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إال بيوت النساجين مضيئة

إال بيوت النساجين مضيئة
قيل إن مياه البحر كانت ترتفع أربعة أذرع عما هي عليه اآلن ،وإن

الناس الطيبين في شمال غرب البالد قبل أكثر من

5000

سنة يعيشون

فوق تلة ،غريها ساحل البحر ،شمالها أرض شاسعة ،تغمرها مياه البحر

ساعة المد الكبير ،وجنوبها أرض منخفضة ثم قرى كثيرة أهلها بحارون
وفالحون وغواصون .قيل إن الماء الحلو في جوف المنخفض المحيط
بها ال ينقطع نبعه ،يروي الفالحون به نخيلهم وزرعهم ،فلما كثرت
األمطار وفاض الماء شقوا له األرض في شرق التلة أفالجاً وثقوباً

تأخذه إلى ما بعد من القرى في الجنوب الغربي ثم إلى الغرب أكثر ،فإن
عمق المجرى سموه الثقب ،وإن عال وقرب من سطح األرض حتى

يرى الناس تدفق الماء فيه ،سموه النهر.
كات النخيل في المنخفض من األرض وفي المغارس التي ال يجف
منها الماء كثيفة قد تشابك سعفها ،تحيط التلة ،تحاصر ها ،من يصعد

عليها ير رؤوس النخل من حولها سياجاً من الحياة.
قيل إن الناس تكاثروا وصارت التلة قرية ،لكنهم بقوا فوقها ،ينزلون
منها في النهار إلى بساتينهم ،والبحارة إلى مصائدهم ،ال يصعدون إليها

إال عند سلوم الشمس ،ومن يتأخر منهم يتفقدون ه خوفاً من الناس ال

من الطبيعة.

النساجون وحدهم يبقون فوق التلة محاصرين أمام آالت النسج،
يعملون في بوارقهم() المصنوعة من سعف النخيل بعناية مهندسي
( )1مجع (بارقة) ويه عشش صناعة النسيج ،تبىن من سعف النخيل.

الفطرة .أبوابها مفتوحة على الجنوب؛ فال يدخلها هواء الشتاء البارد

القادم من الشمال ،وال يسقط ضوء الشمس فيها على النساج ،لكن
على مدود البشوت«» المنقوعة في السوج«؛ لتيبس خيوطها وتشتد

وتتقوى وتنال ثقة األيدي والعيون .النساجون ال يغادرون التلة إال
فجر األربعاء ،يحملون أنسجتهم إلى سوق البزازين في المنامة ،ويشترون

ما يحتاجون إليه من خيوط وأصباغ ،وقليل من الحاجات ،ومن يدخل
منهم سوق المنامة يود أن يضيع فيها ،وأال يعود.

تغيب الشمس فتغرق التلة  /القرية في الظالم ،ينتهي العشاء فيسمع
الناس صوت أنفاسهم ،ينامون متعبين مبكرين ،إال بيوت النساجين
مضيئة بمصابيح الزيت قد جمرت نساؤهم ما يكفي من أغصان الشجر
تحت قدور األلوان ،فإذا غلى اللون وأضاء غمرن ييجات الخيوط فيه

حتى ترتوي منه ،نشرها الرجال على مناشر صلبة من أغصان األشجار.
تبدأ التلة شماال من نخيل «الجنعدة» لطولها ولطوله  -يومها كانت
أسماء النخيل من أسماء السمك ،وأزمنة النخيل والزروع بأزمنة البحر

وما فيه  -وتنتهي بنخيل النبي جنوباً .لهذه التلة شكل شبه دائرة نصف
قطر ها أقل من كيلو متر واحد .قطعة واحدة من الصخر الصلب الذي

ال يحفر فيه وال يكسر ،كأنها سقطت من مكان ما على الماء.
قيل إن التلة فاضت بالناس ،وال خيار لهم غير النزول منها ،وإن

الفالحين والبحارين أول النازلين بعوائلهم إلى المنخفض من حولها،

()1

المدود :مفردها (مد) ،ويجمعها النساجون على (إمدود) ،وهي مجموع الخيوط الممتدة من آلة

النسج (النول) إلى مكان تثبيتها خارج عرشة النساج (البارقة) .ومن هذه المدود يتشكل النسيج.

()2

السؤج :خليط من الطحين والتمر والماء ،تنقع فيه خيوط المدود الصوف وتجفف؛ فتتقوى وتفقد

بذلك رخاوتها ولينها قبل أن تصل إلى المنسجة (النول).

قريبين من بساتينهم ومن مغارس النخيل ومن البحر ،ولكثرة أعمالهم

ال يصعدون إليها إال زائرين .وما لبث أن نزل أكثر النساجين ،صار

أهل التلة يتزوجون من أهل المغارس ،حتى غطت البيوت وأكواخ
السعف المسافة بين التلة والمنخفض وصارا مكاناً واحداً ال يقول فيه

الذين فوق :نازلون ،وال الذين في المنخفض :صاعدون .فلما بنيت أول
مدرسة في المنخفض لتعليم الكتابة والقراءة هبط أكثر الناس بأطفالهم
إليها ،وصار المكان كله قرية واحدة ،و«أيام التلة» ،قبلها أو بعدها زماناً
للتأريخ ،و«فوق التلة» أو «منحدر التلة» جغرافيا الجهات ،ولوصف

المسارات ومقاصد السائلين في قرية «بني جمرة».
أكثر الذين فوق التلة أقرباء من عائلة آل الشيخ سليمان الجمري ،ثم

آل محمد حفيده الثالث ،الذي أنجب ولدين تغصنت العائلة ابتداء منهما

إلى :آل عبد الرسول وآل ابراهيم ،تفرعت عنهما عوائل كثيرة تسمت
بلقب مؤسسها ا ألول «الجمري» ،منها عائلة الحاج منصور بن محمد بن
عبد الرسول الجمري ،النساج التقي الذي ال يترك منسجته إال لصالة.

تزوج النساج من طيبة بنت حسن بن سلمان فأنجب منها خسة
أوالد :علي ،زهراء ،محمد ،عبد األمير ،ونعيمة ،تزوجوا جميعهم وبقوا
فوق التلة آمنين حتى نزل ولده عبد األمير مع زوجته زهراء بنت المال

يوسف بن الشاعر مال عطية الجمري وأوالده من عليها ،وسكن في
بيت جديد أسفل جنوب شرق التلة ،هناك تلقى الحياة كجرح :كثير من
الصبر،كثيرمن الجد ،من السرد ،من األلم ،من الضجيج في الرأس ،من

العبء من أجل الناس ،وقليل جداً من الراحة وشيء يسمونه الفرح في

دربكأنه ال ينتهي.

الحصار األول
 15-1أبريل

1995

خمسة عشر يوما

الحصار األول
حدثتني أم جميل -زهراء بنت المال يوسف ابن الشاعر مال عطية

الجمري -قالت:
الدنيا لعبة . ٠ ٠

في الساعة الثانية من صباح يوم السبت 1 ،أبريل من العام 1 995م،
القرية التي تعبت من أخبار حوادث البالد نامت إال من سعالت
مريض ،بيتنا ،بيت ابن النساج في أسفل التلة في النصف الثافي من
الرقاد العميق ،السكون يعبر التلة إلى منحدرها مثل نية الندى على

سعف النخيل .الباب يطرق بشكل متواصل ،الجرس ال يسكت ،نظر
أبو جميل  -الشيخ عبد األمير بن منصور الجمري -من النافذة ،قال:
 -ألم أقل لك أن في هذا الليل يصير حدث غير عادي؟ ! سياراتهم

تمأل الوادي!
 هم الذين يطرقون الباب؟!-

نعم ،كثير منهم عند الباب.

ا ستمر طرق ا لبا ب بقوة ويد أ خرى على ا لجرس ،فتحه أبو جميل بهدوء

ونصفي واقف خلفه ،وقلبي كله على قلبه .دخلوا بدون استئذان ،دخلوا
بالعشرات ،أخذوا أماكنهم كمن يعرف خارطة البيت ،بدأوا بالتفتيش،

ال أحد مستيقظ غيرنا ،أو ربما هكذا نظن .طلبوا فتح الغرف للتفتيش،
غرفة غرفة وإيقاظ من فيها ،لكن بم سنخبرهم؟ ال يهم ،فهذا المشهد
يغني عن السؤال! ما حال من يستيقظ من نومه وفي وجهه غريب؟

عمت الضجة في صالة البيت ،بدأنا نوقظ النائمين ونسند اليقظين :ال

تخافوا ،سوف يغادرون سريعاً ،صار لكل باب ،لكل استيقاظ ،لكل
واحد من أوالدي والذين معنا في البيت قصة:

تقول ابنتي نبراس ،أصغر بنات البيت  (< :نمت مبكر اً استعداداً
للمدرسة ،ليلة عادية جداً ،وال شيء غير المدرسة في البال .كنت أحلم

بشرطي ضخم يقف عند رأسي! انقطع الحلم ،لكن األصوات القادمة
من الدور األرضي أيقظتني ،دخلت علي أمي وتأكد ليأنهم يكن حلماً،

قالتللشرطة«:اخرجوافأطفالي نيا م»!خالتيليلى-لحظها-أتها كانت
تقضي تلك الليلة معي ،هنا في غرفتي .هكذا قررت وهكذا مشى بها

حظها .نهضت ،لبست حجابي وهم ينظرون من خلف أقنعتهم .رأيتهم
بالعشرات يصعدون سلم البيت ،ينزلون منه وينتشرون في البيت كله.
فقدت حواسي ،ما الذي يحدث؟! الحركة السريعة ،الفوضى ،ضيق

المكان عليهم وعلينا ،األسلحة المحمولة ،أصوات األحذية ،الكالم،

الصيحات ،من هؤالء؟ ! كان كل شيء مخيفاً! ليس هذا هو البيت الذي

نعرفه! خرجت ،رأيت أبي واقفاً في وسط الصالة فيحالة أبكتني ،رجل
ضخم يصرخ في وجهه بطريقة مهينة« :اجلس على األرض)) ،كان

أبي ال ينظرإليه ،فعاود الصراخ« :اجلس على األرض ...اجلس على
األرض»! هكذا مرات ،لكن أبي لم يستجب إليه ،قال «أنا ال أجلس عل
األرض»! كان عمري أرع عشرة سنة».

ولدي علي آخر من يعرف ،آخر من يفتح باب غرفته أيضاً« :أنا

في السنة األخيرة في التعليم الثانوي ،أنا في التوجيهي؛ لذا أنام مجهداً،

كانت غرفتى شبه منفصلة عن البيت ،هنا بالتحديد قبل توسعة مجلس

أبي ،انتبهت على أصوات كالم كثير وحركة ال تكون في مثل هذا

الوقت ،ثمة من يحاول فتح الباب بقوة ،أحاول أن أنهض وهو يحاول
كسره ،ترددت في فتحه ،لكني سمعت صوت أخي صادق يقول «هنا

ينام أخي الصغير :علي» فدخلني شيء من االطمئنان فلما فتحت الباب

دفعوه ودخلوا ،أوقفوفي جانباً ،أسمع نفسي العميق السريع ،راحوا

يفتشون الغرفة ،وأخي من خلفهم ،شرطة ملثمون ،ما الذي يحدث؟ !

قلت في نفسي ربما جاؤوا العتقال أبي ،ربما! فتحوا األبواب كلها ولم
يجدث ذلك .أبي) ،أمي ،وأخوقي وأخواقي كلهم أمامي ،األصوات

كثيرة ،أصواتهم ،أصوات أجهزة االتصال «البرقيات» ال تتوقف،

ليلتها لم يستطع أحد معاودة النوم غير ا ألطفال».

ابنتي منصورة استيقظت ،خرجت تحمل طفلتها الرضيعة فاطمة،
شاهدتني وأنا أخرج للتو من غرفتي ،منصورة لم يوقظها أحد « :ال
أعرف إن كان ذلك منتصف الليل أو بعده ،ال أذكر الوقت ،كنت

مرهقة ،سمعت جرس الباب ال ينقطع صوته ،أحدهم وضع يده عليه
ولم يرفعها ،رأسي خفيف؛ لذا انزعجت ،ال أذكر مع من كنت أنام،

زوجي غائب عن البالد ،فتحت الباب فرأيت أمي تفتح باب غرفتها،
اقتربت من باب البيت قالت :من؟ فرد عليها رجل بصيغة األمر:

افتحي الباب! رأيت أبي وأخي صادق .فتح أبي الباب بهدوء فدخلت
مجموعة كبيرة من الشرطة بلباسهم األخضر ،كانوا ملثمين ،انتشروا في
البيت كله .أحدهم يلبس الثوب وقد قنع وجهه ،وآخر قصير يلبس

بنطاال وقميصا مقنع الوجه أيضا .ال نعرف ما الذي يحدث حتى اآلن،
القصير منهما يأمرهم بقوة ،وقد وجهوا أسلحهتم نحونا .حدق صادق

بهما ،قال :أنت فالن وأنت أبو فالن!! فاستغرب الجميع من معرفته

لهما .رد الثاني :كيف عرفتني ؟ ! فقا ل :من عيونك! فلم يعلق .كنا وقوفاً

ننظر بذهول للحدث وأنا أحمل ابنتي الرضيعة ،ذات التسعة أشهر».
ولدي صادق كان ساهراً تلك الليلة؛ لذا كان أول من رأى كل
شيء .بينما طرق الباب مستمر وقرع الجرس متواصل ،سمعنا أحداً

يطرق باب غرفتنا أيضاً ،فتحت الباب رأيت ولدي صادق يطلب لقاء
والده سريعا ،أخبره بأتهم يملؤون المكان ،وهم الذين يطرقون الباب

بهذه الطريقة ،نظر أبو جميل من النافذة وتأكد له األمر .قال:
 -ألم أقل لك أن في هذا الليل يصير أمر غير عادي؟!

عندما تحل المصيبة تترتب لها أمور كأنها جاءت أو جيء بها لها،
أمور تضاعف القلق في لحظات يحتاج فيها اإلنسان إلى ما يسنده ،ففي

لحظة دخولهم كات أشرطة الكاسيت الصغيرة المهربة من سجن ولدي
جميل ،الذي عدنا الخميس الماضي من زيارته موضوعة أمام الجميع.

كلما اقترب أحدهم منها قلقت أكثر ،ليس على ولدي لكن على رسائل
المساجين الصوتية فيها ،ال يحتاجون لبالء آخر بإهمال يسير منا .كم
قلت لهم أخفوها فلم يصغ أحد لي! لكن الحمد لله لم يلتفت إليها

أحد! هذا لطف من الله .صادروا كاميرا فيديو تركتها امرأة صورت
بها مسيرة فرقتها الشرطة ففر الناس فلجأت هذه المرأة إلى بيتنا .طالبت

ابنتي عفاف بإعادة الكاميرا لكنهم رفضوا ،قال لها أحدهم :نأخذ

الشريط منها أوالً! فصارت تسحبها بقوة والشرطي يسحب لكنه تمكن
منها .األمر الذي لم يكن في الحسبان هو أني أخذت كل ستائر البيت إلى
المغسلة ،وكات العادة أنها تغسل وتعاد وتركب سريعاً لكن ليس في

وضع كهذا .انتشرت الشرطة في كل مكان :السطح ،الشرفات ،فناء

البيت الخارجي ،حول البيت من كل الجهات ،السلم ،الطرق المؤدية

إلى البيت ،وألن بيتنا بال ستائر ،صاروا يرون كل حركة مهما صغرت،
يروننا ونراهم مثل بيت جدرانه من زجاج .من يعرف ماذا سيحل به

بعد لحظات ليتقيه ،ويجذره ،ويخطط لمواجهته أو حتى الهرب منه؟
صارت محنتنا مكشوفة.

وجدوا أموال الخمس ،قال كبيرهم:
 ما هذا؟ -إشها أموال الخمس ،وال يحق ألحد التصرف فيها غير الشيخ.

 لسنا لصوصا! ! -نقول لك هذه أموال الخمس!

فلم يبتعد حتى شمع الصندوق وصادر مفاتيحه.
طلبوا من ولدي صادق أن يدلهم على الطريق إلى مكان ال وجود

له :المكتب النسائي! فرد عليهم :ال يوجد لدى أبي مكتب نسائي!

لكنهم لم يصدقوه وأخذوه إلى الخارج .يقول صادق« :دخلوا جامع
زين العابدين وفتشوه ثم أخذوفي معهم في السيارة أرشدهم إلى مكتب
والدي النسائي! كررت لهم بأنه غير موجود ،فليست كل الحوزات

أو مكاتب علماء الدين لديها مكاتب نسائية فاقتنعوا إلى حد ما ،لكنهم
طلبوا مني أن آخذهم إلى منزل أخي محمد حسين داخل القرية .كانت

الساعة قد تجاوزت الثالثة صباحاً .سمعنا صوت تكبيرات في القرية

فقال أحدهم :ليس هذا وقت األذان؟! قلت :نعم ،ليس هذا أذان
الصبح! فعادوا بي إلى البيت فوراً .كنت أعرفهم واحداً واحداً حتى

الملثمين منهم ،قلت لهم أسماءهم وألقابهم».

عاد صادق وهم على وشك االنتهاء من التفتيش ،أوقفوا أبا جميل

عند الباب ال يغادره لحين انتهاء المهمة .تحدث مع أحدهم بهدوء كعادته
فرد عليه « ال أريد أن أسمع كلمة من فمك» فرأيت في وجهه انزعاجاً

كبيراً .انتهوا فسمحوا له بالدخول إلى المكتبة ،فتشوها وصادروا
نشرات ،وأشرطة كاسيت كثيرة ودفاتر ومخطوطات ،صادروا جميع

األجهزة إلى شاحنة في الخارج وبعض كتب األطفال المدرسية .ال

تلفزيونات ،ال هواتف ،الفاكس ،ال فيش الهواتف ،ال راديو واحد

في البيت ،ال وسيلة اتصال واحدة ،وكانوا يسحبون أسالك األجهزة

خصوصا الهواتف بعنفلتنقطع أوتتمزق .تجمعنا كلناف ي صالة البيت
الصغيرة ،قالوا ألبي جميل:

 أنت لن تغادر هذا البيت! -إقامة جبرية؟ ! قال أبو جميل.

