الوقائع المزعوية ،
أمامنا قضية مطروحة بثكل دستوري وتتمثى مع الالئحة الداخلية فارجومن

االخواة ان يمتفظوا هذا الكالم القيم حتى يأتي رد الوزير المختص ولالئل
التعقيب وشكرا .

السيد علي قاسم ريعة :

سيدي الرئيس  ،باعتبار قضية مراد قضية شاذة وكان المفروض ان يطلق
سراحه مع المجموعة الذين اطلق سراحهم باعتقادي أن الحكومة ما زالت هي
المسؤ ولة عن مصيره  .اوال ان مراد عندما اعتقل كان ذلك غلى أساس انه مواطن

بحريني وابعد على اساس أن جنسيته تغيرت صارت جنسية عمانية والمفروض
عندما اكتثفجهاز االمن ان عنده ازدواججنسية ان يقدم مراد الى المحكمة

وياكم ويدان ثم يعد  .ثانيا ان مراد لم يبعد الى عمان  ،بل ابعد الى ابوظبي ،

فكيف حدث هذا الشيء ؟ هل عنده جواز ثالث ظبياني  ،هذا شء ال نعرفه .

ثاكثا لماذا ابعد مراد نفه وبقية العاثلة لم تبعد ؟ هل هدا استثناء في

المرضرع؟
رابعا عندما تم االبعاد  -لم يعلموا عائلته 7يال االبعاد فالمفروض ان العائلة
تخطر باالبعاد ويعين لها المكان الذي ابعد اليه .

فهذه كلها نقاءتتطق بالموضوع ونرجران يكون رد الحكومة واضحا لنا في

كلهذه النقاط.
سعاة الشيخ عبدالعزيز بن عمدالخليفه (وزيرالترية والتعليم) :

سيادة الريس  ،الواقع انني احدزميلي الشيخمحمدمبارك وزيرلخارجية

على دبلوماسيته التي ال أملك منها شيئا  ،الكثبرما قاله االعضاء هو بعيد عن

اللياقة وبعيد عن ررح الدستور  ،هناك سؤ ال على جدول اعمال هذه الجلة فال
بد من أن نتظر رد وزير الداخلية عل هذا السؤ ال  ،أما الرسالة التي تليت فال
اعتقد ان الدواعي االنانية يمكن ان تدفع االعضاء الى انيرفوابما ايعرفون

وباذيتجارزوا اللياقة لمجرد الدواعي االناسة  ،انامستعد ان اسمع كالما اقى
كثيرامماسمعتلرانهجاء منلجنة الشكاوى والعرائض .

السيد عسن حيد مرهرن :
سيدي الريس ،اوال أنا احتج عل عبارات زميلنا وزير التربية والتعليم
التي وجهها الى بعض اعضاء المجلس من البعد عن اللياتة الى آخره  .ثانيا ان

ما نعلمه األن هو ان مراد مواطن بحريني قد اعتقل ضمن مواطنين آخرين وقد
تعهدت الحكرمة باطالق سراح كافة المعتقلين  ،وبالفعل فامت بتنفيدذلك في

الجزء االكبر ،أطلقت مراح المعتقلين بالتالي فاننا نطالب الحكومة بتنفيذ
ماوعدت بهواعادةمراد من ابوظبي واطالق سراحه .

السيد عبد اله صلي المعاوده :
سيدي  ،لقد سبق ان اتخذ المجلس قرارا برغبة بخصوص المعتقلين

واشجات الحكومة وأطلق سراحهم  ،باستثناءمراد  ،ولماستل عن مصيرهذا

الشخم ،قيل بأنه ابعد عن البحرين  ،والبب هوحصوله عل جنسية

عانية ،فهناك قانون التجنس  -فهل حصل مراد على الجنسية العمانية بارادته ،

وهل تنازل مراد عن الجنسية البحرينية بحيث يصبح عماني الجنسية ؟ وهل عند
اعتقاله أعتقل عل أساس أنه عماني  ،ارعلى اساس أنه بحريني ؟ والشىء اآلخر

لماذا بم يبغ اًهل مراد يابعادج  ٢الى االن زوجة مراد واقاربه لم يعرفوا هل هو ئ

عمان أوهل هو في ابوظبي ؟ يدهبون الى ابرظبي فيقال لمم لم يصل ،يأتون الى

البحرين فيؤكدون لمم أنه في أبوظبي.فهلمنحتهله العائلة ان تعرف مصير
ابنهاالذي اعتقل في البحرين أوال؟  -الشيءاالني ما هي مالبسات وجودجواز

عماني في بيت مراد ؟ وهل عناك طلب من قبل مراد بالحمول عل الجنسية هذا لم

يحدث ومراد اذا الزال محتفظا بالجنسيةالبحرينية قانرنا والحكرمة مسؤ ولة،كل

المسؤ ولية عن مصيرهذا الشخص ومسئولة أمام الشعب وأمام عائلته ومسئولة أمام
احكام الدستور وأطالب المجلس بان يتخذ قرارا بالمطالبة باعادة مراد الى البحرين

واطالق سراحه واعادة الجنسية البحرينية له .

السيد عبد الله منصور عيسى :
نحننشاطراالخوة في استنكارالمعاملةالتيمنيبهامرادلكنهناكسؤاال

مطروحا من االخ رسول فكنتتظرجواب الحكومة في الموضوع وعلى ضوء الجواب
يرى ما اذاكان األمريستدعى معالجة اخرى غيرالسؤال كمناقشة اومثالاقتراح

برغبةأوأي اجراء دسبتوري آخر .

السيد عبد االميرمنصور الجمري
ما أردت أن أقوله سبقني اليه الزميل عبد اله منصور  ،الحقيقة نحن الى

اآلن لم نعرفجواب الحكومة حول القضية المطروحة والسؤ ال المقدم بالنسبة الى

المعتقل مراد  ،وعليه أرجوان تقدم رسالة السيد رسول الجشي .
وبعد االسا ال ره الحكومة جواباً عى الرسالة نأى الماقة وثكراً .