 -سمها ما تشاء ،لن تغادر هذا المكان ،أنتم أيضا .هكذا جاءت

األوامر قبل قليل.
ولدي علي الذي كان يسمع بهذه العبارة «اإلقامة الجبرية» ف ،نشرات

ا ألخبار فقط ،ا آلن هي في بيت أبيه!
بدأ الحصار،
بدأت اإل قامة الجبرية،

نحن محاصرون .. .وهذه الدقائق األولى من الحصار.
كنا تسعة عشر محاصراً في البيت في تلك الليلة :أنا زهراء مال يوسف

التي اعتادت على الحصارات وتجاوزتها ،أبا جميل الذي قلت له مرات:
الضربة الموجعة في الرأس فال تضع رأسك في المقدمة ،لكنه يضحك،
ابنتي الكبرى عفاف وطفليها :حسين وعمره سبع سنوات وزينب

وعمرها ثمان سنوات؛ ألن زوجها عبد الجليل خليل معتقل ومحكوم
بسبع سنوات ،وكان يفترض أن يطلق سراحه منذ شهرين ونصف،

منى زوجة ولدي جميل المعتقل والمحكوم بعشر سنوات ،مر منها سبع،

وأطفالها الثالثة :بتول عمرها عشر سنوات ،وعمار ،أربع عشرة سنة،
وأحمد ،سبع سنوات ،ولدي صادق الذي رأى كل شيء وزوجته األولى
وولديهما :عدنان وعمره أربع سنوات وفاطمة ،سنة ونصف ،ابنتي

منصورة التي لم تكن على مايرام بعد عملية قيصرية وطفلتها فاطمة،
عمرها تسعة أشهر ،كان زوجها السيد هادي الموسوي غائباً قسرياً

خارج البالد ،أختى الصغرى ليلى مال يوسف التي كان لحظها العاثر

أن تبيت في بيتنا تلك الليلة؛ لذا رفضت االعتراف بأنها محاصرة ،ولدي

علي الذي كان في السنة المدرسية ا ألخيرة ،التوجيهي ،وليس في باله غير
التفوق ،ابنتي الصغرى نبراس تلميذة اإلعدادية وعمرها أربع عشرة

سنة ،وطفلي الصغير مهدي وعمره ثمان سنوات ،الذي صادق رجال
الشرطة وجنن بعضهم بحيويته ،وأخيراً خادمتنا السيرالنكية جوشنا

ا لتي لم يغا در ا لخوف وجهها إ ال بعد أن غادرتنا.
ولدي منصور وعائلته في لندن ،ولدي لؤي في لندن أيضاً وال
يستطيعون العودة إلى البالد .لكل واحد منا حصاره على الرغم من

اطمئنافي عليهم ،وأشهم بخير ،لكن الحصار ال يستثني حتى الذين
خارجه ،يحيطهم بقلق خاص جداً ،وربما أسوأ من قلق المحاصر نفسه.

كنت أعرف أن أي حصار مهما كان طوله وشكله يكشف عما صعب

الوصول إليه ،وفيه يصغي اإلنسان لنفسه ،يقالها وجهاً لوجه في بيان

صريح ال مواربة فيه .وكنت أعرف أيضاً أن المحاصر ال ينام؛ لذا
بقينا يقظين طوال الليلة ،متجمعين في صالة البيت الصغيرة .وحدهم

األطفال ناموا وادعين ،غير مبالين بمقاصد المحاصرين ،بعيدين عن

قضايا الكبار ،ونوايا وخطط تنكيل اإلنسان بأخيه اإلنسان.

تقول ابنتي منصورة «لم نستطع النوم فييا بقي من الليل ،ال نعرف
ماذا سيفعلون ،فقدنا األمان ،انتشروا في البيت كله :خلف المطبخ،

خلف الغرفة التي أنام فيها ،خلف غرفة أبي وأمي ،شرفات البيت،

بقينا يقظين حتى أذان الفجر ،تجمعنا في الصالة ،لها باب فيه زجاج .لم
نعدقادرينعلى لحركة».
في تمام الساعة الرابعة صباحاً انسحب رجال المخابرات ،وبقيت

الشرطة الخاصة في البيت كله .ال أحد يعلم بالذي يحدث في الخارج،
لكننا صرنا نمد آذاننا ألبعد مسافة نجمع األصوات لعلنا نفهمها.

بدأ الفجر متعباً ومتعباً ،واليوم تصنعه الحركة األولى فيه .حركتي

ثقيلة محاصرة والبيت ساكت .صوت أذان الصبح مختلف هذا اليوم،
األصوات العادية التي تأقي من بعيد صارت فجأة مهمة .منذ متى

ونحن نهتم بتلك األصوات! صوت البيت يشغلنا عن كل شيء ،لكن

البيت هذا اليوم ساكت ،الحياة كلها عين وصوت .كأن ولدي علي
وضع قلبه على قلبي «هذا أول صباح هادئ ال صوت فيه .لماذا كل هذا

الهدوء؟ ال نسمع شيئاً! أين ذهبت تلك األصوات والنشاط اليومي،
وأصوات السيارات ،وأبواقها ،ونداء األمهات ووصاياهن الصباحية

ألطفالهن في الطريق إلى المدرسة ،واآلباء الذين يستعجلون أوالدهم
بركوب السيارات ...اختفى كل ذلك! وأصابني ما يصيب الشخص

بعد توقف عاصفة لم تبق شيئا إال اقتلعته ،ومحت كل شيء ،ومات

أكثر الناس ،هدوء وسكينة الميتين .سمعنا أصواتاً تأتي من القرية ،من
بعيد جداً ميزناها فكانت ما يشبه الفوضى ،أو ربما هي أصوات عادية
جداً ،ما كنا نفعل ذلك من قبل ،ما كنا نسمعها لغلبة ا ألصوات القريبة

عليها».
أول ما يسمعه المحاصر صوت نفسه ونفسه. . .

تروي ابنتي نبراس «أنا أيضا ما نمت ،أكملت بقية الليل باليقظة،
وفي الصباح سمعنا أصوات تكبيرات تأقي من بعيد ،لكن ال أحد

يستطيع تحديد مصدر ها .شعرت بخوف كبير ،كنت صغيرة ،ال أعرف

ماذا يحدث!»
لم نوقظ الصغار لمدارسهم كعادة كل يوم ،هذا يوم مختلف ،يوم
ال عادات فيه ،النظام ليس في أيدينا ،فقدنا الروتين اليومي ،وفقدنا

معه طبيعتنا .األمهات في الصباحات قلقات على موعد مدارس
أطفالهن ،االستيقاظ المبكر ،التسابق مع الوقت ،إعداد اإلفطار للذين

تنفتح شهياتهم لألكل صباحاً وليس منهم األطفال .لكن األول من

أبريل  1995م بدأ بال عادات ،بال ركضة المدارس ،ولم تكن العينان في
القدمين ،لم نوقظ بعضهم إال متأخراً ،فاتهم الطابور الصباحي ،فاتتهم

الحصص األولى ،غداً نوقظهم مبكرين ،نودعهم بالدعاء عند أبواب
المدارس وكثير من النصائح .أما اليوم فال مدرسة ولم نكن مرضى،

عاجزين عن النهوض ،لكن المكان كله مريض .كان من هؤالء ا ألطفال

بتول ،عمار ،أحمد ،زينب ،حسين ،وولدي مهدي الذي كان في الصف
الثاني االبتدائي .يقول مهدي « نحن الصغار في يوم الحصار لم توقظنا
أمي للمدارس كعادتها ،بقينا نائمين حتى الساعة الثامنة وبعضنا إلى

التاسعة! لماذا لم تأت أمي؟ أيقظني ابن أختى عفاف ،حسين قال:
-قوم قوم البيت كله شرطة!

روح! تحلم لو مزح؟!الال .قوم شوف!سانده األطفال الذين استيقظوا قبلي بشيء من اإلصرار والتكرار:

 إي ،قوم البيت متروس!غهضت ودون أن أغسل وجهي توجهت إلى أخي علي وعمارابن أخي

جميل وسألتهما فقاال نعم بقوة ،أوووه!خرجت من الغرفة وتوجهت إلى
باب الصالة الخشبي ،فتحته وإذا بشرطيين :أحدهما يصعد درج البيت

والثاني يتوجه إلى خارج المنزل ،فصعقت ،وأغلقت باب الغرفة سريعاً
وعدت لمكاي خائفاً ،رأيت أفراد العائلة يضحكون ،ربما ألنهم مروا
بما مررت به ،وربما ألقم سبقوفي بالخوف .بقي أحمد ابن أخي جميل
نائماً حتى أذان الظهر تقريباً ،رأى ما رأى وأخذ حصته من الخوف من

وجودهم .كان أول اليوم خوف!
تجمعنا وتوشوشنا ،صار بيننا اتفاق أن نستكشف المنزل ،بدأنا
بالمطبخ فوجدنا واحداً منهم يقف خلف النافذة من الخارج يحمل

سالحاً وينظر إلى الداخل ،نعرف هذه النافذة جيداً ،كل شيء واضح
داخل المطبخ .دخلنا غرفة أبي وأمي فوجدنا شرطيين يقفان عند النافذة
أيضاً ،خرجنا سريعا إلى مجلس والدي الذي يطل بنافذتيه على جدار

بيت جارنا ا ألستاذ عمران حسين فوجدنا ثالثة أو أربعة منهم في داخله

بأسلحتهم .صعدنا إلى الشرفتين فوجدنا فيهما شرطة ،قفزنا إلى سطح
البيت األمامي وجدنا شرطة أيضاً ،رجعنا إلى السطح الخلفي فرأينا
عدداً آخر منهم!! نظرنا إلى أنفسنا وصرنا نبتسم ونخاف في آن واحد!

لم يسأل واحد منا ما الذي يحدث في هذا البيت؟ لكننا سعدنا بوجود
أشخاص جدد سنختبر قابليتهم للعب»!

كنت المسؤولة عن نظام الطعام في هذا البيت ،وهذه المرة األولى
التي يكون فيها البيت بال إفطار! الحركة قليلة ومالحظ صاحبها ،ال
أحد يتنقل على هواه إال األطفال حين يرضى بعض الشرطة عنهم.

شعرت أني مقصرة في حق أبي جميل واألطفال والبيت كله .خوف في
الليل وجوع في الصباح! سمعنا أصواتاً عند مقدمة البيت وباب سيارة

يغلق ،فتح باب البيت وأدخل أحدهم صندوقاً ورقياً (كارتون) وضعه
في الصالة ،قال:

-هذا الريوق!

كتب أحدهم على جانب الكارتون بالقلم األزرق الناشف
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مجرم»! كانت العبارة وحدها تكفي لسد النفس عن األكل مهما كان.
أحضر الكارتون نفسه في اليوم الثاني والثالث أيضاً ،وهو من طعام

المساجين .ابنتي الصغيرة نبراس تتذكر محتويات الكارتون جيداً،

تقول« :فيه خبز أعجمي موضوع في كيس من النايلون أحكم غلقه عليه
وهو ساخن فتعرق وصار مثل قماش مبلل! كان منظره كريهاً ،حليب في

ثالثة كؤوس من البالستيك ،أطباق فيها عدس أو شيء يشبهه؛ لذا لم
يأكل أحد منه ،مثلما لم يأكل أحد من طعام الغداء والعشاء».

رأينا حال المساجين بالحس والتجربة ال بالكالم عليه ،وليس الكالم

على الشيء كالدخول فيه .صرنا نقول أشياء كثيرة بالنظر والنظرة ،ففي

الكالم شيء من التعب المحاصر الواضح لغير المصغي.

عادت األصوات تسمع من بعيد جداً ،وكان علينا إيقاف النفس
لنسمعها ،ربما هي هتافات ،نداءات ،طلقات نارية يلعب الهواء في

جهتها فتأي وتغيب تماماً .من يسمع شيئاً يملكه ،ويملك الحديث

عنه! بعد وقت وجبة غداء السجناء التي لم يأكل منها أحد من بيتي،
حاول ولدي علي تشغيل جهاز معطل ومهمل في مخزن فيهكل ما تعطل

وخرب ،أخذ جهاز راديو صغير وظل يعبث فيه في غرفته فكان يصدر

وشوشة سرعان ما تنقطع .تقول ابنتي الكبرى عفاف «:دخلت إلى

غرفة علي وكان معي أبي الذي ظل واقفاً بجوار النافذة ،ينظر الشرطة
إليه ،تغطيت بلحاف وحاولت أن أدير المحطات ،وكنت أعرف رقم
موجة إذاعة
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العربية ،الصوت يتقطع ،سمعت صوت أخي

منصور في لقاء حي مباشرمتقطع ،قال :ال نعرف ماذا يحدث للوالد في

بيته ،حصار مضروب ،ال أحد يعرف ،لكننا سمعنا بسقوط شهيدين
وجرحى في القرية .أخبرت أبي بما سمعت فسألني عن األسماء ،أسماء

الذين سقطوا ،فأخبرته بأن هذا كل ما قاله ،وربما قال شيئا آخر ،لكن
هذا كل ما سمعته .أعدنا المحاولة مع الجهاز ،فلم نسمع غير وشوشة

متقطعة»  .انتشر الخبر بين الكبار في البيت .صار عندنا خبر لحدث قاس
ومحزن في الداخل والخارج ،صرنا نعمل على الحصول على تفاصيل
أكثر :األسماء ! كمن يحاول أن يجعل للصدمة الكبرى اسماً! ال ال..
األسماء تؤكد الحدث! هكذا كنت أظن .هل نعرف اللذين سقطا؟ أحد

الجرحى؟ الذين خافوا؟ ما شهدنا مثل ذلك من قبل :حصار وشهداء
وجرحى! لماذا؟ وبأي شكل؟ صار لوننا لون الخبر وثقله وحصاره،

وأمنيات ودعاء بأن الذي سمعناه ليس هوالذي جرى وحدث ،أن
يكون خبراً فيه ما فيه من كذب وصدق!

قلبنا الخبر ،أولناه ،فرعناه ،كثرناه بالكالم ،كذبناه باألمنيات ،قربناه

بعدناه واستبعدناه ،ثم هدأنا وخال كل واحد منا مع الخبر ،وسأل :ما
الذييحدث؟!

ازداد الوضع سوءاً مع سوء التغذية ،وتوقف طعام العائلة الذي
اعتادت عليه ،بقينا يومين على هذا الحال أو ربما أكثر حتى حدث نوع

من االتفاق بإحضار ما نريده من حاجيات وخضروات من برادات
القرية! أعددنا قائمة بحاجاتنا سلمها لهم ولدي صادق مع النقود.

ومنذ ذلك اليوم صار صادق هو المتحدث باسم العائلة معهم ،يوصل

ما نريده ويوصل ما يريدونه حتى الوعيد! عدت للطبخ ،تساعدنفي

الخادمة المسنة جوشنا ،التي قلقت عليها أكثر من نفسي ،هي أمانة في
أعناقنا ومن حقها علينا توفير ا ألمان ،لكن ال حيلة لنا فيما يحدث ،نحن

تحت سيطرة آخرين .كنا نشتري ما يكفي لعدة أيام ،وال أنسى وجبات
الصغار .حلت مسألة الطعام تقريباً ،وبقي هذا الحصار اللعين.
بدأ التواصل يعود بين أهل بيتي إلى ما يشبه الوضع الطبيعي ،لكن

ليس هو؛ فالكالم يخرج ممزوجا بشيء من الخوف ،فيه تنهيدة تكاد تكون
خفية ،وغهاية الكلمات في غهاية الجمل تكاد تغيب ،تختنق! كان أبو جميل

أكثرنا تماسكاً ،وصبرا ،وصمتاً أيضاً .عرفت أبا جميل مروضاً جيداً

للمحن كأن مشيجه منها ،لكنه ال يسمع نصيحتي :ال تضع رأسك في

المقدمة فالضربة األولى في الرأس! فيضحك!

لم نعهد حصاراً كهذا في البحرين كلها من قبل! شيء جديد علينا
وعلى بالدنا .مرة أخرى ال نعرف ما الذي يحدث في الخارج! لماذا يبدو

مهماً لهذه الدرجة؟ ربما ألننا فقدناه؟ وربما ألننا مللنا الداخل!

هذا هو اليوم الثالث للحصار .كم يبدو اليوم طويالً! كأن الذي مر
أكثر من ذلك بكثير! وقت المحاصر يابس يرطبه الحدث ،ميت يحييه

الكالم .بدأت ابنتي نبراس المراهقة -التي كان الحديث مع األطفال
ال يناسبها -تجلس معهم ،تلعب وتسرد شيئاً عن نفسها ،مدرستها،

وتسرد قصصا أخرى .الحصار الحقيقي يغير من نظرتنا إلى أنفسنا ،نرا ها

بشكل مختلف تماماً ،ويرينا اآلخرين في صور أخرى .وكما فعلت ابنتي

نبراس فعلت ،صرت أسرد الحياة كي ال ينال مناً الحصار .كلما تراءى ي
وحش الفراغ ووحش الحصار ومحنتنا فيه مألته بالصبر والسرد:
عشنا في بيت شاعر -جدي مال عطية بن علي

الجمري -أنا ،أمي سلمى بنت الشهيد الشيخ

عبدالله بن أحمد بن إبراهيم العرب الذي فتل

في طريق العودة من المنامة ،أبي مال يوسف بن
مال عطية الجمري ،أخواي السبع وأخوتي الثالثة

قبل أن يتوفى أكبرهم ،ويعيش معنا أيضا أخوا

جدي :الحاج حسين والمال إبراهيم ،الذي تزوج
خالتي (كاملة) .أنا البنت البكر زهراء ،رأيت

جدي الشاعر يدخل غرفة صغيرة ،معزولة ،قريبة

جداً من مجلسه يكتب الشحر فيها ،كلما أنجز

قصيدة خرج بها إلى حوش البيت يدعو النساء إلى

االستماع إليها فيتركن أعمالهن ،يؤجلنها ،ويتجمعن
من حوله في عجل ،وقد الثت كل واحدة منهن

مشمرها الملون بزهوة الورد على رأسها .جدي
في غمرة القصيدة ينتظر اكتمال حضورهن وهو

يتلمظ ما بقي من رنة معانيها األولى في فمه
ويترنم بأبياتها ،ال يبدأ قراءة القصيدة حتى يرفعها
إلى السماء وال ينتهي من بيت شعر فيها حتى

ينغرس معناه في دمعة واحدة منا .خرج مرة

علينا في العام  1949م بقصيدة عن حادثة غرق
السفينة في قرية بالد القديم المشهورة ب«طبعة
بالد القديم» ،مات فيها كثيرون ،رجال ،نساء،
وأطفال في خليج توبلي ،خرج علينا جدي الشاعر

بقصيدته والحدث لما يهدأ ،والحزن لما يسكت،
فلما جلست النساء وهدأن ،قال:
مصاب أهل البالد الجادة أخباره

شعبني ويا قلب ما تشتحل ناره
واحد وأربحين بالضبط محسوبة

النبي صالح اشصابه وال درى جاره

مصاب أهل البالد الجبد خالها

على ذيج األطفال اتسيل بدماها
فما كاد ينتهي من قراءتها حتى بكت النساء
وعال صياحهن .قرأ القصيدة علينا قبل أن يقرأها
في حفل خاص أقيم حول الحادثة في المنامة.

مزاج الحزن لديه في الشعر الكربالي يعادله
مزاج الضحك والفكاهة ،فبعد أن ألف قصيدته

المشهورة في العباس بن علي بن أبي طالب عليهم
السالم:
وين الكفين يا سردال الحرب وين الكفين

دمك صوبين من زنودك يصب وين الكفين
مر به مسن من القرية يمازحه ويقرأ األبيات

بصوت المازح القاصد ،فالتفت إليه جدي ،قال:
تعمى العينين وال تشوف الدرب تعمى العينين

فضحكا معاً!

هاجر جدي صغيراً من البحرين إلى المحمرة،

وهاجرت جدي من البحرين إلى البصرة ،فالتقيا
هناك وتزوجا .هاجر جدي في سن العاشرة مع

أبيه علي بن عبد الرسول وأمه حصة مدن وأخيه
حسن بعد أن كسدت تجارة أبيه ،وطارده بحض

الدائنين الذين لم يعطوه فرصة لتسديد ديونه من

البضاعة المخزنة التي يفوق ثمنها قيمة الديون
مجتمعة ،فهجم مجموعة من الفداوية على منازل
أخوته وأقربائه في منتصف الليل فلما سمع والد

جدي بذلك هاجر بعائلته ليالً من ساحل أبو

صبح  .يقول جدي «وفي عام  1327ه ( 1909م)
ضعفت التجارة و انكسر تجار كثيرون منهم الوالد

والطريق مفتوح لكل مكان وكل أحد بدون رخصة
أو جواز ،فسافر إلى المحمرة بالعائلة أجمع و ترك

الدكاكين مغلقة على ما فيها .كان السفر بالباخرة،
هو ووالدتي وأنا وأخي حسن رحمه الله ليس

علينا نول(أجرة السفر) ،بحد شهر رمضان من

السنة المذكورة كان ورودنا المحمرة ،و كان الوالد

اشترى لي مجموعاً (من المرحوم الشيخ عبد الله

العرب بعشر روبيات و ألزمني أن أقرأ ،وحفظت
منه تسع قصائد قصار و بعض الشحر باللغة
الدارجة ،و كان صوتي جميالً».

في تلك الهجمة قرروا حبس محمد بن عبد

الرسول فتقدم إليهم ولده منصور ،عمي ،والد
الشيخ عبد األمير الجمري ،قال «إن أبي شيخ كبير

ال يقوى على الحبس ،استبدلوني به» فاستجابوا

لطلبه ،وقيدوه بحبال مثبت في سرج الخيل وجروه

من قرية بني جمرة إلى سجن أبو صبح وفي
الصباح نقلوه إلى سجن القلعة .وكان أبوه يتودد
إلى سجانيه أن يحسنوا معاملته حتى خرج بعد

شهرين .يروي مال إبراهيم بن علي شقيق جدي
«كانوا يقبضون على الشخص بالقوة و يلقونه في

مخان وسط سوق المنامة .هذه المخازن أشبه
بالدكاكين ،يضعون رجلي السجين في خشبة تغلق
على ساقيه فال تخرج منها القدم ،وقد يحدث

السجين قبل أن يسمح له بقضاء حاجته».

بعد عامين من التعب وغياب االستقرار في
المحمرة غادر علي بن عبدالرسول بالعائلة إلى
قطعة الشيخ على شط العرب بالبصرة فهدأت

واستقرت والتقت بعائلة محمد بن سلمان الذي
هاجر به أبوه سلمان طفالً وبوالدته من قرية
( )1ديوان شعر.

بني جمرة أيضاً بعد أن اتهمه الفداوية -وكانوا
من القرى المجاورة -بإخفاء طير الشيخ ،قالوا له
إن طير الشيخ وصيده -طير الحبارى -سقطا هنا

عند المنطب وهذا هو ريشهما! وكانوا يأمرونه
كل لحظة :قر يا سلمان ،قر يا سلمان! لكن
سلمان نفى مشاهدتهما فالنساج حين يجلس في
بارقته يضع خاطره كله فيها وال يلتفت .لم يصدقه

فداوية الشيخ فكسروا بارقته ووعدوه بالعودة

بعد أن يشكوه إلى شيوخهم ،فما كان منه إال أن
هاجر وزوجته وولده الصغير محمد في سفينة من
بحر أبو صبح إلى البصرة ،وترك أوالده الكبار وما

بقي من بارقته ونسيجها .جاء الفداوية يبحثون
عنه في أزقة القرية ،يتهددون ويصرخون.
سمعنا صوت صراخ جارتنا نعيمة «أم حسين)) ،صراخ فيه انفعال

كبير ،ما كان لها هذا الصوت من قبل ،سمعناها تجادل أحداً ما ،تريد أن

تدخل بيتها! هي خارج البيت إذن؟ لماذا؟ الحصار على أبي جميل وعلينا
فقط! عرفنا أشها تجادل الشرطة؛ فال أحد سواهم هنا ،وأتها تريد دخول
بيتها ألخذ حاجيات ومستلزمات ضرورية! وما لبثت أن انفعلت أكثر

وتحدثت عن مقتل شخصين ،لكنها لم تسم واحداً منهما! سمعناها
بوضوح بسبب الهدوء الذي ال نعرف أسبابه في الخارج! تأكد الخبر
الذي سمعناه في الراديو! لكننا تشتتنا في معرفة األسماء؟ تقول ابنتي

الكبرى عفاف« :سمعت جارتنا أم حسين تكب لمقتل شابين أحدهما
يبدو قريب جارنا األستاذ عمران حسين عمران لكني لم أعرف من

يكون؟ كل الذي أعرفه أن هناك أخباراً مؤلمة! ال تصرخ امرأة من ألم

صغير!»
سكت صوت أم حسين ،ولم يسكت تأكيد الخبر المؤلم فينا! وزاد في

ألمه نقصه! وال سبيل إلكماله غير أصوات تتلقفها أسماعنا من الخارج.
ا ألخبار مسموعة ومبتسرة! لكنها أخذت حصتها من وقتنا ،وكلما تحدثنا

عنها ابتعدت صورتها وتمنينا أتها لم تحدث .المحاصر ينتظر ساع خبر.
هدأنا أومثلنا ذلك الهدوء الممزوج بتكذيب األخبار! ما أيسر النفي.

تمنيت لو أن شخصاً يهبط علينا فجأة ويخبرنا بكل شيء ،ونخبره بكل
شيء! حل الخبر الثقيل يشبه انتظاره .لملمنا أنفسنا ،تجمعنا في الصالة

مرة أخرى تنفسنا عميقاً .لماذا علينا القلق من خبر مسموع؟ ! دعونا الله
أن يسلم الجميع ،فال طاقة لمحاصر على ساع خبر مؤلم ،خبر بال أسماء.

الخبر الذي غير الحياة في قطعة الشيخ وفي

البصرة كلها هو بدء الحرب الحالمية األولى ودخول
سفن اإلنجليز في شط العرب ،يروي جدي مال

عطية « :كان دخول الجيش البريطاني شط العرب

بالمناور والمراكب ،و كان ذلك في أول ذي الحجة
 1332ه
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و نزحنا -جميع

أهل الناحية الغربية -إلى جهة إيران ليأل ،و لم

يمنعونا في ذلك ولم يعارضنا أحد؛ و ما انبلج الفجر

من تلك الليلة إال و ليس هناك ديار إال أفراد لهم
أثقال حملت بيتوا عليها ،منهم عمي زاير محمد

بن سلمان ،وقد جيء بالسفن قبل الواقعة بيوم

وقبل الفجر بساعة ،واشتبك القتال إلى الضحى،
وانهزم جيش األتراك ،ودخلت المراكب الشط في

المطوعة .وفي هذه السنة أحداث و أمراض كوليرا
وغيرها».

فرقت الحرب الناس ،وأبعدتهم عن بيوتهم
وعن بعضهم بعضا ،وضعف االتصال بينهم،

وساءت األحوال .ولم يتجمعوا إأل بعد خبر انحسار
الحرب عن هذا المكان ،وتزوج جدي طيبة بنت

محمد بن سلمان فولدت له أبي مال يوسف

شعبان
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تردد علي بن عبد الرسول في العودة بالعائلة

إلى البحرين خوفاً عليها ولغضب أخيه األكبر حين
علم برغبته في الحودة ،قال له «إذا جيت ربطوك»

وجاءه الرد من جدي مال عطية بحماس الشباب
«بنرجع وبنشوف من اللي يربطنا»!

عاد جدي وأبوه والعائلة إلى البحرين في شهر
نوفمبر  1919م ،قال« :وفي هذه السنة عزمنا على
الرجوع إلى البحرين ،و كانت رحلتنا على متن

بوم مملوء بالتمر متجه إلى البحرين ،ومعنا عقي
الحاج سلمان وولده قاسم وهو صبي صغير،

ومعنا امرأة أرجحناها محنا إلى البحرين بعد أن

طلقها زوجها!! وقد استغرقنا من فرضة المحمرة
إلى فرضة البحرين

12

يوم ،ولما وصلنا فرضة

المحرق اكترينا جالبوتاً من البوم إلى بني جمرة

ومررنا بالجمارك بالمحرق و اشتريت حلوى كثيرة

بروبية واحدة ،وكان وصولنا إلى بني) جمرة يوم
من صفر عصراً  338اهب

(21

27

نوفمبر  1919م)».

كأن قرية بني جمرة قد أفرغت من سكاها! الهدوء فيها أخوالموت!
انقضى نهار اليوم الثالث ،آوينا إلى مراقدن ا ونحن نأمل أن يكون صباح

اليوم الرابع غهاية هذا الحصار .بقي ولدي علي يدرس في صالة البيت،
هذه سنة مدرسية مصيرية ،وهذا الحصار هدر للوقت؛ لذا انشغل
بالدراسة عن ذلك ،أوكاد ينشغل .أبو جميل هو الداعم األكبر لعلي

في دراسته منذ الصف األول االبتدائي .هكذا يفعل مع أوالده في أمر
دراستهم ،يزورهم في مدارسهم في اليوم المفتوح ويلبي أية دعوة منها،
ال يقبل بالتقصير ،ولديه طريقة في المحاسبة عندما يحدث ذلك ،سيقول

للمقصر شيئاً ال ينساه! لكن ليس أمام أحد.
في هذا الحصار ظل النوم في المرحلة األولى ،لم يحدث أن تعداها
للمرحلة الثانية! نكون في شفة النوم ،نستيقظ في الصباح ونقول :نمنا!

في الصباح يتناول أبو جميل إفطاره مبكراً كعادته .يبدأ اليوم عنده

قبل أذان الفجر بقليل ،يبدأ طقوسه التي لم تتغير :يقرأ ما تيسرمن
القرآن ،الدعاء ،وزيارة عاشوراء حتى يأقي وقت الصالة ،يصلي جماعة
بمن يحضر ،ال يفرض ذلك على أحد ،وكان من قبل يصلي في جامع

زين العابدين القريب من البيت .بدأ اليوم بثقل الحصار ،وبدأه أبو

جميل باالبتسامة وربما الضحك والمزاح طوال اليوم ،متفائال ،ال تبدو

عليه كآبة المحاصرين ،قد وزع بعض المسؤوليات علينا وجعل أكثر ها

على ولدي صادق خصوصا التواصل مع الشرطة ،كانت عالقته بهم
أكثر من جيدة ،لم يحدث أن اتخذت منحى آخر على الرغم من التوتر

فيهم وفينا .ينتهي أبو جميل من اإلفطار فيجلس في صالة البيت ،المكان

الذي نتواصل فيه جميعاً لساعات طويلة ،ونقاوم فيه الحصار ،نهرب من

حصار الغرف الضيقة إلى حصار الصالة .أعدنا تقليب الخبر الوحيد
الذي سمعناه :صوت جارتنا أم حسين الذي عاش معنا ،وصار جزءا
منا ،حاضراً بيننا .تأكد لنا أن الصوت في الحصار شخص له وجه ،له

حياة أيضاً.
عاش جدي مال عطية بالصوت ،بالشعر،
بالخطابة بعداًعن السياسة ،وبالضحكة أيضاً .كم
كان يكره السياسة والسياسيين ويحقر من شأنها

وشأنهم!
والدي مال يوسف ،نشأ على نهج أبيه خطيباً ال
يكاد يختلف عنه في شيء .تزوج أمي سلمى بنت

الشيخ عبد الله بن أحمد بن إبراهيم العرب،
الذي فتل مع صاحبه الحاج حسن بن رمضان

لدى عودتهما من المنامة في مكان يسمى الصليب

بين قريتي الشاخورة وأبو صيبع .تيتمت أمي
طفلة .كان ذلك في العام 1923م .أمي من زوجته

الثالثة :شرين .كان الشيخ محسن أكبر أوالده؛ لذا
تولى تربيتهم وإعالتهم بعد قتل والده.

حدثتني أمي سلمى قالت« :كبرت يتيمة،
وأن والدي قتله عرب من القبائل» .قصت علي

جدتي ألمي شرين قصة قتل زوجها ،قالت« :لكثة
ما حل بنا في قرية بني جمرة من غارات من
ل عرب من القبائل كتب الشيخ عبد ال ا
عريضة طالب فيها اإلنجليز بالتدخل إليقاف
هذه الهجمات ،كان على العريضة أسماء وتواقيع
شخصيات معروفة ،فلما عرف هؤالء العرب بذلك
38

كمنوا له في (الصليب) وقتلوه مح صديقه وجاره
الحاج حسن بن رمضان».

روت لي عمتي طيبة والدة أبي جميل كيف
عرف الناس بمقتل الشيخ العرب ،قالت :كان عمر
أمك سلمى عاماً واحداًحين حدث ذلك ،رأيت

عمك منصور يريد الذهاب إلى المنامة في يوم ليس
هو األربعاء! وكان النساجون يذهبون إلى المنامة في

يوم األربعاء .سألته :تذهب إلى المنامة مرتين في
األسبوع؟! فقال :ال بد من ذلك! لكنه لم يخبرني
بشيء .طلب من أخيه جعفر أن يجةز له حماره

فسأله أيضاً :لماذا ،ليس اليوم األربعاء؟ فقال له
إنه رأى رؤيا لكنه لم يخبره غير ذلك ،إال بعد أن

عاد بالخبر السيء ،قتل الشيخ عبدالله العرب

وصديقه الحاج حسن بن رمضان .سألته كيف
عرفت؟ من أخبرك في هذا الفجر؟ فقال :رأيت أبي

محمد يطلب مني أن أتوجه إلى المنامة ،استيقظت
قلت في نفسي هذا حلم ،عدت للنوم فرأيته مرة
أخرى يطلب مني أن أذهب إلى مكان يسمي

(الصليب) وأن هناك حادثاً عليك حضوره ،فخرجت
بعد صالة الصبح على حمارتي نحو المكان ،وقبل
أن أصل إليه بخطوات وجدت قماشا أسود كثيرا
مرمياً ،تقدمت فوجدت الشيخ ميتاً مطعوناً وجواره
على مسافة قريبة صاحبه وجاره الحاج حسن بن

رمضان ،فنهضت أطلب الناس في القرى المجاورة.
وكان الشيخ وصاحبه عائدين من المنامة يحمالن

األقمشة وغيرها من الحاجيات قبل بدء شهر

محرم الحرام بأيام قالئل.
يروي جدي مال عطية الحدث بشكل آخر،

يذهب بعيداً إلى أسباب القتل إلى وقعة سوق
الخميس والعركة التي وقعت فيها ،يقول عما
حدث في العام  1340ه 1922م «وفيها في أول
يوم من شهر رمضان في الخميس صارت عركة

بين حمارة أهل عالي وحمارة البديع ،وفزع عرب
من البديع إلى الخميس فلم ينالوا شيئاً ،ورجعوا
ونهبوا في طريقهم المزارع وقشعوا الحضران ،فلما

كانت ليلة
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هجموا ليالً قبل السحر بجمع كبير وسالح ،وقتل
في تلك الليلة عبد النبي ومنصور وحرقوا بيوتاً

ونهبوا ،ورجعوا لم يعلم بقتالهم وجرحاهم ،وقد
استمرت المعركة ثالث ساعات ،وكنت في تلك الليلة

هناك مدعواًعلى قراءة بمناسبة وفاة األمير عليه

السالم .وبعدها فدمت القضية للشرع والقاضي
الشيخ قاسم المهزع ،ولما لم يحكم فيها ارتفعت
إلى المعتمد البريطاني في البحرين وحكم على أحمد

بن عبدالله بالسجن والتبعيد ،وكانوا طلبوا شهوداً
في القضية ولم يشهد أحد إال أهل بني جمرة ،ألنا

كنا هناك جماعة معزومين.

وعلى إثر ذلك قطحوا الطريق بين بني جمرة
والمنامة وقتلوا الشيخ عبدالله الحرب وحسن بن

رمضان في مكان يسمى (الصليب) بالتصغير ،وكان

ذلك بتأريخ تسحة عشر من شهر ذي الحجة في
هذه السنة ،وكان هذا السبب القوي في طردهم

من البحرين .وفي سنة 1342ه ( 1923م) ارتحلوا

من البحرين إلى الدمام بحكم الباليوز».
حين قتل جدي كان ولده الكبير الشيخ محسن

في النجف األشرف فأرسلوا إليه من يخبره فعاد

ليعيل أخوته ومعهم أمي سلمى مع شقيقتيها
فاطمة وكاملة وشقيقيها محمد حكيم وسحيد.

تزقج أبي أمي سلمى في العام  1942م ،وتزوج عمي
مال إبراهيم خالتي كاملة.

ولدت أنا في بيت جدي الشاعر مال عطية
الجمري .كنت طفلة في معلم القرآن ،أسمع أبي

يردد« :زهراء لعبد األمير» وال أعرف معنى ذلك،

لكني أعرف أن جارنا هو الحاج منصور ولديه

ولد يدعى عبد األمير .مات عمي الحاج منصور
وعمر عبد األمير اثنتا عشرة سنة فزاد فقره.
وألنه يحسن القراءة والكتابة اتخذ منضدة صغيرة

بجوارها مصباح صغير يكتب عليها (صفة النبي)
في أوراق تتخذها النساء اللواي يفقدن أجنتهن

حجاباً وحرزاً عن الموت .كانت النساء يعتقدن

بوجود تابعة قاتلة تتبع أوالدهن وال تتركهن إال
بعد أن يموتوا .ولم يكن األمر كذلك لكنه الفقر

وتردي العناية الصحية باألطفال .يكتب الحرز
الواحد مقابل خمسين فلساً .وكان إذا مات األب

-آنذاك -يضيع أطفاله إال ما ندر ،ولم يكن الطفل

عبد األمير من النوع الذي يضيع.
لألطفال في اليوم الثالث من الحصار سلوك مختلف عن اليومين

الماضيين المتعبين .األطفال الخمسة المتقاربة أعمارهم :مهدي ،زينب،
حسين ،أحمد وبتول وربما لحق بهم عدنان الذي يصغرهم بثالث
سنوات ،وفاطمة صادق جعلوا البيت ومجلسه ساحة لهو ،لكن سرعان

ما استاء الشرطة منهم وطردوهم .ما لبثت أن عادت العالقة إلى سابق
عهدها وأكثر عندما تأكد لهم أن شقاوة األطفال ال حدود لها وأن

محاولتهم للدخول تكررت مثل قط ال يمل حتى لو طرد مرات .يقول

ولدي مهدي :عرفنا أسماءهم وعرفوا أسماءنا ،وهذا يعني اهتمام جيد
بالعالقة ،رأيناهم يتناوبون على البيت في الصباح والمساء ،زاد التقارب،
صاروا يشرحون لنا كيف يعمل السالح ،كيف يغلق وكيف يفتح ،وكم

هو ثقيل ،لكنهم لم يسمحوا لنا بحمله .الشرطة الذين كانوا في الشرفتين
يشاركون نا في أكل بسكويتهم المستدير بطعم الفراولة والزبدة .كم كنا
نفرح بذلك! لذيذ...