السيد عيس حسن الدراي :
نقطة نظام سيدي الرئي  ،أنا أثرت نقطة قانونية عن وضع البحرين

بصفتهادولة مستقلة وعضوا في االمم المتحدة ومكتزمة بقرارات االمم المحدة
وملتزمة بحقوق االنسان ،طلبت من وزير الخارجية ان ييبني بلي صفة سلم
مراد الى أبوظبي ولم يسلم في أبوظي فقطبل سلم الىسجن ابوظبي ولم ياوبني

عليه.؟

سعاحة الرئيس :
تقدم بسؤ ال الى سعادة الوزير ليجيك عنه  . .السؤ ال مجب أن يكون

مكوبا وموجزأوموقعا عليه منك  ،تقدم بسؤ ال وسنحوله الى الوزير ونستمع الى

جواب ه ثم لك التعقيب .

ح٠

سعادة الشيخ عمد بن مبارك الخليفة (وزير الخارجية) :
بوي قبل أن يتقدم الى عضوعترم بسؤال يدرس الالئحة الداخلية الموادمن

( ٩٨الى  )١٠٧ويقرا الدستور( )٦٦وعلى ضوء هذه المواد أراني ملزما باالجابة
عنأيسؤ الصحيححضرة الرئيس .
السيد صلي قاسم ربيعة :

سعادة الرئيس،أنا أثني عل اقتراح الزميل رسول الجشو باعتبار ان

الموضوع (مراد) مهم جدا ويجب أن يعطي ا الولرية في أعمال الشكاوى والعرائض

عل الس أن نغمل فهه.
السيد رسول عبد العلي الجثي :
مؤ ال موجه الى سعادة وزير الداخلية حول ممير السيد مراد عبد الوهاب

أحد .
لقد استجاب صاحب السمواميرالبالدالى رغبة المجلس وأمر باطالق
سراح جميع المعتقلين السياسيين  ،وقد بادرت الحكومة الموقرة بئنفيد ذلك االمر

مشكورة .وحتىكتابة هدا الؤال ال زالت زوجة السيد مراد في انتظاره وال

زالت األمتترقب االفراجعن ولدها لمعتقل.
ما هومصيرلمعتقل ؟ لماذا ال يزال في سجون الدولة رغم صدررأمر

صاحب السمر االمير ؟
واذا كانت السلطة امرت بأبعادة فكيف صدر ذلك االمر وعلى أي اساس
قانوني اصتندت الحكومة في اصدار قرارها ومتى تم ذلك والى أي جهة أبعد السيد

مراد البحراني الجنسية هدا االبعاد الذي اعتبره غيردستوري حسب المادة

الدستورية ( ١٧بند أو بند ج) لعدم توفر الشروطلتطبيق البند األرل من الفقرة ا
من المادة ( )٩لقانون الجنسية البحريني (المعدل) لعام  . ١٩٦٣هدا ولكم
الشكر.

معادة الشيخ عمد بن خليفة الخليفة (وزير الداخلية) :

سعادة الرئيس  ٠لقد سبق وان سئلت خارج هله القاعة من قبل خسة من

أعضاء المجلس الموقر عن موضرع مراد عبد الوهاب احد البلوشي الذي 1كتسب
الجنسية العمانية ومن بينهم الزميل رسول الجشي .وكان أول من سالني عن هذا
الموضرع هو الزميل عيسى الذوادي  .ومرة ثانية أحب أن أوكد أمام المجلس بأن
جميع المعتقلين السياسيين قد تم االفراج عنهم وال يرجد معتقل واحد في

البحرين  ،كما احب أن أوضح ان موضوع مراد عبد الوهاب قد تم شفير ،مند
أكثر من ستة شهور وبما أن سؤ ال الزميل قد تشعب وأصبح مركبا و اكثر من عدة
أسئلة فيسؤال  ،وبما ان التحقيق في هذا الموضوع ال يزال مستمرا في استكال

جمع المعلومات الجديدة والعناصر لمطلوبة فاني أطلب تلجيل الرد الكامل على
السؤال الى االسبوع القادم لالمتيفاء وثكراسعادة الرئيس .
السيد رسول عبد العلي الجشي :

سيادة الرئيس أشكر الزميل وزير الداخلية عل الرد المختصر وعلى أساس
أنهطلبمناأن نتظرالجواب الكافى ولكن هاك بى الةاطأودان ايبهائاؤعل
الردالدي ادلى به الرزير  .أوال ،صحيح انني سالت وزيرالداخلية أكثرمن مرة

عنموضرع السيدمراد والدي دفعني الىتوجيه السؤ ال بشكل رسمي هوأن وزير
الداخلية في جميع الحاالت لم يعطني الجواب المقنع الذي كان يمكن أن يوفرعلينا

اثارة الموضوع في المجلس وهذا ما دفعني في الواقع الثارة السؤل في المجلس .

ثانيا ان الجنسية العمانيةكماذكرسيادةوزير الداخلية أيضا يكن ان يجيبعل نقطة
أثارها وهي ذكر ٠التهم اكتشفوا السيد مراد حصل على الجنسية العمانية بينا في
اجابات وزير الداخلية الشخصية لنا كان عؤكد أنه أبعد الى أبوظبي وهذا في حد

ذاته تناقض فكيف يحمل انسان جنسيه ويعد الى بلد آخر  ،ال أدري ما هو

التفسيرلذلك  ،ونحن في انتظارتغسير وزير الداخلية  .ثالثا ذكر وزير
الداخلية -وهذاجزءمن جواب عل الوال اللي توجهت به  -ذكران االبعاد
حصل قبل ستة أشهرمع ان عائلة السيد مراد  -بلسان زوجته وامه  -كانوا عندما

يزورون السجون يقال لهم أن السيد مراد لميتمكن من حضور مركز البديع النه

في حالة صحية غيرطبيعية اولسبب اوآخر  ،الشيء المؤلم في الموضوع أن

الشخس أبعد من ستة شهور وخرجت زوجته من الجن قبل شهرين أو أقل

وهي التدري ان زوجهاقابعدوهذاأيضاًيزيدادألةتمل٠اونرجوايضاالتحقيت
في االمر وكيف حمل نلك وهذا أيضاً مؤا ل أرجوانييب عليه سعادة الوزير في
رده القادم  ،هناك قضايا كثيرة أيضا سانيرها عندما *اتي الرد الكامل من سعادة