وربما تجاوزنا البيت إلى الفناء الخارجي فقط حيث الشرطة الغالظ
هناك ،ال يتكلمون مع أحد ،لكنهم يسمحون لنا بالتجول واللعب فيه،

عدا شرطي واحد يمنعنا من الخروج ،كنا نكرهه وننعته بشنبو؛ لطول
شاربه وكثافته وقسوته علينا جيعاً.

ركبنا مرة أو ربما مرتين على سطح المنزل ،وفيه ال يقل عن عشرة من
رجال الشرطة ،سمحوا لنا ألول مرة أن نرى القرية من األعلى ،أن نرى
سطوح المنازل المتالصقة ،الخفام الذي يفتح السماء لجناحيه ،األعالم
فوق البيوت ،بعضها عالمات لهداية الحمام مع أتها ال تحتاج لذلك،

خزانات مياه البيوت ،ال بد أغها شبه فارغة في الصباحات ،اغتسل
التالميذ وغادروا إلى مدراسهم إال نحن .رأينا في المقبرة مواجهات بين

الشرطة ومتظاهرين يبدو أتهم من أهالي القرية فنزلنا مسرعين ،روينا
ذلك ألبي ولألهل ،وكنا من قبل كلما صعدنا ووصلت أصواتنا قبلنا
تأتي الصيحة :حول تحت ،فنهرب وال نعرف كيف وصلنا إلى األسفل».

صار لدينا خبران ناقصان :قتل شخصين أحدهما قريب جارنا

األستاذ عمران ،والثاي مواجهات في مقبرة القرية ،ال نعرف ما الذي
يحدث مثلما ال نعرف لماذا أم محمود ليست في منزلها؟!

فرح األطفال النقطاعهم عن المدرسة ،فبعد صدمة الحصار األولى
ووجود شرطة في كل مكان ألفى األطفال الغياب عن المدرسة عيداً

لهم ،وكان ذلك واضحاً في أمزجتهم وحركتهم واجتماعاتهم السريعة

واتفاقاتهم على الشرطة ،وحديثهم الغريب عن شخوصهم .جمعوا

معلومات عن كل شرطي من خالل تعاملهم معه ورسموا لكل واحد

منهم صورة يتعاملون معه وفقها ،واأللقاب تنحت لمن يكرهونه منهم.

بدأوا في تسجيل سيرة الشرطة الغرباء لديهم منذ لحظة تواجدهم في
بيتنا .لم يلتفتوا إلى أن هذا العيد صار قليال قليال وحشاً منعهم من

االلتقاء بأصدقائهم في المدرسة والحي والجيران ،وإذا سمحوا لهم

بالخروج إلى فناء البيت الخارجي فإن ذلك ال يتعدى دقائق معدودات
هي في األساس تجاوزات صغيرة من الشرطة! وأسوأ ما في هذا األمر
أنهم ال يعرفون لماذا يحدث كل ذلك! ال يهم مادام لهم من فضاء البيت ما

ليس للكبار فيه .لم يستطع شخص الحد من حيويتهم إال مؤقتا ،وبالقوة
والزجر ،لكنه ال يستمر كثيراً .حولوا صالة البيت إلى ميدان حركة.

في الحركة مزاحهم ومللهم أيضاً حتى أنهم جعلوا من محاولة التوقف
للصالة أمراً صعباً ،يتشاجرون فيما يحاول أبو جميل الصالة فال يقدر إال

بصعوبة بالغة ،لكنه ال يستاء منهم ،وال يزجرهم أو يصرخ فيهم.
وفي يوم نزل ا ألطفال بأقصى ما لديهم من سرعة من سطح المنزل ،ال

أظن أن قدم واحد منهم وطأت عتبات السلم ،العتبات وضعت للبشر
ال للجن الخفاف! كانوا يطيرون عليه! يقول ولدي مهدي وهو يتنفس
بسرعة« :رأينا أوال د جارنا األستاذ عمران يدخلون بيتهم ،لم يبقوا كثيراً

في داخله ،رأيناهم يخرجون حاملين بعض الحاجيات ،سعدنا كثيراً
برؤيتهم ،رفعنا أيدينا لوحنا لهم من بعيد بالتحية والسالم ،ناديناهم،
صرخنا ،وكانوا يرفعون رؤوسهم نحونا ،يسمعوننا ،يروننا ،لكنهم ال

يردون! لماذا ال يردون يا أمي».
في الحعار األطفال نقلة ما نقص من األخبار! كان علينا جمع الخبر

الواحد مثل جمع قطرات ماء الندى الساكنة في بطن ورقة شجرة .الجزء

الصغير من الخبريكون له صوت عال .قطرة الماء أيضاً .نرص المسموع
بالمسموع ،ونسند المسموع بالمرئي ،نخفف النقص فيه ،و نقلل من حالة
انتظار اكتماله .فالخرالذاقصحصارلالل.

اآلن فقط تأكد لنا أن عائلة األستاذ عمران ال تستقر في بيتها ،لكن
ال نعرف لماذا؟ هل كل العائلة خارج البيت؟ هل ثمة محاصر فيه؟! لماذا

بيت األستاذ عمران؟ ماذا فعلوا ،وماذا فعلوا بهم؟ نأمل أنهم بخير،

وأن يحفظهم الله من كل سوء.
أنظر إلى أبي جميل ،ماذا تفعل ا ألخبار الناقصة فيه! وعلى قدر تواصله

معنا ،ومساهماته في مناقشة تلك األخبار ،وتسليته للجميع ،إال أني طالما

شعرت -الستطالة الهدوء والسكينة فيه -أنه أغلق نفسه على عالمه،

وهام يفكر فيما يجري من حولنا وحوله ،أشعر كأنه وحده.
لم يكن الطفل عبد األمير وحده عندما كان أبوه

النساج منصور بن محمد الجمري حياً ،اعتنى به

مثلما اعتنى بإخوته األربعة :علي ،زهراء ،محمد

ونعيمة .تزوجت أخته زهراء من ابن عمها
الحاج إبراهيم بن الحاج سلمان بن عبد الرسول

الجمري وغادرت البيت .اهتم منصور بابنه عبد
األمير ،جعله يالزمه ،رآه قويا ،يتحمل المشاق ،وال
يغادر منسجته إال وقت صالة .وجده يستشهد

بالشعر العربي ،متقناً لقراءته ،يكتب على أكفان

الراحلين بماء التربة الحسينية ،ويكتب أسناد البيع

والشراء والهبات والوصايا بخط جميل ،وله طريقة
في قراءة مقتل اإلمام الحسين عليه السالم عرفت

به ،وعرف بها .وكان كلما كتب الطفل عبد األمير
شيئاً ،استدعى أبوه والدته :تعالي انظري ما كتب

ابنك؛ لذا كان أكثر من شحر بالوحدة بعد رحيل
أبيه في شهر فبراير من العام 1 948م .كان عمر
أبيه عندما توفي ستة وسبعين سنة.

رحل العم الحاج منصور -العارف باللغة
ونحوها وأدبها -على أثر حمى وضيق في التنفس
لم تمهله أكثر من خمسة أيام في فراشه وهو الذي

ينام واقفاً لضيق الوقت في حياة نساج من الطراز

األول .قيل إن سبب مرضه عمله في بارقة النسيج

المكشوفة فوق التلة ،كان الوقت شتاء وليس

العالج إال ما تيسر من األدوية الشعبية .كان عمر
الطفل عبد األمير عشر سنوات تزيد قليالً ،رعاه

بعد أبيه أخوه األكبر علي ،ورعى العائلة أيضاً.
هذا الصغير الفقير ،صار يتيماً أيضاً ،يتصنع

الخطابة علي يد الشاعر والخطيب المال جاسم بن
محمد حسن الجمري قبل أن يستأذن البصير المال
عبد الله بن محمد البالدي عائلة عبد األمير أن

يكون محه قائداً له ،قارئا في الكتب ،يصعد المنبر
قبل البالدي ،يقرأ ما تيسر من أبيات فصحى في

وقعة كربالء يتبعها بأبيات باللهجة العامية.
الصانع هو الخطيب الصغير ،يتدرب على

الخطابة ،يصعد المنبر قبل الخطيب؛ ليقرأ ما تيسر
من الشعر ،فإذا انتهى صعد الخطيب المنبر وبدأ

خطبته مباشرة من غير مقدمة ،الصانع هو الذي

يصنح المقدمة ،يقود شيخه إن كان بصيراً ،يقرأ له،
ويعيش معه فترة من الزمان.

وافقت العائلة على تصنع الطفل عبد األمير
فلزم شيخه البالدي سنة ،سكن خاللها قرية بالد
القديم ولم يعد إلى قريته :بني جمرة .تنقل مع

شيخه من قرية إلى أخرى ومن منبر إلى آخر

مشياًعلى األقدام براتب شهري قدره خمس
وعشرون روبية ،يتسلمها أخوه علي ،يستعين بها
على إعالة البيت والعيال .فلما تجاوز الطفل سن

الثانية عشرة من عمره استقل في خطابته ولم يعد

صانعاً تابعاً ألحد.

عمل في دكان بشارع الشيخ عبد الله في سوق
المنامة يبيع مالبس رجالية داخلية ،وغتر ،وعقل،

ينام ظهراً داخل هذا الدكان ويستأنف عمله فيه
عصراً ،فإذا حل المساء عاد إلى قريته يحمل الخبز

«الروتي» الذي لم يكن يوجد إال في المنامة.
بدأ يخطب في مجلس أبناء الحاج عبد الحسين

الحلواجي في المنامة ،ولصغر سنه يحمله أقرانه

الصغار وهو جالس في الكرسي ،يدورون به في
المجلس فيصرخ فيهم« :بطيح» فيردون عليه  :ال
ما بتطيح! وهم مستمرون في الدوران .فلما كبر

ثبت منبره وخطابه ،ولم يعد شيء يدور إال األفكار
في رأسه ساعة الخطابة.

يدور األطفال األربعة في البيت كله وال يهدؤون ،ال يرتاحون،

نسمع ضحكاتهم غير عابئين بالحصار ،ينقلون لنا أخبار الشرطة في
حصارهم ،لكن لم يدر في بالنا قط أنهم قد ينقلون أخبارنا إلى الشرطة

أيضاً! فكيف حدث ذلك؟
على الرغم من أن الراديو الصغير لم يعد يعمل ،وال نسمع منه

غير وشوشات متقطعة إال أن األمل لم ينقطع منه ،ومحاوالت تشغيله
تباعدت لكنها لم تتوقف .ما الذي تغير فيه فأوقف صوته! بدا لي أن

الصوت محاصر في أحد أسالكه ،واألخبار معتصمة في بطنه ،وأننا
سنسمعه بعد قليل .لو وضعناه في تلك البقعة التي سمعناه فيها أول

مرة ،ربما يلتقط اإلشارة ويعمل! أليس هذا شأن الراديوات ،يتغير

صوتها ،يعلو ويهبط وفق المكان الذي توضع فيه! ال فائدة! نستمع

للوشوشات طويالً ونمني أنفسنا بأن صو تأ ما سيخرج منها فجأة مثل
واحة في صحراء ! في الحصار يتمنى المحاصر أن يكون صديق مصابيح

الشارع وأن يخبرها بالذين مروا تحتها ،فكيف براديو ولو كان ال يعمل!

ماذا سيحدث لو اشتغل ،لو سمعنا صوت بشر فيه من خارج البيت!
ال يهم شكل الخبر ،المهم أن نسمعه .وعلى الرغم من ذلك كنا نهتم كثيراً

بإخفائه عن الشرطة في غرفة ولدي علي ،ثم نعيد إخراجه في تكتم بالغ،

وال نفتحه إال تحت لحاف! فكيف استدلت الشرطة عليه؟
يقول ولدي مهدي ((:كان الجهاز يخفى أسفل السرير في كارتون في

غرفة أخي علي بعد االنتهاء منه ،من ساع وشوشاته فقط! فال يوحي
بأنه صالح لالستخدام .كنت أشعر وبعد هذه الصداقة مع الشرطة

المتواجدين في مجلس البيت أن علي واجب إخبارهم بوجود جهاز

مخفي! لم يعرف أحد من الذي أخبر الشرطة بذلك ،حتى اعترفت
بنفسي ألخي علي بعد أيام بذلك فوبخني وحذرفي من أن أفشي مثل
هذه األسرار ألحد».

تمت مصادرة الجهاز الوحيد الذي عندنا ،وعلى الرغم من أنه ال

يعمل -كما أشرت -إال أننا شعرنا بضيق شديد! كان حبلنا السري
الوحيد -غير المرئي -بالخارج ،قد يعمل فجأة فنعرف ما يجري! انتهى

الصوت ،مثل وحي لم يعد يهبط إلى األرض! ال أخبار! ستبقى الوجوه

كما هي ،وكان الخبر الواحد الناقص المضطرب يجدد شكل هذه الوجوه،
يغيرها ،يمألها بالكالم ،يجعل للوقت قيمة.
كانت األخبار تأتي تباعاً من المنامة ،وأحداث

الفتنة أسرع من تلك األخبار .الشاب عبد األمير
يبدأ مراهقته ،ويشهد تلك األحداث ويشهد عليها

ويرويها .كان الحدث في العام  1953م ،فتنة طائفية

في المنامة بين بعض السنة وبعض الشيعة لحظة
مرور موكب عزاء مأتم بن سلوم ،كان للوجود

البريطاني شأن فيها ،تطورت األمور إلى مد األيدي
والضرب بالعصي وقذف القناي الزجاجية الفارغة
فتدخلت الشرطة بالعصي الطويلة وأصيب كثيرون
بجروح ،وسمع صوت طلقات نارية من شخصيات

متنفذة كانت حاضرة ،فشكلت مجموعة من
شخصيات الشيعة هيئة للدفاع عن الناس أمام

المحتمد السياسي ،وتشكل ما يشبه الحركة وصار
لها علم أبيض .تاله حادث آخر شبيه في قرية
عراد وآخر في سترة بين العمال انتهى باعتقال

مجموعة منهم ومحاكمتهم محاكمة غير منصفة،
قصد بها إذكاء الطائفية فنتج عنها إضراب شامل
للباعة الشيعة في األسواق حتى شلت .لكن الحدث

الذي جعل الوضع ساخناً هو اعتقال التاجر

المحروف في الدراز والبحرين الحاج عبد المجيد

الحاج حسين الشهابي في األول من ذي القعدة
 1373ه الثاني من يوليو  1954م ،من سيارة باص
متوجها إلى قلعة الشرطة في المنامة حيث يتجمع
آالف الناس في مسجد مؤمن بالمنامة ينتظرون ما
ينتج عنه اجتماع هيئة من الشخصيات المدافعة

عنهم بالمحتمد السياسي في القلعة ،وعندما وصل
خبر اعتقال الشهابي إلى الجمهور تحرك عدد كبير،
يحملون العلم األبيض بحماس وبدون طلب

من الشخصيات حتى وصلوا إلى القلعة لتخليص
الشهابي ،فأنذروهم بالتفرق ،فتحوا عليهم خراطيم

الماء الحار ،لكنهم لم يستجيبوا ،عندها أطلقوا
النيران عليهم من فوق برج القلعة بكثافة

فسقط من الجرحى الكثير واستشهد أربعة ،هم:
إبراهيم بن عبد الرسول بن سيف ،من المنامة،
وعمره عشرون سنة ،محمد الحاج كاظم الحاج

عبلي ،من قرية المالكية ،وعمره إحدى وعشرون

سنة ،علي أحمد السعيد ،قرية مقابة ،وعمره ثمان
عشرة سنة ،علي الحاج حسن الحاج عبدالله ،من
جزيرة سترة ،وعمره تسع وعشرون سنة .فر الناس

يطلبون الملجأ من الموت .وبعد مرور أربحين

يوماً أقيم حفل تأبيني كبير ،قدم فيه جدي مال
عطية قصيدة في مسجد مؤمن:

عبرة الحر صرعة الشهداء
كتبت نصب عينيه بالدماء
ويذكر الشاب عبد األمير أن ثوب أحد الشهداء

المضرج بالدماء نصبت علماً على باب المسجد.

قبل أن يستقل عبد األمير بالخطابة أخذه جدي
مال عطية الجمري معه في مجالسه الحسينية
يرى ويتعلم ويتدرب ،وربما أخذه أبي مال يوسف
معه يحضر مجالسه أيضاً ،ويشاهد كيف هو فن
الخطابة ،ويدون ملحوظات وقصائد ،يعرف كيف

يبدأ الخطيب وكيف يحرك يديه ورأسه ،طريقتهما

في الفكاهة وهما على المنبر وبعد النزول منه.

وفي يوم قيل له سوف نزوج ابن اختك محمداً

بفاطمة بنت مال عطية ،وأنت بالفتاة المسماة
لك منذ كان عمرها عشر سنوات زهراء بنت مال
يوسف بن مال عطية! ذهبوا ألخيه األكبر علي
قالوا له إن زهراء بلغت سن الزواج وقد تقدم

لها خاطبون! فأوضح الشاب عبد األمير لجدي وأبي
الوضع المادي الذي هو فيه ،فطلب منه أبي أن
يسمح له بتنظيم دخله المادي ويدخره له فوافق.

فاض عبد األمير بالحماس وبالنشاط مثل أي
شاب ينتظر عرسه القريب! لكنه سرعان ما

تخفف من ممارسة الخطابة متأثراً بأقوال الناس
القريبين منه ،وأنها مهنة بال مستقبل ،وصاروا

يزهدونه فيها حتى صار يعمل عند الحاج عبد

الله الخواجة من المنامة الذي استأجر سوق
السمك كاملة من الحكومة ،وأصبح يستلم إيجار

الفرشات من الباعة يومي .استقال سريعاً عندما
وجد الباعة يستثقلون رؤية جامح اإليجارات ،وعمل

في دكان بضائع للتاجر السيد هاشم التناك في المنامة

أيضاً مدة شهر واحد يزيد قليالً ،بعدها عمل
لدى التاجر المرحوم المال عبد الحسين حميدان،

يجلس معه في مكتبه لتوثيق بيع األغذية بالجملة،
يساعد الحمالين على حملهم ويحصي ويسجل ما
يخرج من أربعة عشر مخزناً مدة عام واحد،

ال يعود إلى قريته إال مساء يوم الخميس .كان
حميدان خالل هذا العام كريماً معه ،مرشداً،

مشجعا له على الذهاب لدراسة اللغة اإلنجليزية
وقواعد اللغة العربية في المدرسة األهلية لألستاذ
عبد الرسول التاجر ،باذالً من ماله لتدريسه .وكان

راتبه الشهري مائة وثمانين روبية ادخرها له إلى

حين مخادرته سلمه شيكاً باسمه فيه األموال

كلها.
استأجر عبد األمير دكاناً في المنامة بجوار عمارة
القصاب ،يبيع فيه معلبات وحاجيات منزلية،

لكنه تركه خالل سنة ،واستأجر مساحة صخيرة
أسفل درج سوق الخضروات في المنامة وبنى فيها
دكاناً صغيراً «صندقة» ،وصار يبيع المالبس وبعض

الكماليات مدة شهور قبل أن يغلقه ويخادره.
وخالل عمله هذا سافر إلى األحساء وبقي هناك
شهراً كامال مشغوالً بالخطابة الحسينية صباحاً
وليالً ،كان خاللها في رعاية األخوين المال عبد الله

البحراي وأخيه الحاج حجي البحراني.
عاد إلى الخطابة وقراءة المرافي الحسينية وتبين

له خطأ آراء أولئك الذين زهدوه في الخطابة وقالوا

ال مستقبل لها.
رأيت أبا جميل يتواصل مع الجميع ،يحاول أن يبتسم ،وأن الذي
يحدث ال بد منه ،رأيته أيضاً يقدم ما يشبه االعتذارات غير المنطوقة
للجميع ،إلى ولدي صادق ،الذي تحمل عبئا ثقيالً منذ اليوم األول،

وهو التواصل مع الشرطة وتحمل كل شيء من أجل الجميع ،رأيته يقدم
له اعتذاراً شفوياً ،يقول صادق «لم يكن أبي نكديا في الحصار ،يحاول

أن يضحك ويمزح طوال اليوم متفائال ،لكني استغربت عندما وجدته

يعتذر مني ،ويقول لي في فترات :سامحني يا ابني «غربلتك» ،حتى أني
وجدته يعتذر عن ضربه لي عندما كنت صغيراً!»

صار الشاب عبد األمير يحتذر لنفسه ويتأسف

لها؛ ألنه أصخى لبعض الشباب الذين قللوا من

أهمية الخطابة ومستقبلها ،قالوا له إن القراءة
ستموت وتنتهي وال ينبغي أن تربط مستقبلك بها.

بات يستغفر لهم ويعتذر لنفسه  :كيف تأثر
بهذا الكالم ،وكيف بدأ يبتعد عن الخطابة بعمل

إضافي صار هو األساسي الحقاً ،وبدت الخطابة في
الهامش.

ترك أعماله اإلضافية واحداً تلو اآلخر ،ولم يبق

إال دكانه الصغير تحت سلم مبنى سوق الخضروات
بالمنامة ،وعاد بشوق إلى الخطابة .فلما صار عمره

عشرين سنة ،وصار عمري ست عشرة بعث

جدي مال عطية قريبه الحاج عبد الله بن الحاج
محمد بن إبراهيم إلى علي بن منصور ،المشهور
ب«علي بن ناصر» ،شقيق الشاب عبد األمير األكبر

طالباً منه البدء في التقاليد المتبعة للتزويج .وكان
العقد ليلة الزواج نفسها ،والعاقد هو الشيخ

عبد المحسن الحاج حسين الشهابي ،والمهر مائة

وخمسون دينارا ،كله معجل .تزوجت وتزوجت
عمتي فاطمة في الليلة ذاتها ،والعاقد نفسه.

انتقلت من بيت أبي إلى بيت زوجي الشاب
عبد األمير ،وهو في الحقيقة بيت أبيه عمي

الحاج منصور ،المبني من سعف النخيل ،لكل
واحد في البيت برستج( :)٢أمه وأخواه :علي ومحمد.
وحين جمع مبلغاً من المال دفعها إلى خاله
الحاج سلمان بن سحد فبنى لنا «ريحة حجرة»()2

وحمام ،وتزوجني بذلك الزواج اللعبة .فلما ترك

دكانه الصغير في السوق واستقل في الخطابة صار

يبني غرفة واحدة ألهل بيته كل عام حتى تغير

شكل البيت .جدار البيت عادي ،عليه باب من
خشب في جهة الشرق ،الحوش فيه حديقة فيها
شجرة ليمون ،واترنج ،جوارها ثالث غرف ،متتابعة

في الجهة الشمالية ومجلس للرجال في شرق البيت،
أما جهة الجنوب ففيها حجرة ألمه والثانية ألخيه
الثاني .الحجر متالصقة مع المجلس ،المطبخ غرب
البيت ،نصفه لي والنصف اآلخر لزوجة أخيه علي.

وكان البيت يتخير شكله على مر السنوات.
في هذا البيت أنجبت ولدي محمد جميل،

وصاروا ينادون الشاب عبد األمير بأبي جميل ،وأنا
أم جميل.

ال أذكر لماذا طلبت مرة االستقالل في البيت،
لكني أذكر جيداً أن ضجة كبيرة حدثت مفادها
( )1البرستج هو :بناء ضخم وله قاعدة مستطيلة الشكل ،ويبنى من الجريد وسقفه جملوني والذي
يعطيه شكال مميزا ،ويكون للبرستج مدخل واحد وأحيانا تعمل بعض النوافذ ويبنى معه أحيانا عريش.

وأما بناء البرستج فإنه يحتاج إلى عمال مهرة متخصصين .وفي الخمسينيات من القرن المنصرم أشتهر
بعض رجال قرية بني جمرة ببناء البرستج ،وقد اختارهم المنقب األثري «جيفري بيبي» ليبنوا البرستج

في قلعة البحرين .حسين محمد حسين ،بناء العريش قديما :أنماطه وطريقة بنائه .جريدة الوسط،
العدد  14،2687يناير .2010
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أي حجرة صغيرة.

أن الخروج عن العائلة صعب ،وجيء ألبي جميل

برجال؛ القناعه بعدم االنفصال فقال لهم :لن أترك

أخي الكبير مهما حدث ،ولن أخرج من البيت،

لكننا نرغب فقط في االنفصال .لم يمر كثيراً حتى
انفصلنا دون أن نغادر البيت وقد أنجبت ولدي
الثاني منصور ،وقد كنت أنجبت قبلهما طفالً إال
أنه مات .حدث ذلك عندما كان الشيخ في دولة

قطر للخطابة والقراءة الحسينية ،فلما عرف أن
الطفل مات انكسر خاطره وحزن .تلقى الخبر من

أحد أخوته في مدخل القرية فتوجه إلى مستشفى
السلمانية ،سأل امرأة من قرية بني جمرة تعمل

هناك عني فدلته ،قال :يرزقنا الله غيره إن شاء

الله .وحين ولدت محمد جميل صار له حظوة
بين أعمامه؛ ألنه الذكر الوحيد بين فتيات كثيرات

هن بنات أعمامه .لكن لماذا مات جنيني األول؟

كان لم الحمل به األول شديداً؛ لذا كنت أشد على

بطني برباط من القماش حتى مات في شهره
الثامن! كنت صغيرة لم يتجاوز عمري ست عشرة

سنة ال أفهم! ال أجيد التصرف أمام ألم جديد ال

أفهمه.
اشتد األلم على األم الصغيرة ،ابنتي منصورة ،ورضيعتها فاطمة ذات

التسعة أشهر ال تسكت ،بكاء ال يعرف التوقف .ألم يضاعفه الحصار،

غياب زوجها وتعب وإعياء األمهات الصغيرات .تقول منصورة
«مرضت ،جسدي الضئيل ال يحتمل حصارا مهما كان .أنا هزيلة

الجسد ،أم جديدة خرجت من والدة قيصرية ،ولدي جفاف ،نقص في

السوائل ،شهيتي شبه مغلقة ،والحصار أتم إغالقها وأحكمه ،وزوجي

غائب عن بالده ،وأحتاج أن أرضع ابنتي .تعبت كثيراً».

فاطمة طفلة ولدي صادق ذات العام والنصف تبكي كثيراً ،صار
صادق يحملها ويدور بها لتسكت .ويسمون الطفل عندنا «جاهل»،

جمعه «جهال» ! ! عندما ال تتغير المشاهد أمام الطفل يضج ويعبر عن ذلك

بالبكاء ،لكن عندماتهدأفاطمة صادق تفرش لجدهاأبي جميل سجادة

الصالة فيتأثر بذلك المشهد ،يقول إن طفلة الحسين فاطمة الصغرى في
اليوم العاشر فرشت له سجادة الصالة  .ما أس ع استحفار المشاهد
لدى أبي جميل ،وما أسرع لمعان الدمعة في عينيه!

رأيت لمعان عيني أبي جميل ودمعة توشك
على النزول عندما جاء قرار والدي مال يوسف

سريعاً على رغبة أبي جميل في الذهاب إلى النجف
والدراسة في حوزاتها :إذا كان عبد األمير عازماً على

السفر إلى النجف فعليه أن يطلقك! جدي عارض
تلك الرغبة أيضاً .كان أبي شديداً في ذلك ،ولن أنسى

تلك الشدة التي أظهرها آنذاك.
كان ذلك بداية محن أبي جميل مع سيرة
النجف وسوف ترافقه هذه المحن ولن تهدأ ولن

يهدأ هو أيضا في مواجهتها وتحمل تبعتها .لكن
من أين كل هذا الحماس عند أبي جميل للذهاب

إلى النجف؟ من أين بدأ الطريق إلى النجف؟
عندما توفي الحاج عبد الله أبو ذيب في العام

1960م -وهو واحد من أعضاء الهيئة التنفيذية
العليا التي تأسست في أكتوبر 1954م والتي سميت

الحقاً بهيئة االتحاد الوطني وتهدف إلى نبذ

الطائفية وزيادة الوعي القومي وتوعية العمال
بحقوقهم -صار أبو جميل يقرأ ويخطب في مأتم

العزاء ثالثة أيام في مأتم القصاب بالمنامة ،وقد
حضر العزاء شخصيات كثيرة ،منهم الشيخ عبد

الله بن الشيخ محمد صالح آل طعان ،قاضي

التمييز بعد وفاة السيد عدنان الموسوي وعزل
الشيخ محمد علي المدني من المنصب ،فلما هم
آل طعان بالمغادرة أشار إلى أبي جميل بيده ،وخرج

معه يتمشيان نحو السوق شارحاً له أهمية

الهجرة إلى النجف والدراسة في حوزاتها .بقي أبو
جميل سنتين يحضر دروسه المتقطعة لكثرة سفر

آل طعان خارج البحرين ،وقبل أن يسافر المرة
األخيرة التي توفي فيها ،أحال أبا جميل على
الشيخ باقر بن أحمد بن خلف العصفور؛ ليكمل

بعض دروس النحو والعربية ،كما أن آل طحان أملى

رسالتين عليه إلى دائرة األوقاف الجعفرية حول
نية سفره إلى النجف ،قال في أولها:

حضرة الفاضل المكرم رئيس هيئة األوقاف
الجعفرية واألعضاء المحترمين

تحية وسالماً وبعد :
ألفت أنظاركم إلى أني قضيت سنينن من عمري

في طلب العلم عند فضيلة العالمة الشيخ عبد

الله الشيخ محمد صالح وفضيلة العالمة الشيخ

باقرالعصفور،لكنها دراسة متقطعة غيرمستمرة.
وأنتم تعلمون أن العلم في الغربة ال في الوطن،

وإني عزمت وتوكلت على الله أن أهاجر إلى النجف
األشرف تكميالً لدراستي.
فأرجو أن تمدوا لي يد المساعدة كغيري .شكر

الله سعيكم ودمتم موفقين.
عبد األمير منصور الجمري
(16

شوال

1380

أي  3أبريل

أرسل على هذه الرسالة رسالتين لتعجيل النظر

في الطلب آخرها في شهر ذي الحجة  1381ه (مايو
)1962

أي بعد عودتنا األقلى من النجف بأيام.

جدي وأبي يعرفان ماذا يعني الذهاب إلى النجف،

يعرفان التعب هناك ،الحاجة ومشاكل البقاء عند

طلبة العلوم .زاد األمر تعقيداً وفاة زوجة الشيخ
أحمد بن خلف في النجف فتزوج من امرأة أمها

عراقية ،فكرها فكرة ذهابي إلى النجف هاماً.
عارضت طيبة بنت حسن بن سلمان ،والدة أبي

جميل ،لكن معارضتها ليس للذهاب للنجف فقط
بل أن يصبح شيخ دين في قرية بني جمرة ،قالت
له :هذه القرية ال تربي شيخ دين! فرد عليها:
هذا قول قديم ،لقد تغير كل شيء ،فقالت :الشيخ

محسن مات ولم ينصب له مجلس عزاء ،ال مجلس

عليه ولو كانت جدرانه من سعف النخيل!
كان رأي أمي سلمى على النقيض من أبي تمام،
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)1961

قالت لي« :اذهبي معه ،ال تكوني سبباً في تفريق
عائلتك ،اذهبي وليحدث ما يحدث» .أخذت برأي

أمي ،تقويت به ،أسندت به رغبتي .بقي أمر
ذهابنا إلى النجف عالقاً سنة كاملة بين رأي وحوار

وجدل .تحاور أبو جميل مع أبي وجدي مرات،
قاال له :لو أنك أعلمتنا رغبتك في الذهاب إلى

النجف منذ البدء ما زوجناك ابنتنا .كانا يفعالن

ذلك خوفاً علي من المصير المنتظر هناك :فقر
وانقطاع ووحدة وغياب وندرة في التواصل.

وفي يوم سألني أبو جميل مباشرة :هل ترغبين
في الذهاب معي إلى النجف؟ فقلت له :نعم .فقمنا

نجهز أنفسنا وولدينا وما نحتاجه للسفر .هكذا
سارت األمور وهكذا قطحنا األمر بقرار بدأ بسؤال

صريح وجواب صريح أيضاً.

في صباح يوم شتوي بارد خرجنا نحن األربعة

ومعنا إحدى أخواته إلى الفرضة ،ميناء المنامة ،رأينا
الباخرة راسية بعيداً في عرض البحر .جاءت معنا

أخته بقصد زيارة األماكن المقدسة .أخذتنا اللنش

إلى الباخرة ،بقينا فيها ثالث ليال نحو البصرة.

هذه المرة األولى التي أخرج فيها من البحرين؛
لذا كان كل شيء أراه جميالً.
وصلنا البصرة ،النخيل فيها أكثر من الناس؛

ورائحتها هواء البصرة ،بتنا في فندق الحكاكة ليلة
واحدة قبل أن ننتقل بالقطار إلى محافظة الديوانية،

وصلنا النجف متعبين بحد ساعتين في السيارة .كان

ذلك في شهر شوال ،جلسنا ثالثة أشهر ،عرفنا فيها
المكان وأسسناه لبقاء أطول .عدنا إلى البحرين،
كأنها رحلة طويلة! ،بقينا شهري محرم وصفر ،قرأ
فيهما أبو جميل وخطب في الحسينيات ،فلما طل

شهر ربيع األول غادرنا تصحبنا هذه المرة أمه،

عمتي طيبة بنت حسن؛ للزيارة أيضاً ،جلسنا
هناك حتى نهاية شهر شعبان وعدنا إلى البحرين

وبقينا فيها طيلة شهر رمضان ،خطب فيه وقرأ
مجالس مختلفة ،وما إن انتهى عيد الفطر حتى
غادرنا إلى النجف.

في النجف عرفت السبب الذي من أجله ما

كان جدي وأبي يوافقان على ذهابي ،لكنها الحياة
نجتازها بما فيها ،وعرفت حكمة أمي أيضاً:

إما تذهبي أو تضيح العائلة ويضيع الولدان.
بعد موافقتي لم يتدخل أحد في األمر ،وصار أبي

يساندي كلما عدت من النجف؛ إذ كان كل طالب
يستلم خمسة عشر ديناراً في الشهر من األوقاف

الجعفرية ،وستة دنانير عراقية من السيد محسن
الحكيم ،المرجع األعلى للحوزة في النجف األشرف

آنناك.
استقر بنا الحال وصرنا نعود مرة واحدة
في السنة ،نسكن في الجزء الخاص بنا من بيت

أبيه الطويل .وذات عودة اشترى أبو جميل سهم

أخويه وأخواته وصار يجري فيه تعديالت كثيرة،

هدماً وبناء حتى صار جيداً لعائلة ليست مستقرة

في البحرين وال في النجف .ولما صار جميل في المدرسة

اقتصرت العودة على أبي جميل فقط ،بينما أبقى
أنا مع األوالد .فلما حان موعد والدتي بابنتي عفاف

عدت مع أبي جميل إلى البحرين وأبقينا جميل
 -الذي لم ينته من المدرسة  -عند عائلة السيد شرف

الخابوري وهي من عمان عاشت في حي النعيم
بالبحرين فترة طويلة .ما حالة أم تعود إلى بالدها
لي تلد! تحملت كثيراً من األوجاع في سفر أكهره

غير مريح .ولدت ابنتي «عفاف» وغادرنا بها بعد
عيد الفطر إلى النجف .خالل هذه الفترة ال وسيلة
تواصل مع جميل أو مع عائلة الخابوري لنعرف

أخباره ،ال هاتف والرسائل بطيئة حركتها ،ال تجدي؛
لذا عدنا إليه مثلما ودعناه في صباح يوم بارد

جداً ،مثل زمن طويل مضاعف من العمر .ال يبدو
لي أني سأنسى ذلك أبداً.

وفي المرة الثانية التي سافرنا فيها إلى النجف ،في
شهر ربيع األول من عام 1383ه أغسطس  1962م

استأجر أبو جميل بيتاً آخر أفضل من السابق
في طرف محلة الحويش وهي أحد أطراف محالت
النجف األربعة القديمة وهي :محلة المشراق ،محلة
العمارة ،محلة البراق ،ومحلة الحويش .يملك البيت

رجل إيراني يدعى الشيخ عبد الخفار.
البيت مجاور لبيت السيد علي السيد إبراهيم

كمال الدين رحمه الله الذي ساعدنا كثيراً وعرفنا

على ناس طيبين ،يقابله بيت محسن الشيخ

محمد تومان راشد ،وكان جارا طيباً ،وأوالده
رائعون ،اهتموا بنا وال ننسى ذلك .ال أحد ينسى
جيرانه الطيبين!
بقينا فيه ستة أشهر فقط ،ثم صرنا نتنقل

بين بيوت مختلفة في العمارة ثم في طرف البراق،

وهكذا من بيت إلى بيت حتى استقر بنا الحال

في العام  1385ه ( 1965م) ،في بيت متوسط لكنه
مريح وقريب من مشهد اإلمام علي عليه السالم.

البيت صالة صغيرة بحجم قطعة السجاد هذه،

الحجرة نفسها في صغر المساحة ،أما المطبخ فهو
أصغخر قليال منهما ،أسفل ذلك سرداب كحادة
العمارة القديمة في مدينة النجف حيث تكثر في

بيوتها السراديب وكأنها مدن متصلة تحت األرض.
في السرداب المظلم بئ ماء خطر؛ لذا يتأكد أبو
جميل أنه مقفل ،ال يفتحه إال ي الصيف عندما

يكون لديه ضيوف؛ فهذا المكان بارد في مثل هذا

الوقت .في الدور الثاني غرف ثالث .سكنا فيه أكثر
من عشر سنوات حتى عودتنا األخيرة إلى البحرين،
بعدها لم نر هذا البيت على الرغم من امتالكنا
له بصك وثيقة الطابو العراقي .قيل إنه أزيل

ضمن إعادة تخطيط الشوارع والساحات ،وصار
في موضعه مولد كهرباي .بقيت الذكريات وزينة
الجيران.