الوزيرفي الجلة القادمة  ،الماأود انيجهز ليردوداحتى نوفر لوقت وهوقانونية
االبعاد  .اعتقد أن قانونية االبعاد غير واردة مطلقا النني تطرقت الى ان االبعاد

أوال حسب المادة الدستورية ١٧ج التي تنم «يملر ابعاد المواطن عن البحرين أو
منعه من العودة اليها ،فهذا االبعاد غيردسترري  ،اذا كان االبعاد ناتجا عن أنه
وجد عند المواطن البحراني الجنسية بالوالدة واللي ولد في المتشفى االمريكي

وشهادة الميالد مرجودة لدى العائلة اذا كان أبعد المواطن فها هي االجراءات التي
اتخدت لحب الجنسية البحرينية عنه ؟ رابعا ان قانون الجنسية المعدل واللي

اشرت اليهفيمؤلي ينم حب المادة التي ذكرت الفقرة ا من البند  ١ ١يفقد

البحراني جنيته البحرانية اذا تهنس اختيارا بجنسية اجنبية وصدرأمرمن سمو
رئيس الدولة بسحب لجنية لبحرينية ،هناك نقطتان ،النقطة االولى هل فعال
تهنس غتارا ؟ يجب أن نحقق في المو

ع النقطة الثانية ،هل صدرأمرمن

ماحب السمواميرالبالد بحب الجنسية ؟ أيضاً نريد أن نعرف ذلك المكم
التاريخ العام وفي أي جريدة أومقال صدر الحكم «اي أن يكن الحكم صدر فعال

قبل سبعة اشهرأومتة أشهرعلى االقل وهوالمرعد الذي ذكره سعادة الوزيرأي

الموعد اللي أبعد فيه المراطن  .خامسا النقطة المهمة في الموضرع في راعي هي ان
نعرف ما هوقانون الجنية العمانية واذا لم يستطع سعادة الوزيران مصل عليه ،

اذا لم يكن موجودا  -أقسد في سجالت الدائرة القانونية  -فلنحاول أن نحصل
عليه .هل من المعقول أن يمدرجرانمن السلطات العمانية وهي علىعلم أن
الشخع يملك جرازا آخر كا أعرف وكما حصلت عليه من بعض القانونيين ليس
من السهل جدا اصدارجرازات شخم معين قبل ان يتقدم ذلك الشخم المعين

برسالة واضحة يين فيها بملء اخيار ،وارادته رغبته في أن يتنازل عن جنسيته

االصية  ،ويتقدم بطلب الى الحكومة الجديدة الصد رجوارله  ،هدانأيضاًكما

اعلم لم يمل  .صاما اذ خطورة االمر هي انة من الممكنجداً أن يتغل
بعض المواطنين ها او ني الحارج الجوازات المزورة بما معاه  ،اذا ححلت السلطة

على جوازمزور لمواطن بحريني اال لكن ان تسجل عليه ذلك وبالتالي تحرمة من

جنسرته الحالية ؟ اعتقد أن هدا أيضاً غيرفمح أي ه<ة أن نتاكد من أن الجواز
اللييعشرعليه مع مواطن بحريني يمب أن نتاكد أن فلك الجوازيت مزورا وانه

جوازفعلوجوازحصلعليه نتيجة اختياره ورغبته  .النقظة االخيرة بشكل شزيع
على أن يكون الجواب مطوال بغد نماع الجواب الغمق من سغادة الوزيرهوقيمة

المواطن ،هل البحرين كدولة مستعدة أن تنازل عن مواطن يهله انموثة وفي

غفلة من الناض ومن أهله  ،أعتقد أن هداجزم بخق المواطنين أن أل تكون
لمواطتهم هدا القدرمن االهمية  ،وهنا أيضاً أريد أن أسأل التلطة لتجيبني ،

انني اعرف أن كثيراًمن الدول تعثرض عل أن يتنازل افرادها عن مواطتهم

كعورها أن المواطن له كرامته وله حقه ويكن أن تستغيند منه البلد عوض أن
يتفيد بلد آخر عندما يعطيه الجنية  .هلة تنلؤ الت سريعة أرجومن سعادة

وزيرالداخية وهو يدل بجوابه الواني في الجلسة القاسةأن ياخدها بعين االعتبار
وشكرا.

سعامة الريس :
كان تعتيبك لنيال مسهبا بالرغم من أن الجواب لم يكن وانيا وهناك ..

علكل..
اليديىحنالذواي٠"٠:
نيدي الريى ،بما أن سعادة وزير الداخليةقدذكر انمي كأخد اللين

ملوابهعنقف٠دالمواضصاديد الوهابأبأنألولكل٠ةلض٠ةجدا '.٠.

سعاة الري :
جدا  .. .تنضل للحديث عن الموضؤع الليذكرفيه أممك  ،وال
تلرق ال الموضوع ذته .

-٢٠٩-

السيد عيى حسن اللراي :
الن اتصالي برند الداخلية حأن هذا المواطن  .المواطن سلم الم حكومة

أبوظيي...

سعلة الرليس :
نحن نريد أن نعرف كيف اقصلت به  ،وماهي الدواعي االنسانية وراء

سادأ

اليد مص حن اللواحي :
دواصي اتسالي كانت انسانية فقط ،الطلب من اسرته .
صعلة الرليس :
كانت هناك دواع انسانية وبطلب من اسرته نقمت مثكورا باالتصال به .

اليد مى حن اللواي :
فقطسيدي الريهوسلم المحكومة أبوظي كنرع منا لمقايضة.
صم ،الربى:

الوش األن موجه من شخمآخروهواللي يق له ان يعقب على رد
الوند ،ئلنيزد اعتلرعن اطا ،الجواب الداق فوراوبل الرح اسرل ٠ل

الجلة القاسة.
اب جى حن اللواهي :

حباقال الونسر-صيدي الرئيس  -انحكومة بوظميطبت..
معلة الرليس:

ال..أرجرمن الزميلمسى انيقغلهدا انبب.
الجلة  ١٨من الفصل التشريعي األرل من دور االنعقاد االول
(٧٤/٢/٢٤م

معلحة الرليس:
جواب سعادة وزير الداخلية على سز ال السيد العضر رسول عبد العلى
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بصورة قطعية جنية مراد العمانية الصادرة ألمه وألخوانه تثبتجنيتهم الغانية
األسلية.

خامسا  -لقد قبضت الثرلة عن اليد مراد عبد الوهاب أحد الول مرة في
 ١٩٧٣/٢/١٩وعندتفتيش بيته بعد القبضعليهوجدجوازه العماني ابباهر في
 ١٩٧٣/١/٧وكللك وجدت عنده الجوازات العمانية المه والخوانه كها إسلفنا

سابقا .
سابا-لقدسحب من.سكورجرانببر* ابحريني اساهرفي

 ١٩٧٠/١٢/٣وذلك بعد التأكد بمن جنسيته إلعيانية المبتة في الجرازالعماني رقم
( )٦٧١الصادر في  ١٩٧٣/١/٧وقد اتجدت االجراءات القانونية وفقاللقوانين

ادارة سمول *اتجل اقرار السور .
سابعا  -نظراً الن السيد مراد عبد الوهاب أجد هوعماني الجنية أصال

ونظرا لكثابالت التخريبة والمضرة بأمن البالد التي قام ها اثناء وجود في البحرين
فقد«بعت ساه اذذةالهجر؛واإلال.ة الحبة بمزبق٩ذرناالج٩ذب دام ١٩٦٠

وبللك أبمدرت السلطة المختصة أمرها بتغيرالمدكودخارج البالد .
ثامنا -لقدمافر الم^كور عل طيرانالخليج رحلة رقم ( )٥٠ ١بتاريخ

. ١٩٧٣/٣/١٩اي بعدشهر واحدفقطمن توقيفه *توجها.الى بالد .وكان
المدكررحين تسفيره عماني الجنسية ولميكن لحكومة .البجرين اي سلطة عل

حكرعة ابوظميحينلقبض عليه هناك يتفح بن الحيالق والرقابع سكورة اعاله

ان السيد مراد عبد الوهاب احد هو عاني الجنية والمعلومات التي لدينا تؤكدان
المذكررهر األن طليق في سلطة عمان ..أما بشان استفسارات العضو المحترم
رسول عبدالعل الجثي فيرسالته الىسعادة ريتى المجلت الوطني لمؤرخة في١،
تجرار  ١٧٤يسري أن أورداآلجات التابة :
 )١ان الللب بنلالق البدمرادبدالو^اب اجدغب واردالن اللكرد

-٢١٢-

ليس معتقال سياميا في البحرين ،كما ال يوجد في البحرين معتقلون سياسيون لم
يطلقمراحهم .
 )٢ان االشارة لى الطلب المذكورالى البندين (ا) و(ج)منالمادة ( )١٧من

الدستورغير وارد ايضا ألن السيد مراد عبد الوهاب احد قد أبعد وهوعماني
الجنسية .

 )٣يضاف الى ما ذكر اعال .ان السيد مراد عبد الوهاب أحد لم يكن اصال

مواطنا بحرينيا بالرغم من حصوله عى اول جواز بحريني في عام  ١٩٦١ألن
الواضح اآلن من قانون الجنسية البحرينية لعام  ١٩٣٧م الذي كان مبقا حين للبه

الجواز البحريني في عام  ١٩٦١مانهلميكن له الحت اصال في لحمول عل لجواز
البحريني على أساس الوالدة في البحرين وذلك بتطيق المادتين ( )١و( )٢من هذا

القانون اللتين تشترطان للحصول عل الجنسية البحرينية بالوالدة ان يكون والد
الشخم بحريني الجنسية  ،وواضح ان والد السيد مراد عبد الوهاب أحد لم

يكن في ذلك التاريخ اي في عام  ١٩٦١بحريني الجنسية  .كما لم يكن كذلك في
اي يوم من األيام وهوال يزال محافظا على جنسيته العمانية وقد بت اآلن وبصورة ال

تقبل الشك بأن اليد مراد عبد الوهاب أحد هوعماني الجنسية أصال وذلك
بموجبجوازالسفر العماني الذي يجمله اآلن لصادر في  ، ١٩٧٣/١/٧اضز كد

في هذا الجواز ان المدكور هوعماني األصل وقد ولد في مدينة مطرح في عام

. ١٩٤٧

السيد رسول عبد العلي الجثم

اوال اود ان اشكر الزميلسعادة وزير الداخليةعلىجوابه المغصل وكنت أود
لوحصلت عل نسخة من الجواب قبل الجلة كي يتسنى لي أن أربجع النقاطالتي

اثارها سعادة وزير الداخلية ،واعتقد أنه اذا كان األمركذلك  -فات عل المكتب
ألنه في المرة السابقة حمل وان استلمنا اجوبة مكتوبة  -ان يعطى السائل من

الوقت ما يكفي للردعلى النقاط الجديدة التي تثارعادة في هذا الرد .

٠٢١٣٠

معادة الرئيس :
مع األسف لم يصكا الجواب وأنا بضي لم أستمع اليه اال اآلن ولللك
أرجومن حضرات الوزراء ان يوافونا دائما بأجوتهم قبل ميعاد القائها ليتسنى لنا

عرضهاعل االعضاء ارعل األقل ارسالما لى العضر الئل.
السيد رسول مبد العل الجثى :
جواباعاللنقاطالتي اثارها الزميل وزير الداخلية أنا عندماطرحتاألسئلة

كنت اعلم انني اوجه امئلة الى وذير لم تكن له يد في الحادث الليوقع قبل

أشهر ،اال انني أود أن اجيب باختمار عل بعض النقاطمع احتفاظي يا سعادة
الريس  -اذا سمحتم وسمح لي وزير الداخلية  -ان المحقق من بعض ما ورد في

جوابه .
هناك بعض الوقائع اعتقد أنه من األهمية بحيث يجب ان ارجع الى

مسادرها للتاكد من انها فعال راردة  .لقد ركزسعادة رزير ....
معالق الربى:

أنا أعتقد من حقك أن تحتفظ بالتعقيبعل جواب الرزير الى جلسنة أخرى

بحيث يأي الرد مغضال ومتكامال وذلك تاسيسا عل المادة ( )٦٦من الدستور
والمواد ()٩٨وما بعدها من لالئحة .