زاد قلق أبوجميل على الجيران ،وأن يتأذى واحد منهم بسبب هذا
الحصار .هم جيران نا الذين نحبهم كثيراً ويحبوننا ،ال يكون المكان

بدوغهم ،وال نعرف راحة عندما يصيب أحدهم مكروه .بعد سنوات من

التجاور يصبح الجيران الجزء ا ألهم من البيت والمكان؛ لذا في الحصار
الزم الكبار أكثر من الصغار في العائلة شعور ثقيل جداً ومتعب :أن

بيتنا صار معزوالً ،مفعوأل عن بقية البيوت ،صار بيتاً بال جيران .في
القرية الجيران جزء مهم في الحياة ،الجيران حق ،وغيابهم أو تغيبهم
بالقوة قسوة ال نعرف لها شكل ،ننظر إليها باستغراب كبير .إنه عمل

شاق جداً.

وألننا ال نرى الطريق؛ لذنا بآذاننا وبكثير من الخيال ،يرتبان
األحداث على المكان .ننظر في الوجوه ونأمل أن يكون فيها كالم ولو
خبر صغير .صرنا نتوقف للنظر في الوجوه ولم يكن يحدث هذا من قبل،

فعجلة ما هو معتاد يومياً ال تسمح بلحظة تأمل .للحصار إيجايات
أيضاً :النظر في أنفسنا المهملة .كان يفترض أن تكون النساء أكثر قدرة

على تحمل الحصار ،فهن أقل خروجاًمن البيت من الرجال.
حياة نساء طلبة العلوم الدينية في النجف
حصار دائم ،ال يفكه غير العودة إلى البحرين.

يدرس الرجال وتكدح النساء! يخرج الرجال إلى
الحوزات في الصباح الباكر وتبقى نساؤهم ترعى

األطفال ومدارسهم وشؤون البيت .وقد يغادر
الرجال للسهر في بيوت شيوخهم أو الذين يدرسون
معهم حتى وقت متأخر من الليل.
في النجف ال حياة للنساء ،ال حركة لهن إال في

داخل البيت ،وربما زيارة مشهد اإلمام علي
للصالة يوم اإلجازات .المرأة المحظوظة تلك التي
لديها جيران تعرفهم ،جيران من بلدها ،يمكن أن
تخطف شيئاً من وقتها للسالم عليهم ،وتفقد

أحوالهم ،وكالم سريع جوار الباب!

في النجف كثيراً ما ولدت المرأة منا في البيت!

جئنا النجف بولدين جميل وعمره سنتان،
ومنصور ستة أشهر ،عدت إلى البحرين لوالدة

عفاف ،فلما صارت الحودة إلى البحرين صعبة

ولدت محمد حسين وصادق ومنصورة هنا في

النجف.
يبدأ اليوم قبل أذان الصبح بقليل ،يخرج أبو

جميل للصالة في مشهد اإلمام علي وأبقى أنا في
البيت ،أنتهي من الصالة وأخرج لشراء الحليب
وربما القيمر الطازج من امرأة تأتي ببقراتها

الثالث في الحي ،تقف بها بعيداً عن بيتنا .أقفل
باب البيت وأمشي إليها ،أرى الناس هناك جلوساً

ووقوفاً ينتظرون حصتهم من الحليب ،وهي تعمل
جاهدة لتوفيره لهم .ال صوت غير سؤال المرأة

الناس عن مقدار ما يريدونه وصوت سقوط

الحليب في األواي .المقياس هو «الجيلة» ،كأس معدني
صغير ،تبيع المرأة ربع الجيلة بخمسة وعشرين
فلساً .أشتري الخبز الطازج وربما أشتري هريسة

وأعود أنتظر عودة أبي جميل من الحضرة ليجد

اإلفطار جاهزاً .الصباحات في النجف متشابهة.
يخرج أبو جميل للدراسة في حوزة السيد الحكيم
رحمة الله عليه ،بينما أدير شؤون البيت واألطفال

ومدارسهم وصحتهم وأطبخ طعام الغداء ،وفي الليل

أعود ألشتري الخبز والكباب للعشاء وربما جبنة

وخبزاً وجحاً (بطيخ) .يغادر أبو جميل للسهر
عند األصدقاء خصوصا عند الشيخ عبدالعظيم

الربيعي في بيته الكبير ،إذ يجتمع فيه مع نفر
من طلبة العلوم الدينية فيتأخر في مدينة ال يأمن

الشخص على نفسه في ليلها .وقد تعرض للقتل

مراراً بعد منتصف الليل من أبناء الليل الذين
يبغضون شيوخ الدين ،ينعتونهم بنعوت سيئة!

فيتصنع أنه يمد يده في جيبه فيخافون منه ظنا

منهم أنه مسلح .قلت له :ما يفيد فيك إال إذا
قتلوك فيضحك ويقول« :السالمة بيد الله ،لقاءات

األصدقاء للترفيه عن النفس من عناء الدراسة في
النهار أمز مهم» .وربما تأخر كثيراً فألومه على

ذلك وأتشاجر معه ألني أخاف أيضاً ،فكل األوالد
صغار .بالغ مرة في التأخر فوضعت له المفتاح في

الباب حتى ال يستطيع فتحه ويدخل ،صار يضرب
الباب كثيراً فلم أفتحه له إآل عندما شعرت بأنه

تعب .لكن ذلك لم يثنه ولم يغير شيئاً من عادته
في التأخر .أوقظ الكبار ليناموا في أسرتهم بينما

يحمل هو األطفال إلى مفارشهم.
أعتمد على نفسي في كل شيء ،في وجود أبي جميل

أو غيابه ،شتاء وصيفاً ،أهتم بدروس األوالد وأتابعهم
درساً درساً ،وما ثقل علي أو استصعب تركته ألبي
جميل عندما يعود ليالً إذا كانوا مستيقظين!
يوما الخميس والجمعة عطلة في الحوزة ،يحضر

أبو جميل اللحم وبضائع أخرى ويغادر دون أن

يصطحب معه واحداً من األطفال ،يعتذر ،يقول:

«هذا منصور مو آدمي ،يتعبني ،ال أستطيع»،
نلتقي به في المشهد عصراً ،يلحق به األطفال

وأعود أرتاح في البيت .هذه راحتي الوحيدة في
األسبوع كله .هكذا أظن! وربما ذهبنا في نهاية

األسبوع إلى كربالء على الرغم من تعب تلك
الرحلة ومخاطرها ،لكن زيارة اإلمام الحسين عليه

السالم وتغيير المزاج يستحق.
الخروج فجراً في الشتاء لشراء الحليب والخبز

صعب جداً ،فاأليدي -لشدة البرد -تيبس حتى
شروق الشمس ،نتستعين بالصوبات (المدفأة) .وفي

الصيف القصير نستعين على الحر بالنوم في سطح

البيت ،نسمع أصوات الناس ،نباح الكالب الضالة
طوال الليل .الربيح جيد وال نحتاج لتكييف

أو تشغيل المراوح ،يصبح الجو لطيفا جداً.

غياب الزوج أمر تعرف النساء مرارته في

النجف .اللواتي رافقن أزواجهن للدراسة في النجف
أكثر من يعرفن معنى بغض الحصار .وألبي جميل

غيابات كثيرة غير الخياب اليومي المعتاد! كنا
نخفف معاناة النجف بالعودة إلى البحرين أشهر

محرم ،صفر ورمضان؛ لتعطل الحوزة في أغلب
أيامها ،وعندما ال يحدث ذلك يسافر لبعض القرى
العراقية واأللوية مثل :لواء الخض ،واللواء علي

الشرقي ،ولواء علي الغربي القريبة من البصرة؛
لقراءة المجالس الحسينية .يذهب بالقطار ويبقى
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شهراً كامالً .وقد يسافر إلى الكويت ،حدث ذلك

مرتين .يغيب فأنهض بشؤون البيت وحدي ،ال
أطلب مساعدة من أحد ،على الرغم من وجود

عائالت أعرفها وقريبة منا .مثل عائلة الشيخ
عيسى قاسم والشيخ عباس الريس وهما من
قرية الدراز ،والشيخ أحمد مال الله والسيد عبد
الله الغريفي وهما من النعيم ،والشيخ سليمان
المدني من جدحفص والسيد عبد الله المحرقي من

المحرق ،والشيخ علي عبد النبي الستري والشيخ

علي بن عبد الله الستري من سترة ،والشخ علي

رضا الجزيري والشيخ محمد بن الشيخ منصور
الستري توفي شاباً ،والشيخ محمد جعفر الجفيري

والشيخ إبراهيم الجفيري من الجفير ،والشيخ علي
العصفور من قرية المعامير .أضف إلى ذلك عالقتي

بعوائل عراقية ،لكني ال أطلب المساعدة أو النجدة
منهم.
كان ولدي محمد حسين صغيراً عندما ألبس

علبة حليب معدنية رأس أخيه الطفل لؤي،
فرأيت ذلك واسترجحت :إنا لله ،خفت أن يختنق،

بدأ تنفسه يقل ،والدم يسيل من تحت العلبة،
حاولنا تخليصه منها ،ولم تخرج من رأسه إال بعد

ألي ،أخذته إلى مضمد ومسعف في الشارع يقوم
بعمله سريعاً لكنه مهم.
فلما جاء أبوه من الحوزة قال :كان عليك أن

تصرخي وتطلبي النجدة من اآلخرين ،قلت له:

ال أجيدذلك ،فقال« :كان يمكن أن يختنق».

وبالوي أخرى!! جواد طفل ألب بحريني يدرس
في الحوزة ،أخذ ماكينة حالقة أبي جميل وحاول

حالقة محمد حسين فجرحه جرحاً عميقا ،حملته
على إثره إلى العيادة .ما زال أثره لهذا اليوم.

في إحدى ليالي شهر محرم ،وفي عهد الرئيس
الحراقي محمد حسن البكر ،وعلى الرغم من قرار

منع استخدام الشعالت النارية (المشاعل) في مواكب
العزاء ،إآل أن الناس هنا ماضون في استخدامها وكأن

قراراً لم يصدر بشأنها .وهي أعمدة تنتهي بقماش
مشدود فيه كيروسين أو مادة مشتعلة؛ إلضاءة

طرقات هي في األصل مضاءة بمصابيح الكهرباء!
هذه األعمدة تسببت في حرائق وإصابات وربما

ضحايا .هذه المشاعل بقيت جزءاً من تراث هذه

المواكب .وربما صنعوا ما يشبه الجالبوت الصغير
فيه خشب وأقمشة تشتعل يحمله رجال في وسط

المواكب.
في ذلك اليوم رغب معزون في الدخول إلى
الحضرة بهذه المشاعل إال أن الشرطة منعتهم

فحدثت مواجهات وشجارات وشخب أدى إلى لجوء

الشرطة الستخدام الرصاص .ما المحنة التي كنت
فيها؟ محمد جميل ومنصور خارج البيت ،وأبوهما

في البحرين! هذا يكفي لدخولي في قلق وخوف
كبيرين على مصيرهما .حاولت الخروج الساعة

الواحدة بعد منتصف الليل لكني ترددت عندما

سمحت صوت إطالق الرصاص مازال مستمراً.

هل أخرج وأترك بقية األطفال نائمين وحدهم في
البيت؟! قررت الجلوس في البيت لكني سرعان ما

عدلت .ماذا يفعل طفالن في الخارج حتى اآلن في
مثل هذا الوضع المخيف والخطير؟ ما حالهما؟

أخرج أو ال أخرج؟ قلت :يا الله ...توكلت عليك.
خرجت وقفلت الباب ،تركت وجهي مكشوفاً
فالمرأة التي تغطي وجهها ليالً يتحرشون بها أكثر.
خرجت في اتجاه حرم اإلمام علي عليه السالم،

هذا المكان األول الذي يجب أن أبحث فيه،
المكان الذي يقصده الناس في ساعات الخطر؛ ألنه

آمن للجميع .وما إن وصلت حتى وجدت الناس

ينشدون:
حيدر فتح بيبانه على عناد عدوانه

ففتحوا األبواب ودخلت مع الداخلين ،رأيت
أم سامي -زوجة الشيخ عيسى أحمد قاسم ،الذي

كان معها -إلى جوارها أربحة أطفال نائمين :ولدها،

وابنتها ،ومحمد جميل ومنصور ،فحمدت الله
كثيراً ،وشكرتها وشكرت الشيخ ،أيقظتهما وخرجنا

باتجاه البيت وقد لعب بي القلق على الذين
تركتهم ناتجين في البيت .كنت أريد أن أخبر أبا
جميل بما حدث لي ،لكن كيف؟ وبأية طريقة؟

ال هاتف ،وال رسالة تصل بسرعة قلقي ،الحق

يصل إلى صاحبه قبل أن تصل الرسالة! ومافائدة

معرفته اآلن غير دخوله في قلق أكبر من الذي

دخلني ،أنا هنا وهو هناك!

عندما أصيب لؤي بالحصبة كان أبو جميل في
البحرين أيضاً ،وبينما كنت أستعد ألخذه إلى عيادة

خاصة جاء محمد حسين عطشاناً وشرب من كاز
المدفأة ظاناً أنه ماء .يا ربي ماذا أفعل اآلن؟ تركت

لؤي وحصبته وطرت بولدي محمد حسين وكازه!
المسافة إلى العيادة طويلة وال سيارات ،هناك عملوا
له الالزم ،عدت به ورجعت للعيادة أحمل لؤي.

الحمل ثقيل وال فارق في العمر بين األطفال.

كان عندما يمرض واحد منهم يساعدني محمد

جميل ألنه األكبر ،يصبح أما صغيرة للبيت ،فأخرج
بالمريض إلى المشفى ،أشعر بشيء من االطمئنان:

البيت في رعاية أم صغيرة! والمريض في رعايتي.
مرضت منصورة ،لم يكن جسدها الضئيل يحتمل حصارا مهما
كان .هي هزيلة الجسد ،خرجت من عملية والدة قيصرية للتو ،ولديها

جفاف ،شهيتها شبه مغلقة ،والحصار أتم إغالقها وأحكمه ،وزوجها

غائب عن بالده ،وتحتاج أن ترضع ابنتها ،فتعبت جدا ،قلت لهم :ابنتي
عندها نزيف وتحتاج رعاية صحية حاال ،فردوا :هذا مستحيل! ال أحد

يخرج من هنا ،ال تعليمات عندنا بال ا

ألحد بالخروج! فاقترحنا

عليهم بعد جدال طويل إحضار طبيبتها اآلسيوية التي ولدتها في
مستشفى البحرين الدولي فوافقوا .صرنا ننتظر دخول شخص جديد

من الخارج! الغريب الداخل على المحاصرين يضيء المكان ،هذا ما
أشعر به قبل وصوله إلينا ،أو وصولها على نحو أدق.

في صباح اليوم الثالث عشر من الحصار 13 ،أبريل 1995م أحضروا

طبيبة ابنتي منصورة من مستشفى البحرين الدولي ،أدخلوها علينا
ترافقها شرطية ،كانت الطبيبة خائفة جدا وغير مستقرة .كان الجميع

ينظرإليها :هذه المرأة قادمة من الخارج هذا الصباح! ماذا رأت؟ تحدثت
مع من؟ هل بدأت تسأل في داخلها :ما الذي يحدث لهؤالء الناس؟ ماذا

فعلوا ليحاصروا جميعهم؟ ما حالهم؟ رأيتها ،ربما لم تكن في وضع مثل
هذا في حياتها قط! في لهجتها تهدج! دخلت ترتعش ،قالت لمنصورة
بعصبية بالغة :ليتني لم أجر لك العملية! طلبت من الشرطية الخروج

ليتسنى لها فحص ابنتي ،لكنها رفضت ،فوقفت ابنتي الكبرى عفاف
بين الطبيبة وبينها حائال ،فلما أتمت فحصها قالت :إي مجهدة ،تحتاج

أن آخذها للعالج إلى المستشفى ،تحتاج مغذياً «سيالن» بشكل عاجل،
فطلبوا منها إحضار السيالن إلى هنا فرفضت بشدة ،قالت :ال أستطيع
فعل أي شي هنا ،كل ما أحتاج إليه متوفر هناك في المستشفى ،وبصراحة

أنتم أزعجتموفي وأنا خائفة جداً.صار كالماً كثيراً نتهى بقرار وشرط،

وافقوا بشرط أن ال تعود إلى هنا مرة ثانية ،وعليها أخذ كل حاجياتها،
صاروا يؤكدون :لن تعود إلى البيت .أين ستذهب إذن؟ من يرعاها؟

عرفنا لماذا كل هذا التشدد في منعها من العودة إلى البيت بعد العالج،
منع وصول معلومات أو أخبار من الخارج إلى الداخل ،أن نبقى في

حصار شديد ال يغيره خبر واحد من الخارج! الحمد لله أيم وافقوا،
وما سيحدث الحقاً تفاءلنا بأنه خير.

ساعدتها في لملمة حاجياتها ،قالوا إتجا لن تعود! فرحت ألنها

ستخرج من هذا الحصار ،وحزنت ألتها ستخرج وحدها إلى المستشفى!
سأفتقدها ،لن أعرف أخبارها بعد اليوم .ودعناها عند الباب ،أنا

وأبوها وصادق وعفاف واآلخرون ،حضنتني ،حاولت جاهدة أن

التبكي ،حبست دموعها ،قال لها صادق :إذا وصلت المستشفى اتصلي
بالمحامي حسن رضي .فتشوا حقيبتها ،نظروا في كتب الجامعة ،سألو ها

عنها فشرحت لهم .التفاتة أخيرة عند عتبة باب البيت وال شيء بعد

ذلك إال القلق عليها وعلى طفلتها فاطمة .مللت هذا الحبس ،لو أخرج
معها ،لو أخرج!
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!: «:
أيي. .
يا غ
٠٠ 1,٦
ي ,اً—
٠٠

فما
غة ا٠ي ئ
----ة ٦٠ا ع—"ر٠

وأريد الخروج منها حاالً ،ال أحد يحتمل هذه

الحبسة ،هذا الحصار! دخلني ملل شديد جداً

جحلني عصبية المزاج! هذه المدينة ال تناسب
أمهات غريبات ،محبوسات ،محاصرات بالمسؤولية

والبيت ،هذه المدينة ال تناسبني! فزعت! ثرت في
البيت على البيت فعلمت نساء المشايخ ووصل
خبري إلى رجالهن فأرسل لي السيد جواد السيد

فضل الوداعي زوجته أم علوي ،تحمل منه رسالة

شفوية :اعقلي!! أرسلت له :لقد مللت وكفى!
قطعت السنوات بين رغبة الخروج والمغادرة،
لكني لم أغادر إال بعد أن حدث أمران :النظام

البعثي يبحث عن أبي جميل ،ودعوة من بعض
المشايخ والناس في البحرين له للدخول في المجلس
الوطني ،البرلمان.