اليدرسولعبدالعلىالجث :
سيدي الريس ،أشكركم عل ذلك واطلب اذاسمحتم وسمح الوزير

واعتقد انه لن يخذلنا في ذلك فلنتتظر الى األسبوع القادم للتعقيب على  ١نقطة
التي أثارها سعادة وزير الداخلية وشكرا .

الجلسة ٢٠
من الدور التشريعي األول /دور االنعقاد األول

/٣ /٣اال
سعادة الرليس :

تعقيب السيد العضو رسول عبد العلى الجشي على جواب سعادة وزير
الداخلية بشان سؤ اله الخاص باستمرار اعتقال احد المواطنين (مؤجل من الجلسة

الثامنة عشرة) .
اليدرسول عبد العلي الجثي :

سيادة الرئيس  ،أتوجه عن طريقكم بالرد التالي على ما ورد على لسان
الزميل سعادة وزير الداخلية في الجلسة السابقة وأود أن أعقب باختصار عل النقاط

التي اثارها.

لقدذكر في لنقطة األولى ان الحد مراد عبد الرهاب هرم األصل،

وذكر في الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة نقاطا كان يريد ان

يركزفيهانعادة الوزير عل ان السيد مراد عبدالوهاب المولود في البحرين بس له
الحق في الحصرل على الجنسية البحرانية  ،وبالتالي سحب منه جوازه بعد ان عثر
عل جر١زآخراسذمدر٠والد ٠دون علمه واعبرنلك مخالفاللقانون .
كون انمراد اوعائلة مراد عانية األصلهدا ال يعني مطلقا ان مراد ليس له

الحق ان يكون بحرانيا فبيتا آالف بل عثرات األلوف من أصل غير بحراني
يحملرن الجواز  ،واذا كانت عائلة مراد نزحت الى البحرين قبل عشرات السنين

فهدا ايضا من حقه او عؤكدحقه في الحمول على جنسية بحرانية  .أما أن والده

٠٢١٥٠

مقيم في الكوبت فذلك راجع لضيق ذات اليد فوالده يرعى عاتلة كبيرة واليملك

من العلم ماؤهله ان محصل على وظيفة تكفيه المعيشة لذلك لجا الى الكريت

الشقيق .
النقطة الثانية ان السيد مراد الدي يظهر أنه كان مقيا في السابق في البحرين

فأعتقد ان كلمة مقيم فيها مغالطة كبيرة جدا وايضا سابقة خطيرة بالنسبة لوضع
الفرد في البحرين والسابقة أن مراد ولد في البحرينوقد ذكرت فيسؤاليان مراد

ظهر أنه باثبات شهادة ميالده انه ولد في البحرين ولألسف الشديد لم يتحقق
معادة وزير الداخلية من ذلك فمراد بحراني بالوالدة حسب شهادة الميالد المرقمة

 ، ١٩٤٦/١٠٣وقد حملت على هذه الشهادة من ذويه ولكنني لم أكف بهله

الشهادة سعادة الرئيس وذهبت الى المستشفى األمريكي ألحسل عل سجالت

المستشفى واستطعت ان احصل  -والشكرالدارة المستشفى  -على نسخة من
الصغحة التي درن فيها يوم ولد السيد مراد عبد الوهاب وهو  ١٩٤٦/٨/٤م أمه
أمينة مرادومن المنامة  .والداية التي ايضا اشرفت على والدة أمه هي (مس

رنباسينك) والتي تسمى اآلن بيننا وكثيرون يعرفوها ب (نيرس شريفة) ولحسن
الحنا والطالع ايضا ان (مس رنباسينك) والتي يلقبها أهالي المحرق وال منامة

ب (نيرس شريفة) ال زالت على قيد الحياة ومستعدة للشهادة اذا لزم األمر في
المستقبل  ،هذا ايضا ينفي مطلقا ما ورد على لسان الوزير انمراد عبد الوهاب

مولود في (مطرح)  ،وهدا ايضا سيادة الريس يؤكد ذننا ال نستطيع كما ذكرت في

السابق ان نعتبر أي جوازغالفة قانونية قبل ان نتاكد من صحة ما ورد في الجواز

فكون ان الجوازذكرفيه ان مرادولد في (مطرح) اليعني مطلقا ان ذلك صحيح
وهذا ايضا ؤكد كالمي في السابق اننا يجب ان نكون واعين للجوازات المزورة

التي قد تحمل في المستقبل أوقد توجد أوتندس في جيوب أومكاتب أحد

المواطنين  ،اذن مراد بحراني بالوالدة مولود في البحرين وهله نقطة أيضا أود ان
ياخذ الوزيرقيمتها بعين االعتبار.

ثالثا  ،ذكر الرزير ان مراد حصل على جراز وسحب منه الجوازحسب

قانون ( ، )٣٧صحيح ان الجواز األول هوسنة  ١٩٦١ولكن في سجالت الهجرة
لمرادماقبلهذا التاريخ بكثيرفقدسجلمراداكثرمن مرة فيجوازامه التي سافرت

والتي كانت تحمل جوازا بحرانيا في الخمسينات في جواز  ٥٢وجواز ايضا قبل لما

كان مرادعمره سبعة اشهرأخلته امه الى جدته الكبيرة التي كانت ساعتها في
(مطرح) وهذا الكالم من  ٢٨سنة  -نحن نتكلم عما قبل  ٢٨سنة واعتقد ان ذكر

التاريخ يعطي القضية بعض القوة اوكثيرا من القوة في الواقع .

رابعا  ،ان مراد اذا اعتبرنا ان القانون ( )٣٧هو اللي طبق فلست ادري ما
اللي جعل دائرة الهجرة وهي الميقظة عل جميع األمور -متيقظة لمعرفة كل خفايا ما

يدور بن كواليس وبين حجرات البلد  ،كيف فات عليها ان اليد مراد جدد
جواز ثالث مرات اخد الجواز برقم  ١١٥٦٥ني  ١٩٦١/٨/١٩وبالتالييمكن ان

نطبق عليه ( )٣٧بلعتبارأن قانون الجنسية الجديد الديكان في  ٦٣إال أنهجدد
بجواز رقمه ٥٦٢٧٥تاريخ  ١٩٦٧/٥/٢٠وجدده بتاريخ  ١٩٧٠/١٢/٣تحت

رقم  ٨٠٤٢١لست ادري اين كانت السلطة ذلك الوقت ،هذا ايضا سؤ ال

للوزير ان يحقق فيه ألنه همنا جدا ان تكرن السلطة واعية لحفظ األمن  .هذا ما
يتعلق بالنقطتين اكانية والثالثة في جواب الوزير .

>

أصدرجوازات ألمه آمنة وأخيه محمد وأخته ابتسام واألسماء كلها كما يظهر اسماء
من بيننا اي انها اسماء عربية على األقل  ،وجود هذه الجوازات سيادة الرئيس بهدا

العدد ونفس التاريخ ونف الغالف والجلد ووجودها في مكان واحد والعثورعليها

في وقت واحد من قبل السلطة يعني انها لم تصدر اذا اخذنا قضية مراد كقضية
منفردة لم تصدر برغبة شخصية من مراد انا صدرت هله الجوازات برغبة من أبيه

الذي كان يهمه أن يخسن أوضاعه المعيشية عندما يتقل الى الثقيقة عمان التي بدأ
الوضع االقتصاسي يتحرك فيها وبالتالي كان األب يعتقد انه باستخراج هذه

الجوازات يمكن أن يمقق وضعا معيثيا لعائلته اكثر نعومة من وضعه في البحرين
-٢١٧-

لذلك ايضاهذه لنقطة اعتقد انها فيصالح مرادوبالتالليتأتيدفاعاعن موقفه نه

لم يتاركما نصت المادة التاسعة في قانون الجنسية البحريني  ٦٣انه لم يخار
التجنس ربالتاليلسلطة البحرين ارلحكومة البحرين الحق في انتسحبجرازه
األصل هدا اذا اعتبرنا ان سحب الجواز بهده البالة  -وسآتي عل تلك النقطة -
لللك ايضا وجود الجوازات الكثيرة ال يعني ان جنسية مراد قطعيا كماذكر سعادة

الوزيرعمانية  ،كذلك ذكرسعادة الوزير انه قد قبضت الشرطة على السيد مراد

عبد الوهاب الول مرة في  ٢/١٩وعند تفتيش يته بعد القبض عليه وجد عنده

الجواز العاني الصادر في ١ /٧اي ان هناك شهرا واحدا فقطبين القبض عليه
والحمول عل هله الجوازات وهذا يعطي داللة ان مراد لم يسع للحمول عل
ذلك الجواز لبب اوآخر  ،ايضا جاء الجواز بمحض ارادة والده وليس بارادة مراد

نفسهوبالتالي ايضا يضعف مبررات سحبا لجوازا ألصلي  .ايضا النقطة السادسة
تقول لقد سحب من المذكورجوازسفر البحرين المادر في ١٢/٣وذلك بعد
التاكد من جنيته العمانية  ،كما ذكرت سابقا ان السحب غيرقانوني ألنني

اصتطعت ان اثبت انه لم يكن فعال عماني الجنية  ،النقطة الثامنة التي اود ان
اذكرسعادة الوزير بها انني في تاؤ ليطرحت سؤ الواضحا ،وهراألمراللي
على اساسه رفعت اوسحبت جنسية السيد مراد ولكن الوزيرلم ياتني بجواب على

ذلك  ،فالمعررف انه ليس من الباطة بمكان ان يسحب جراز شخص بعد هذه

الفترة الطريلة اي بعد مررر  ٢٨سنة على وجوده بيتا وحله للجراز بدرن اصدار
مرسوم اميري ار بدرن أمر اميري واضح فاذا كان جواب الدولة ان عملية السحب
جرت قبل اصدار الدسترر  ،انا اقول صحيح ان العملية جرت قبل امدار
الدستوروبالتالي مواد الدستور التي ذكرنا ( ١٧اوج)قد تؤخر ذكرها اومغعولما

اآلن ولكن حتى القوانين السابقة التي كان يعمل *ا ال تسمح بسحب الجنسية *له
المصورة فاذا كانت الحكرمة قبل عهد الدستررنشر اسماء من يرغبون في الجنسية
واذا كانت تنشراسماء من اعطيت لهم الجنسية في جريدتها الرسمية فبالتالي ايضا

على الحكومة عندما تسحب الجوازمن جديد ان تسحبه بمرسوم في الجريدة الرسمية
-٢١٨-

ليعلم الجميع بذلك هذا اذا اعتبرنا ان الشخص متجنس اوان انخص رغم

النقاط هله  -كذلك النقطة القانونية سيادة الرثيس اذا وجدنا ان قانون االجانب

مئة  ١٩٦٥في مادته  ١٩يحق للمقيم بيننا في حالة زفض الحكومة تجديد اقامته ان
يتأنفطلب االقامة اذا كانت مادة  ١٩في الصفحة السادسة  ،في قانون ١٩٦٥

لالجانب تعطي الحق لألجنبي ان يستانف الطلب بالبقاء في البحرين فكيف يصح
لشخص ولد هنا وبشهادة ميالد رسمية وصحيحة ان يسحب جوازه بهل

البساطة.

ركزت على القضايا القانونية ألن سيادة الرزيرجاعني ايضا بالطريق
القانوني والقوانين الموجودة رغم انني بعد االطالع عليها أجد اننا يهب ان نعمل
بسرعة لتغييرتلك القوانين كي نضمن وضعا أسلم ألنه حتى في وضعنا الدستوري

اذا لم تكن هناك قوانين صحيحة فستعرض لمثل ما تعرض له السيد مراد .