اثنتا عشرة سنة قضاها أبو جميل في الدرس
بين أيدي أساتذة حوزات النجف ،بدأ الدس عند

الشيخ عبد الله أبو مرة اإلحساني بقراءة كتاب قطر

الندى في النحو في مسجد الهندي ،يكتظ بالطالب
ويمتلئ بدوي أصواتهم فتسمع الضجة فيه من
الشارع ،وقرأ بعض كتاب شرح ابن عقيل على
الشيخ حسين الظالمي ،وبدأ قراءة الفقه في كتاب

شرائع اإلسالم على الشيخ سليمان المدني ،ولكثرة

عوارضه الصحية انتقل للدرس عند السيد حامد

السويج من البصرة ،ثم الشيخ محسن الغروي،
بعده األستاذ الشيخ عز الدين الجزائري .قرأ علم

األصول على السيد عالء الدين بحر العلوم ،والسيد
حسين بحر العلوم ،يرافقه في أكثر هذه الدروس

زميله الشيخ محمد بن منصور الستري ،والبحث
الخارج عند السيد الخوفي والسيد الشهيد محمد
باقر الصدر ،وقضيتها أنا في حبسة يمضي الوقت

فيها بطيئاً جداً)( .

( )1يقوم المنهج التقليدي في التدريس في مدراس حوزة النجف على ثالث مراحل ،هي :المقدمات،
ويقصدون بها النحووالصرف والبالغة ،ثم السطوح  :وهي دراسة متون الكتب في الفقه االستداللي،

وأصول الفقه ،وأخيراً مرحلة البحث بحث الخارج  :وتكون الدراسة فيها جماعية ،يتحلق فيها الطالب

الذين أنهوا المرحلتين السابقتين حول واحد من كبار المجتهدين ،فيحاضرهم ارتجاال في األصول أو في
الفقه ،فيعرض عليهم المسألة ،شارحاً لها ،مبرزاً فيها جميع اآلراء اإلسالمية ومذاهبها ،ثم يناقش تلك

اآلراء مناقشة دقيقة ،كما يناقش أدلتها ،ثم يدلي هو برأيه في المسألة.

في الحصار يعنادك الوقت ،كأنه ال يتحرك! لم تتقبل أختي ليلى
حبستها فحولتها إلى إزعاج نالت به الشرطة كلهم واحدا واحدا!

أزعجتهم حتى خفنا عليها .لم تتقبل الحصار .صارت تفرض إزعاجها

على الجميع ،ورسالتها هي:لن أستمر أكثر في هذا المكان ،وحقيبتها في
يدها أزعجتهم أيضاً! التلويح بالخروج مزعج جداً! وفي اليوم العاشر
من الحصار ضجوا بها فأخرجوها ،عرضوا عليها توصيلها إلى بيتها في

سيارة الجيب فرفضت ،قالت بيتنا هنا على التلة .خرجت ليلى وكنت
آمل أن تعرف الناس بحقيقة ما نتعرض له ،أن تقول لهم أخبارنا وتسمع

أخبارهم وتعرف ما حدث وتعرف أسماء الذين سقطوا أيضاً .أشاعوا

في البيت بأن الباب مفتوح لمن يريد أن يغادر ،وأن الحصار على الشيخ
وزوجته فقط ،فلم يخرج أحد ،لكن ابني علي استعد للخروج ،انقطع
عن مدرسته وهو في فصل دراسي حرج هذا العام ،شهادة الثانوية
العامة ،فلما تقدم للخروج قالوا له انتظر لما بعد الغداء ،فأعاد ترتيب

نفسه ،جهز كتبه المدرسية وثيابه وحاجياته استعداداً للسكن في بيت

أحد أصدقائه ،وبعد الغداء قالوا له :جاءت األوامر ال خروج!

في اليوم العاشر للحصار أصيب أبو جميل بنوبة ضيق التنفس ،وبعد
كالم كثير سمحوا للدكتور أحمد سالم العريض وممرضين بالدخول إلى
الوالد يرافقهم مدير المنطقة الشمالية مع شرطي وشرطية .وعلى الرغم
من الظرف الصحي والنفسي الصعب ألبي جميل ،رفع رأسه باتجاه

مدير المنطقة الشالية قال« :كنت أتمنى أن تدخل بيتي في وضع أفضل،

يليق بك ،لكن بلغ تحياقي لوزير الداخلية ،أخبره إن كان لديه شيء

فليكن معي ،وال دخل لعائلتي وال جيراني وال سكان الحي بقراراقي

وأنشطتي)) .أنهى الدكتور العريض فحصه ،طلب منهم أن يسمح ألبي
جميل بامشي في مساحة أكبر حفاظاً على صحته ،فسمحوا له بالمشي عند

الساعة السابعة والنصف ليالً مرة واحدة خارج البيت ،من العتبة حتى
المنعطف الجنوبي القريب جداً من البيت ،ولمدة ربع ساعة فقط .استغل
األطفال هذه الفسحة الوحيدة فمشوا معه في المسافة ذاتها ،والوقت

نفسه ،والمرة التي لم تكرر نفسها ،ولم يسمح ألحد غير الصغار بمغادرة
عتبة البيت.
األيام متشابهة ،ال شيء مختلف ،وهذا التشابه متعب ،واألكثر تعباً
أننا ال نعرف إلى متى؟ دخلوا فتغير شكل المكان وصرنا ننظر للقادمين
بشكل لم نعتد عليه في النظر لزوار البيت في الظروف العادية ،رأينا
شخوصاً غير محاصرين يدخلون حصارنا ،تعرف ما يجدث في الخارج
وتعرف األسماء أيضاً .خرجوا فعدنا للوضع السابق.

عدنا إلى البحرين بعد أن اشتدت وطأة البحث
عن أبي جميل من قبل النظام البعثي .لماذا؟ ألنه

شارك في مسيرة احتجاج بحد وفاة السيد محسن

الحكيم في العام 1970م ،وألقى كلمة باسم علماء

الدين البحرانيين انتقد فيها حكومة حزب البعث

وممارساتها .وكان مما حفظه بعيداً عن أيديهم وفي
المعابر والجمارك أن االسم الذي اشتهر به هو
عبد األمير ،لكن اسمه في جواز السفر عبد الله!
ليس هذا هو السبب الذي يجعل أبا جميل

يغادر من أجله النجف! فقد بقي سنتين بعد

رحيل السيد الحكيم! ما كان يهتم بالخطر مهما
اقترب منه ،لكنها الدعوة له للمشاركة في المجلس

الوطني ،أو ما عرف الحقاً باسم برلمان
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الطلب بالعودة إلى البحرين والتقدم للترشح

للمجلس أوالً من بعض أبناء قرية بني جمرة ثم

جاءته برقية من الشيخ عيسى قاسم -الذي عاد
إلى البحرين قبل عامين وصار عضواً في المجلس

التأسيسي الذي وضع دستور البالد  -يطلب فيها
منه العودة للترشح للملجس الوطني .وصادف

وجود جدي مال عطية الجمري في النجف زائراً
فحثه على السفر إلى البحرين وأخبره أن أهل
الدائرة يرغبون في انتخابه عضواً في هذا المجلس.

لكن أبا جميل بدا متردداً في قبول الدعوة

كارهاً لقطع دراسته في فترة مهمة عنده :مرور

أقل من سنة على حضوره الدرس المتقدم في
الحوزة المعروف باسم «البحث الخارج» عند كل

من السيد الخوني والسيد الصدر ،فقطع التردد

باستشارة كبار العلماء ،يفعل ذلك دائاً إذا تردد

في شيء مهم! استشار الشيخ محمد أمين زين

الدين والسيد محمد باقر الصدر فأشارا عليه
بتلبية الدعوة .هكذا تأكدت العودة!!
عدنا في سيارات مقاول سفر بحريني ،لم نرتح
أبداً في هذه الرحلة؛ توقفنا في وسط الطريق
وغيرنا السيارة .ركبنا سيارة بدوي ،طويلة متعددة

المقاعد ،يرافقنا مسنان وامرأتان ،واحدة في عمري
واألخرى مسنة مع طفلها .وبينما نحن في الطريق

شعرت بأن السائق اتخذ طريقاً آخر غير الذي

اعتدنا عليه ،طريقاً وعراً غير محبد ،فسألته :إلى
أين؟ فقال« :ال ..ال هنا قليال» .وجدنا أنفسنا في
وسط قرية ،ويده على بوق السيارة ال يرفعه،
فتجمع علينا رجال مسلحون ،قلت ألبي جميل:

هذه نهايتنا! فصاحت النساء وفزعن ،يضربن على

صدورهن .بعدها تحرك بنا وتوقف في محطة بها

مقهى ،حاولنا األكل فلم نستطع من شدة الخوف.

قدم أبو جميل شكوى عنه في نقطة شرطة في
إحدى المحطات ،فحذرونا وطلبوا منا االنتباه
بعد أن أخذوا رقم سيارته .وصلنا الخبر مساء ،ال

سفن تغادر إلى البحرين إال في الصباح الباكر فقط،
ال فنادق ،وال استراحات؛ لذا خنا فوق حقائبنا
على رصيف الميناء ،وفي الصباح تحركت بنا سفينة

شراعية خشبية إلى البحرين .وما إن توسطنا المسافة
حتى هبت رياح قوية مزقت الشراع وأعلنت حالة
الطوارئ وحالة الهلع أيضاً! مرة أخرى أقول ألبي
جميل «ما متنا في البر بنموت في البحر»! صار

الموج يسير السفينة .أنزل رجال خفاف الشراع
وخاطوه باإلبر الكبيرة فاعتدل مجراها إال قليال.

السفن التي تعتمد على أشرعة مرقعة تتعب.
وصلنا البيت متحبين مرهقين ،جاءت حقائبنا
وأغراضنا الحقاً مبللة بماء البحر .كان الوقت صيفا
وال أعرف لم شعرت أننا في الربيع!
فرح أهلي وأبي وجدي والعائلة لعودتي ،واستمتع
جدي مال عطية أكثر من اآلخرين بهذه العودة.

كانوا يطيرون فرحاً بأوالدنا ويأخذونهم معهم
للنزهة في سياراتهم ...أنا أم جميل أتنفس في بالدي
ومكاني وبين أهلي.

عدنا ،سكنا في بيت جدي مال عطية الجمري مدة

من الزمن ،وقد شجع على ذلك أن جدي نفسه
وعدد من أوالده مازلوا يسكنون فيه؛ وألنه الذي

دعانا فرحنا للسكن معه .فلما انتهى أبوجميل
من ترميم بيتنا السابق ،وشراء حصة أخوته فيه

عدنا إليه ،وبدأت حياة جديدة ،أدخلت أوالدي إلى
المدارس حسب ما انتهوا إليه في مدارس النجف:

محمد جميل في الثاني اإلعدادي ،منصور في السادس
االداي ،وعفاف في الثالث االداي .وهنا طرأت

مشكلة في القرية :كيف لشيخ أن يدخل ابنته
إلى المدرسة؟! لكني لم أعط أهتماماً لكل ذلك،

ولم أكترث به ،على النساء أن يدخلن إلى المدرسة،
عليهن الدراسة مثل الذكور .لقد غلبت الجميع

بهذه المغامرة وتجاوزتهم .كانت مدرستها في

البديع .سمعت بذلك زوجة الشيخ عباس الريس
فقالت :أني بعد بدخل بناتي المدرسة ،زوجة الشيخ
الجمري فعلت ذلك .ولما فتحت جمعية التوعية

االسالمية صفوفا معتمدة من قبل وزارة التربية

أدخلنا منصورة فيها حتى أغلقت الجمعية في
فبراير 1984م نقلناها إلى المدارس الحكومية.

كانوا يحتجون علينا :ربوها ودرسوها في البيت!
كيف؟ في أي زمن نحن؟! شالونا بالطواقه والمناخل

ما علينا .سوف تزداد المحنة في المستقبل حين
بدأت عفاف تتدرب على سياقة السيارة؛ ألنها

بنت الشيخ فقط.

عدنا إلى البحرين ،وأظن أننا عدنا سالمين على
نحو ما! ال تصدق الذين يقولون عدنا سالمين من
مكان ليس مكانهم!
عادت ابنتي منصورة من المستشفى في اليوم الثاني ،طلبت منهم
المجيء مرة أخرى لى البيت فرفضوا ،فاحتجت عليهم بإن كل مالبسها

في بيت أبيها ،عندها سمحوا لها أن تدخل مراقبة وتخرج سريعاً .فرحت
بعودتها حتى لو كنا في حصار! كانت تدخل المطبخ كل لحظة وتقترب
مني لتقول لي جزءا من خبر ،تسرد لي قصتها منذ أن خرجت قليال

قليال ،يراقبونها وال تهتم .حدثتني قالت:
«عند الباب ركبت سيارة عادية جدا كانت تنتظرفي من المستشفى،

فيها ممرضة وسائق فقط ،وعندما تحركت رافقتها سيارة شرطة حتى
وصلنا المستشفى .كان األمر مضحكا :يا أمي أنا فتاة صغيرة ،وعندي
طفلة أرعاها ،وأهتم بها وبدراستي في الجامعة ،ليس أكثر من ذلك،
وفجأة أنقل في سيارة أمامها سيارة شرطة وخلفها سيارة شرطة

أخرى! ويمنعون دخول أي سيارة بينهما غير سيارة المستشفى! كان

األمر مضحكا .دخلنا المستشفى ،استنفروا الناس ،ال أحد بقي في
الصالة ،وال في المقدمة غير شخص واحد في االستقبال يدخل المرضى،

ورأيت الشرطي المسؤول يصرخ في برقية االتصال :سيدي ،أوصلنا هم
المستشفى .هنا بكيت .أدخلت غرفة المعالجة ،ومدت أنابيب التغذية،

وكنت أرغب في الخروج من هذه الغرفة ،لكن ممرضة أخبرتني بأنهم

غادروا .هنا هدأت ،تنفست ،شعرت بشيء من التحسن ،وزارفي أهلي،

خالتي مهدية وخالي محمد جواد ،وقدم لي بعض المال ،فشكرته وأخبرته

بإني ال أحتاج إلى المال ،أنا أحتاج إلى األمان والراحة النفسية ،كان يريد

تعويضي بأي شيء عما حدث:
-ماأخباركم؟!

 كل أخبارنا أننا نريد أن نعرف ما أخباركم؟ سمعنا صر اخ جارتنانعيمة زوجة األستاذ عمران وهي تجادل الشرطة وتكبر وتتهمهم بأشهم

قتلوا الشباب ،وعرفنا منها بعض األخبار المؤلمة لكن المعلومات ناقصة

وغير مؤكدة! سمعنا صوت رصاص وال نعرف ماذا يحدث! أمي

وأختي عفاف سمعتا نعيمة .أكدت لي خالتي األخبار وأن الناس
خرجوا في مسيرة فضربت بقسوة ،وكيف سقط شهيدان ،وجرحى
كثيرون».

سأل ولدي علي اخته عن حال المدارس مبدياً قلقه من هذا االنقطاع

وهو في سنة مصيرية ،فقالت :ال أحد في المدارس ،بعضها تشهد حوادث

واضطرابات مختلفة بسبب الوضع السياسي في البالد ،فاطمأن.
بقي علي في الصالة يدرس ،انشغل بدراسته عن الحصار والملل فيه.

لقد حاول قدر اإلمكان أن يبقى فيها.
غادرت منصورة إلى الغرفة التي تسكن فيها ،تتصنع تسوية حقيبة

مالبسها .عدنا من جديد إلى المطبخ ،قالت في عجلة المضطر« :الذي

قتل هو محمد يوسف عطية زوج كوثر بنت عمران جارنا والثافي والله
ما أدري هلهومن بيت مرزوق من بني جمرة أو من قرية ثانية ،صعب
أتذكر ماما».

فزع الرأس بالقلق ،كنا نحتاج أسماء القتلى لنهدأ ،صرنا نعدد لها

ا ألسماء بدءاً من ا ألمهات حتى ال نزداد حيرة وتلتبس ا ألسماء با ألسماء .
األمهات تفصل! لماذا ال تأقي األخبار مكتملة؟ وكأن معنى الحصار

نقص في حضور األسماء .كان الضابط يتهيأ ليصرخ بها ،اقتربت مني
كثيراً قالت:

« ذكرت ماما ...قطعوا رجل ولد خالك».
كنت أنتظر اسم الشخص الثاني ،اسم الشهيد! هنا صرخ عليها

الضابط :ماذا تفعلين؟ فقالت« :أسلم على أمي» .سوف تستقر في بيت

حماتها أو في شقتها .خرجت منصورة مرة أخرى ،انقطعت أخبارها،
وبقينا نحن على حالنا نتفقد األسماء وأحوالها.

تقدمت وترشحت األسماء للمجلس التأسيسي
المنوط به وضع دستور للبالد بعد شهور فقط من

استقالل البحرين .بدأ مكتب التحضير لالنتخابات
بعمله في بلدية المنامة برئاسة مساعد الزياني،
وبعد أن انتدب له شخصان ،هما :جاسم الحمران ي

من وزارة اإلعالم ،وعبدالله الخباز من وزارة المالية.
كان المكتب بإشراف الشيخ عبدالله بن خالد آل
خليفة الذي يترأس البلدية والتخطيط آنذاك.

كانت قرية بني جمرة ضمن الدائرة االنتخابية

الرابعة عشر التي تضم إحدى عشرة قرية ،هي:
الدراز ،بني جمرة ،المرخ ،جد الحاج ،سار ،باربار،

جنوسان ،مقابة ،البديع ،القرية ،والجنبية ترشح

فيها الشيخ عيسى قاسم وابن خالي محمد جعفر
الشيخ محسن العرب وجعفر أحمد الدرازي .فاز

فيها الشيخ عيسى قاسم ب:
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صوت ،وصار عضءاً

في المجلس التأسيسي .كنا حينها ما نزال في النجف.
صار الشاعر إبراهيم الحريض رئيسا ،وفي اليوم التالي

كانت إذاعة الكويت تقول :البحرين تختار شاعراً
لرئاسة المجلس التأسيسي.
وفي الثاني من يوليو  1973م تسلم أمير البالد

آنذاك الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة دستور
البحرين ،وصادق عليه وصدر رسميا في السادس
من ديسمبر 1973م ،وصار يعرف بدستور
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بعد تسلم الدستور بأيام قليلة بدأت مراسيم
اإلعداد للمجلس الوطني تصدر تباعاً حتى
الخامس من نوفمبر العام  1973م إذ صدر بيان

عن وزير البلديات والزراعة آنذاك الشيخ خالد
بن عبد الله آل خليفة يدعو للتسجيل في جداول

انتخابات المجلس الوطني ،فتقدم أبو جميل

إلى جوار الشيخ عيسى أحمد قاسم في الدائرة

الخامسة عشرة إلى جانب المرشحين :جحفر أحمد
الدرازي ،ومحمد علي محمد حسن وعباس عبد
الله شهاب الدرازي ،وذلك عن القرى التالية:

الدراز ،بني جمرة ،المرخ ،جد الحاج ،سار ،باربار،
جنوسان ،مقابة ،البديع ،جزيرة أم الصبان ،القرية،

والجنبية.

كان الناس حينها أوادم ،وال يوجد عالمات لحس

طائفي؛ لذا كان أبو جميل والشيخ عيسى قاسم
يخطبان في مراكز مختلفة في القرى التي ذكرتها،

منها نادي البديع.
أقفل باب الترشح وأعلنت النتائج :حصل أبو

جميل على  817صوتا ،وحصل الشيخ عيسى قاسم
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صوتاً  .وبهذا فازا ودخال المجلس الوطني.