ذكر سرادة الوزير ايضا في جوابه األول لسؤ الي قبل اسبوعين ان السود مراد
قبل حوالي ستة الى سبعة اشهر ولكن من خالل رد الوزير المكوب يظهر انه سافر

قبل^نةوهذا ايضايعطيغموضا ار يضيف غموضا لى لموضرع .كيف يكون
سافر قبل ستة اشهر ويأتي الجواب المكتوب لياكد انه سافر قبل سنة ؟ الموضرع

كله في غمرض ويدعونا لوضع عالمة استفهام عل مصبيراليدمراد .
خامسا نكر سعادة الوزير ان السيد مراد موجود في (مطرح) وللتاكد من

ذلك سيادة الرئيس سافر احد اقربائه ليأتينا الجوابيوم األربعاء السابق برقيا
وتليفونيا انه ال وجودلمراد في (مطرح)  ،وقد اعطينا بعض القاط التي وردتعبر

الجرائد ليأخذها الى المؤ ولين لمعرفة الجواب وكان جواب المسثولين هناك انهم ال

بعرفون مصيره بجانب انني طلبت من سعادة الوزير قبل أسبوع ان يوافينيعبر
اجهزته الحريمة جدا على األمن والدقيقة والواسعة ان يعطيني فكرة عن عنوان

السيد مراد وحتى صبيحة هداً اليوم بعد ان سالت سعادة الوزير لم يمصل عل
جواب لعنوان مراد واعتقد ان اجهزة المباحث عندنا ليست من الضعغ بحيث ال

يمكنها ان تحصل على جواب بسيطكهذا خصوصا اذا علمنا بتصريح رسمي
حكومي ان لجهزة الماحث في منطقة الخليج تتعاون لصالح الخليج وهدا يعني انه

بالتلفون كان مكن معرفة عنوان مراد وهذا ايضا يضعنا امام حقيقة ان مصيرالسيد
مراد ال زال غامضا .

سادسا ايضا تناقضات في جواب سعادة الرزير  ،ذكرعندما اتصلنا به مابنا
انهسلمالى-واعيدكلمةملمالى-المارات الححدة ايسلم الى ابوظبي انها

كنت تريد ان تحقق مع السيد مراد  ،وفي جوابه ذكر في السابق انه سافر الى أبو

لمي بأمرمن سلطات البحرين في الوقت اللي جاء فيجوابه انهفيمسقطرانه اخد

ألبوظبي فقط ألن الطائرة مرت بابوظيي وأبوظي طلبته للتحقيت  ،واذا كان
عاني الجنسية فليس لنا الحق مطلقا ان نسلم شخما يتمي الى بلد الى لد آخر
قبل أخذ رخصة أوأمرمن البلد األصل اذا فرضنا بالطيع مع فرض انه عماني
والفرضلألسف الشديدكماذكرت اولحسن لحظخطا.
سيدي الرئيس النقاط الثالث األخيرة التي وردت ال أريد أن أطل في بحث

حقيقة ان السيد مراد بحريني على األقل ولد هنا وحصل على عدة جوازات ،وال

اريد أن اطيل انمصيرالسيد مراد ال زال غامضا فهذا أيضا وافح ولكتي ايضا
اود ان اشيرالى ان الموضرع كموضوع عام له شقان  ،الشق األول يتعلت بالسيد

مراد اللي لم نعرف مصيره ،والشت الثاني يتعلقبمصيرالعشرات اللين هم في
وضع يشابه السيد مراد فهل يعني في المستقبل انهفيحالة وجودجواز بقدرة قادر في
حوزة انسان آخر ان تسحب هل الجنسية هله البساطة ؟ قد يكون الجواب ال ،

نحن في وضع دستوري ولكن أين القانون اللي مجمي او يضع او يعطي المادة

الدستورية وضعا صحيحا ؟ وبالتالي فرأسي ان القضية مهمة جدا ويجب ان يتنبه
لهاجميع األخوان.
سيدي الرئيس الى ان تلتقي زوجة مراد بزوجها أن تتعرف عل عنوانه،
والى ان نعرف حقيقة ان مراد الزالعلىقيد الحياة سأحتفظ بحقي ويتفظ لزمالء

معي ان نثيرالموضوع من جديد وسنستمر في البحث عن السرد مراد الى أن نعرف
مصيرذلك الشاب ني  ٢٨ربيعا  .وأرجومن السلطة الموقرة بطرقها أيضا ان

تساعدنا في العثور على السيد مراد وعندما نعثر عل السيد مراد سيكون ال شان آخر
اذ أننا بحب القوانين المرعية والموجودة بين أيدينا يمكننا من جديد ان نرفع القضية

الى القضاء ليمدرحكمه فيها .

سيادة الرئيس اعتقد انني أطلت رغم ان الموضوع في رأسي يستحق 1كثرمن
ذلك وكلي أمل ان تكرن النقاط التي اثرتهاجديرة يبحث سعادة وزيرالداخلية
العطاء جواب او تعليق ان امكن في الجلة القادمة وايضا لؤكد رجائي الخاص

لسعادة الوزير اننا نبحث عن السيد مراد واي مساعدة منه سيكون لما بالغ األهمبة

بالنسبة ألمه بالدات ولزوجته وشكرا سيدي الرئيس .

سعاحة الثيخعمد بنخليفة الخليفة (وزير لداخلية) :

سعادة الرئيس في الجلسة الماضية اوردت جميع الحقائت والبيانات التوفرة
لدينا للزميل النائب رسول عبد العلي الجثي حول موضوع مراد عبد الوهاتب

احدمد البلوشي وذكرتاألسباب التيدعت األمن العام لسحب الجنسية البحرينية
وبالتالي ابعاد الولنه بتارخ١٩٧٣/٣/١٩والغالهران الزميل لم يقتنع اقتتاعاً
تامابعد  ،وأودأن أوضح مرة ثانية ان السيدمرادعبد الوهاب البلوشي كان خرا

طبقافيالغترةمابينصدورجرازطر٠ماير«ينىرئاذضءبه ،ايانه
كانطليقافي ال^ترةما بينصدورجوازمفره الع^اني وين تاريخ الفبضعليه،

اي انه كان طبقا ي الفترة مايين  ١٩٧٣/١/٧ض  ١٩٧٣/٢/١٩ومدتها٠٣
يوما وهي فترة كافية لواراد ان يرفض جنسيته العمانية ونعود ثانية ليطلب الجنسية
البحرينية ولكنه لم يفعل ذلك  ،واآلن ثبت لدينا بصورة ال تقبل الشك بأن السيد

مرادعبد الوهاب أحد البلوثي قد حصل عل جواز بحريني بالوالجة رقم ١١٥٦٥
الصادر في  ١٩٦١/٨/١٩بطريقة غيرصحيحة ومزرة وقد اعطى ادارة الهجرة
واجوازلت معلومات وبيانات خاطة لقد اوردت في نفس البيان ان السيدمرادعبد

الوهاب احد البلوشى هواآلنطليقي سلطة عمان حسب المعلومات التي لديا
وسوف نتابع هذا الموضرع بكل اهتام وفي حالة حصوكنا عل معلومات تؤ كد مكان
-٢٢١-

اقامته سوفلن نتردعن نقلها الى النانب المحترم ؛ واحب ان لؤكدمرة ثانية انه

ال يوجد معتقلون سياسيوننلم يطلت سراحهم بعد وثكرا سعادة الرئيس .

السيدرسول غبد العلي الجثي :
سعادة الرئيس  -اجابة عل ما ذكره الزميل وزير الداخلية  -اوال ان الجواز
اللي بحوزة مرادسحب عل أساسه الجوازاألصلي بأمرمن األمن العام ولم

يسحب الجواز اآلصني بمحاكمة علنية واذا كانت السلطة سفرت السيد مراد بناء
عل عثورهاعلى جوازعاني  ،فما المانع في ذلك الوقت من ان تقدمه للمحاكمة
وتتخلممنهاذاكانتهلهرغبة السلطة فينلك الوقت؟كان بامكان السلطة ان
تقدمه للمحاكمة وتثبت انه حمل عل الجوازاألصلي بشكل غيرقانوني والجواز

الثاني :اللي احى الى ازدواج الجنسية ونالتاليكان باالمكان تسفيره بشكلطبيعي
درن اللجوء لمدا االسلوب الغامض وهدا ايضا ما يضع عالمة استفهام كبيرة عل
وضع السيد مراد عندما سفر قبل سنة  .كما ذكرت ان السحب لم يأت غن طريق

المرسوم اماجاءعن طريق األمن العام وبالتالي لم يكن السحب قانونيا  .ثانيا

بالنسبةلت^كيد لوزير للمرة الثانيةعالن السيد مراد ادلىبعلومات خاطئة مزررة

اعتقد ان هدا غيرصحيح فالسيد مراد عندما أدلى بمعلوماته اربع عشرة سنة كان
يعلم ان والده مقهم في البحرين منذ عشرات السنين وكان نلك الوقت ال يمل
الجنسية اغها كان يسافر بأوراق سفر عادية وبالتالي ال اعتقد اننا يمكن ان ننطلق من

هل النقطة الخاطة الى نتيجة ان السيد مراد ادل يبيانات مزورة وبالتالي سمحت
الحكومة لنفسها بسبحب الجواز..
(هنا أشارسعادة الرئيس منبها للوقت)

السيدرسول عبد العلي الجثي :
من جدير ذكر سعادة الوزير ان السيد مراد ال زال طليقا فيعان وارجو ان
ياعدنا في العثورعل عنوانه  .ثاكا ان الوزير ايضا ذكر في احدى نقاطع السبع

-٢٢٢-

ان الشخص ألسباب امنية وانه شخص مشاغب وانه الى اخره وال أريد ان اذكر

النص ألنه طريل ال استطيع ان انفي ذلك ألن السلطة لم تستطع إن تثبت ان
السيد مراد كان شخصا غيرمرغوب فيه ألنها لم تتقدم بدعوى الى المحاكمة تطلب
فيها الفصل في تلك القضية ولم تتوجه السلطة بتهم واضحة لليد مراد

ولذلك...
سعادة الرئيس :
انتهى الزمن المخصص لألسئلة.

السيد رسول عبد العلي الجثي :
فقطاريد أن اختم  .اعتبرابضا ان االتهام غبرواردوثكراً .

-٢٢٣٠

ونيقة رقم٦-٤
رسالة الطلبة الممنوعين

سمو رئيس الوزراء الموقر.
تحية واحتراما وبعد ،،،
نحن الطلبة الصادر بحقنا قرار يمنعنا من مواصلة دراستنا الجامعية

وتحصيلنا العلمي  ..ويمنعنا أيضاً من مغادرة الوطن  .نرفع اليكم هد المذكرة
ادراكاً منا بان هذا القرار ال يمس مصلحتنا الشخصية فحسب انما يمس أيضاً
مصلحة هدا الوطن الغالي  .باعتبار ان فئة الطالب التي تسعى جهدا

لزياسالشدة تحصيلها العلمي سوف تكون مهمتها مستقبال المشاركة في بناء هذا
المجتمع عل جميع األصعدة وفي شتى الميادين مع المخلصين من أبناء هدا

الوطن.

انا نرى ان الحديث عن مشاركتنا في بناء المجتمع وما نصبو اليه من حياة
كريمة هانئة بالنسبة لنا ولالجيال التي سوف تمر بالمراحل الدراسية التي مرنحن

ها االن  ،حديث ال معنى له في ظل وجود القرارات المتخذة بحقنا والتي تقضي
بمنعنا من مغادرة الوطن وبالتالي حرمان نا من مواصلة دراستنا العليا .
علما ان بعض زمالئنا الذين شملهم القرار قد رفعوا مذكرة مماثلة بتاريخ

 ١٩٧٧/٩/٥ال وزارة التربية والتعليم ،يطالبوذ فيها بالغاء هذا القرار،
ولالسف لم يمحظمطلبهم باالمتجابة  ،مما فوت على بعض زمالئنا امكانية تقديم

امتحانات الدور االني وأدى ذلك الى ضياع منهم سنة دراسية كاملة .
اننا نطالبكم بالغاء هدا القرار حيث يكفل لنا جزءاً من أبسط الحريات

والحقوق المدنية وهي حرية التنقل وحت التعليم الذي أصبح حقا مشروعا ومشاعا
في مجتمعنا المعاصر .

هذان الحقان اللدان كفلته^ا جميع التشريعات واللوائح العالمية لحقوق

- ٢٢٤ -

االنسان.

واننا لنأمل أن يجلى مطلبنا هدا على موافقتكم والغاء هدا القرارحيث ان
أبواب الجامعات قد فتحت والدراسة قد انتظمت.
ودمتم لخدمة الوطن .
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