وكان أبو جميل في الخامسة والثالثين من عمره
ويعمل خطيب ،بينما كان عمر الشيخ قاسم ثالثة

وثالثين سنة ويحمل محلماً قبل ذهابه إلى النجف

األشرف.
لم يستعمل الشيخ عيسى قاسم وال أبو جميل
ما استعمله المرشحون من الدعايات االنتخابية
وتوزيع صورهم ،أو تقديم برامجهم! قاال إنهما

متقيدان في كل مواقفهما من جميح الشؤون والقضايا

التي ستعرض على المجلس ئ إلب دد ألم ،يقران ما يقر،
ويرفضان ما يرفض؛ ولذلك م يسأل أحد من أبناء

الدائرة أو الشعب :ما هو برنامجكم؟ وكيف
سيكون موقفكم من بعض القضايا ،لكن الصحافة

لم تتركهما وسألتهما عن أهدافهما التي ترشحا من
أجلها ،وقد نشر بعضها في مجلة المواقف.

وما إن بدأ أبو جميل نشاطه في القرية حتى
بدأ العمل المضاد له من أقرب الناس ،الذين لم

يرشحوه في انتخابات المجلس ،لم يرشحوا منافسيه
أيضاً ،ما كانوا منحازين ألحد ،ما كانوا يؤمنون
بشيء فيه قليل من السياسة! استاء أبو جميل

منهم كثيراً ،فقلت له :امض في طريقك.
كانت أولى جلسات المجلس الوطني صباح
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ديسمبر 1973م في قاعة المجلس في بلدية المنامة ،افتتح

الجلسة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البالد
آنذاك في تمام العاشرة والنصف بقوله« :بسم الله
الرحمن الرحيم .حضرات األعضاء المحترمين ،باسم
الله الحلي القدير ،وبتوفيق من لدنه ،نفتتح الدورة

األولى للفصل التشريعي األول لمجلسكم الوطني
الموقر ...بوفاء هذا الشعب وإخالصه دخلنا عهد
األستقالل وقد قطعنا على أنفسنا عهداً وأعطينا

لشعبنا وعداً بأن نشركه في أعباء الحكم» .غادر

سموه القاعة وبدأت فعاليات الجلسة األولى النتخاب
رئيس للمجلس إذ فاز حسن الجشي بالتزكية ،رشحه

إبراهيم فخرو وثنى عليه جاسم مراد ولم يرشح

أحداًغيره .كان يوماًطويالً ومهما في تاريخ البحرين.
ومنذ أن بدأ المجلس عمله يخرج أبو جميل في
الصباح نشيطاً يحمل مضابط مصححة ويعود مساء

مرهق ،مصدع الرأس ،يحمل مسودات الجلسات،

يغلق على نفسه الباب ويبدأ بالقراءة ووضع
ملحوظاته عليها .ما كنت أسأله عن شيء ،لكنه بين
حين وآخر يقول لي بعض الحوادث والنقاشات التي

تحدث في المجلس ورأيه فيها ،وأمنياته.
حدثني عن المجموعات والكتل في المجلس،

وكيف انفصل أعضاء عن كتلتهم ،قال «في المجلس
أنا مع الشيخ عيسى قاسم وستة آخرين ،هم:

الشيخ عباس أحمد الريس واألستاذ سليمان الشيخ
محمد ناصر من سترة ،والسيد مصطفى القصاب

من جدحفص ،واألستاذ حسن المتوج من سترة،

والحاج عبد العزيز منصور العالي ،واألستاذ عبد
الله الشيخ محمد علي المدي من جدحفص وقد
انتخب أميناً لسر المجلس ،وكان معنا السيد علوي

السيد مكي الشرخات من قرية السنابس ،واألستاذ

عبد الله منصور الديري من قرية الدير ،ولكنهما
بعد فترة من انعقاد المجلس انفصال عنا ،فكانت

الكتلة اإلسالمية في البداية عشرة ثم بعد انفصال
األخوين المذكورين صرنا ثمانية نشكل الكتلة

اإلسالمية في المجلس،حيث كان المجلس يتألف-
باإلضافة إلى الوزراء وهم
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وزيراً ورئيس الوزراء-

من كتل ثالث :كتلتنا ،والكتلة الوطنية ،وتسمى

نفسها بالوسط وتوجهها علماني ،وفي طليعتها رئيس
المجلس األستاذ حسن الجشي وابن عمه األستاذ

عبد الرسول الجشي ،واألستاذ علي صالح الصالح،
والكتلة اليسارية ،ومنهم األستاذ علي قاسم ربيعه

واألستاذ عيسى الذوادي ،واألستاذ محمد جابر
الصباح ،وأكبر الكتل عدداً الكتلة الوطنية ،وكان
المجلس إيجابياً ،وال يخلو من الصراع بيننا وبين
الكتل األخرى من ناحية ،وبيننا وبين الحكومة من

ناحية أخرى ،ومع ذلك كان من خيرة البرلمانات،
وقد وصفه أحد األجانب بالمجلس العاقل ،وقد
كان موقف كتلتنا واضحاً وقوياً ومؤثراً».

صار ألبي جميل راتب شهري معروف ،فقام
يجدد في بيت والده القديم قليال قليال ،خصوصا

بحد أن وهبت أختاه زهراء ونعيمة حقهما في البيت
لألخوة الثالثة :أبي جميل وأخويه علي ومحمد،

فكان البيت ثالثة أثالث ،وقد اشترى أبو جميل
ثلث أخيه علي وأضافه إلى ثلثيه ،واشترى زاوية
من الجهة الشمالية من بلدية المنطقة الشمالية،

وصار يبني البيت أجزاء ،يهدم جزءاً قديماً ويبني
مكانه جزءاًجديداً على فترات ،فالوضع االقتصادي

ال يتسع لهدمه وبنائه مرة واحدة .وكان الحاج
منصور بن جواد أكثر من اشتغل فيه وأتقن ،كما

أن المجلس الذي بناه جيدا وواسعاً نسبياً ،وقد

افتتح مساء السبت التاسع من سبتمبر 1974م
بحضور الشيخ محمد أمين زين الدين ،الذي كان

موجوداً في القرية ضيفاً على العم مال عطية بن

علي الجمري قدس الله نفسه ،وقد حضر حفل
االفتتاح عدد كثير من المؤمنين ،وبالمناسبة تفضل

المال عطية رحمه الله تعالى بقراءة شيء من شعر

المديح.
كان أبو جميل يحدثني ونحن نشرب الشاي

عن النقاشات في قاعة البرلمان منها أزمة الغالء
التي عصفت بالبالد آنذاك بعد أن ارتفعت أسعار

بحض السلح بنسبة
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في حاجيات

ضرورية للعيش .اقترح أبو جميل تشكيل لجنة
برلمانية مهمتها متابعة هذه القضية .وصار ثابتا
عند هذا االقتراح وقد أخذ المجلس به ،لكن

القضية لم تحل جذرياً واكتفت فيها الحكومة برفع

اآلجور وخصصت مبلغ  38مليون دينار لدفع
الفروقات في أسعار بعض المواد الغذائية.

حدثني عن قضية توليد النساء التي بدا

فيها الدكتور علي فخرو الفتاً في استجواب ثالثة

من أعضاء البرلمان له هم :الشيخ عيسى قاسم

والشيخ عباس الريس وحسن المتوج وهم من

الكتلة الدينية متهمين إياه بإقالة طبيبة في التوليد
وتعيين رجل مكانها .وقد نفى فخرو ذلك موضحاً

بأن عدد الذين يولدون

43

امرأة بينهم رجل

واحد فقط.
حدثني عن تقدم الكتلة الدينية بمشروع قانون
لمنح االختالط في المدارس والمستشفيات ،في التربية
والصحة فثارت ضجة بين الكتلتين الدينية والوطنية
ونقاشات حادة لم تخل من بعض جمل الحماسة،
فيما نفى وزير التربية وجود هذا االختالط أصالً

وتعلل وزير الصحة بصعوبة تخصيص مستشفيات
للرجال وأخرى للنساء في الوقت الحالي .تدخل

الخبير الدستوري ضياء الدين صالح للتهدئة لكنه
لم ينجح .وفي الختام عرض القانون للتصويت فصوت
12

عضوا فقط وامتنع  29عضوا عن التصويت

فسقط مشروع القانون .عندها قال الشيخ عيسى

قاسم «شرفنا أننا أضفنا صوتنا إلى صوت الشعب
المؤمن الرافض لالختالط» وانسحب من الجلسة،

وانسحب معه أبو جميل ،الشيخ عباس الريس،
علوي الشرخات ،مصطفى القصاب ،سليمان ناصر،

حسن المتوج ،علي عبد الحال ،وحسن الخياط.
كانت الجلسة الواحدة والثالثين .انتقلت القضية
للصحافة والمساجد والمآتم واستمرت رسائل
وعرائض موقعة بأسماء ترفض االختالط إلى أمانة

سر المجلس ورسائل أخرى يشحرون فيها المجلس

بعدم صحة وجود أسمائهم في تلك العرائض ،وأنها

مزورة.
حدثني عن قضية ثالثة مدرسيين ومدرسة نشروا
آراءهم حول مشاكل التعليم في البحرين في مقابلة
في مجلة المواقف في

7

فبراير  1975م فقامت وزارة

التربية بإيقافهم والتحقيق معهم ،واتخذت قرارت

مختلفة بحقهم بين الفصل واإلنذار والتوقيف،

وأن أبا جميل علق في المجلس على هذه القضية
بأنه لم يجد في اللقاء ما يغضب الوزارة ،بل هو
من ضمن حرية التحبير المكفولة بالدستور ،وأن

ما حدث للمدرسين هو عقوبة غير قانونية ،وأنه
على ثقة بأن سعادة الوزير سوف يتدخل إلنهاء
هذه األزمة وإعادة المدرسين إلى أعمالهم مع النظر

في ملحوظاتهم وآرائهم لخير لتعليم.

حدثني عن قضية إسقاط عضوية عبدالهادي
خلف ،كيف طعن عضو المجلس التأسيسي محمد

سعيد الماحوزي في سن خلف القانوني حين الترشح!

حدثني عن قضية عمال شركة أوال ،وقضايا كثيرة

لكن القضية التي ال يمكن أن ينساها هي طلب

الحكومة من المجلس تمرير قانون تدابير أمن

الدولة ،فما الذي حدث؟

يقول أبو جميل «في عام  1975م قدمت
الحكومة إلى المجلس مشروع بمرسوم قانون جائر

ظالم هو قانون تدابير أمن الدولة ،وبعد اطالع
أعضاء المجلس عليه كان التوجه إلى رفضه جملة

وتفصيألء وحاولت الحكومة بشتى الطرق والمؤثرات
ضمان فوزه بعد طرحه على المجلس إال أنها

فشلت في ذلك ،وحيث رأت أنه لو طرح لسقط،

عمدت إلى حل المجلس بمرسوم أميري .وتذرعت

في حلها للمجلس بأنه غير متعاون مع مؤسسات
الدولة ،وأنه عطل مشاريع الدولة ،مناقضة نفسها

في اعترافها بكفاءة المجلس وإنجازاته الهامة على
لسان رئيس الوزراء في كلمة ألقاها بعد انتهاء
الدورة الثانية للفصل التشريعي األول .وحيث رأت

الحكومة أنها ملزمة بإعادة االنتخاب في غضون
شهرين من حل المجلس وإال عاد إلى االنحقاد

تلقائياً وكأنه لم يحل ،صدر مرسوم أميري بتأجيل
االنتخاب ريثما تحد الدولة قانوناً لالنتخاب ،عماً
بأن هذا المرسوم ال سند له من الدستور أبداً،

ومواد الدستور ليست قابلة للتغيير أو التحديل إال
بعد إقراره بخمس سنين .لألسف في العشية التي

سبقت افتتاح الدورة الثانية للمجلس الوطني

أعلنت إذاعة البحرين عن صدور قانون تدابير
أمن الدولة .كانت ردود األفحال كثيرة من األعضاء

والناس ووقح صدوره سيء عليهم وعلى البالد.

كتب الشهيد عبدالله المدني :صدور المرسوم قبل
ساعات من انحقاد المجلس الوطني هو استعمال

غير موفق للمادة

38

من الدستور التي تجيز

لألمير أن يصدر المراسيم ويكون لها قوة القانون

في حالة غياب المجلس لمواجهة تدابير ال تحتمل
التأخير ليلة واحدة أو حتى أسبوعا واحدا يحرض

خالله قانون بصفة االستعجال .الشيء الذي لفت

أنظار الجميع في تلك الجلسة هو اتفاق جميع
األعضاء دون استثناء على موقف موحد وهو

رفض المرسوم .ما قاله العضو عيسى الذوادي فيه
تفصيل آخر :ولما عرفت الحكومة أنها وحدها في

الساحة أرادت أن تناور فطلبت عقد جلسة سرية
وتعهدت أنها ستدلي ببيان يتضمن إعادة النظر

في المرسوم .ولكن األعضاء رفضوا ذلك ألن إعادة
النظر وحدها ال تكفي وتحمل أكثر من داللة

وطالبوا الحكومة أن تقول بصريح العبارة بأنها
سوف تسحب المرسوم حاال في جلسة علنية ،لكن
الحكومة رفضت هذا االقتراح وأصرت على سرية

الجلسة وعلى عدم سحب المرسوم فرفض األعضاء

وأصروا على عقد الجلسة وانسحبت الحكومة».

كان أبو جميل يتحدث بارتياح بالغ عن
مواقف أعضاء المجلس ،الذين انتخبهم الناس فلم

يخذلوهم ،سعيد جداً بما صرحوا به وكتبوه في

الصحافة عن هذه المحنة ،سعيد بما قاله عضو
المجلس الشيخ إبراهيم آل خليفة «لقد أسعدني

جدا موقف النواب جميعا هذا اليوم حيث أنهم

وقفوا موقفا واحدا برفض هذا القانون ورفض

االنصياع إلى تهديد الحكومة .ونحن ال نساوم
أبداً على حريات الشعب» ،ويكرر بأن البحرين
خالل سنتي المجلس عاشت قدراً ملحوظاً من
الديمقراطية ،والصحافة مارست قدراً طيباً من

الحرية ،وأصبح ذو المشكلة ينشر مشكلته والمظلوم

ينادي بظالمته ،لكنه يأسف لفرض هذا القانون
الذي جاء مطلقاً وغير محدد ،منح وزير الداخلية

صالحيات مطلقة وغير محددة األمر الذي قد

يؤدي إلى سوء استخدام هذه السلطات.
بعد ذلك اشتعل الشارع ،والمنابر والخطب
والجلسات واللقاءات وفي النوادي ،ومحها اشتعلت
الصحافة ،بما حدث وسجلت رأي الناس والشخصيات

الثقافية والسياسية ،وعقدت لقاءات كثيرة مع
النواب الذين قالوارأيهم بصراحة نادرة حول

القانون وحيثياته ،كان منها لقاء مجلة صدى
األسبوع في عدد

17

يونيو 1975م مع الشيخ

الجمري حيث سألته عن موقف الكتلة الدينية

التي ينتمي إليها -من هذا القانون بهذاالسؤال« :ماذا عن الكتلة الدينية ..أين يقف
أصحاب االتجاه الديني في المجلس الوطني من
هذا القانون؟ يقول الشيخ عبد األمير الجمري

وهو واحد من أبرز أعضاء التجمع الديني داخل
المجلس الوطني :لقد قررنا منذ البداية أن نرفض

هذا المشروع .لقد رأينا فيه عودة بالبلد إلى الوراء

ولذلك لم يكن هناك مناص من رفضه» .وعندما
سألته المجلة عن سبب التأخر في إعالن الموقف:
«لماذا إذن سكتم طيلة هذه المدة عن التعليق
عليه سلبا أو إيجاباً؟ ويجيب الجمري :لقد فضلنا

الصمت إلى أن يحين موعد طرح الموضوع بشكل
علني في المجلس الوطني .لم نكن نريد أن نتخذ

مواقف في غير موضعها ،كما أننا لم نكن نريد من
وراء مناهضتنا للمشروع أن نستفز أي طرف من
األطراف ،أما وقد حان الوقت لنقول كلمتنا فقد
قلناها صريحة برفض القانون والمطالبة بإلغائه».

وفي لقاء صحفي آخر في مجلة المواقف

(16

يونيو  1975م) علق أبو جميل على سؤال حول
األزمة الحادثة في المجلس والبالد ،قال« :ال شك أن

سبب األزمة القالمة هو المرسوم بقانون بشأن
تدابيرأمن الدولة الذي اليخضع لضوابط

إسالمية والقانونية صحيحة ،وقد رأى المجلس

بجميع أطرافه رفض هذا المرسوم ،وفي جلسة
األحد قبل الماضي انسحبت الحكومة من حضور
الجلسة ،احتجاجاً على عدم موافقة األعضاء

على جلسة سرية يناقش فيها المرسوم ،وعلى
عدمموافقتهمعلى تأجيله .»...قبلهذا للقاء

بيومين ،أي في يوم السبت ( 14يونيو

1975

) اجتمع

سبحة يمثلون كتل المجلس الثالث ،وهم :الشيخ

عبداألمير منصور الجمري ،رسول عبد علي الجشي،

علي صالح الصالح ،عبد الله المدني ،محمد سلمان
حماد ،محسن حميد مرهون ،وخالد إبراهيم

الذاودي ،اجتمعوا برئيس مجلس الوزراء بالنيابة

ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء ودار نقاش حول المرسوم حيث وافقت

الحكومة على إعادة النظر في المرسوم لكنها طلبت
أن يكون ذلك في جلسة سرية وعدم تحديد مدة
إعادة النظر .يومها صدر بان( )1بتوقيع األعضاء

السبعة ،جاء فيه :أن تصرح الحكومة في جلسة
علنية بأنها تعد المجلس بإعادة النظر في المرسوم

بقانون أمن الدولة في مدة أقصاها يوليو  1975م،
وأن إعادة النظر تلك تعني إلغاء المرسوم.

يقول أبو جميل «:وانتهى االجتماع على أساس

أن يتخذ الحل المطروح من قبل األعضاء ،وعلى

أن توافي الحكومة األعضاء في جلسة أمس

(15

يوليو 1975م) الساعة الثامنة والنصف ...إال أن
الحكومة أرسلت وفداً مكوناً من ثالثة وزراء :وزير
اإلعالم ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير

الداخلية ،وأبلغوا اعتذار الحكومة عن حضور
الجلس ة»

()2

لكن الذي أرادته الحكومة وخططت له هو
( )1انظر وثيقة البيان الموقع من األعضاء السبعة في باب األرشيف ،فصل المجلس الوطني .وقد نشر
هذا البيان بصورته هذه في صحيفة األضواء البحرينية في عددها  ، 501الصادر يوم الخميس  29يونيو
 1975م.

( )2انظر وثيقة اللقاء الصحافي لمجلة المواقف مع الشيخ الجمري في باب األرشيف ،فصل المجلس

الوطني.

الذي حدث في نهاية هذه األزمة! بقي مجلس
الوزراء منعقداً ،لكن الوزراء ال يحضرون جلسات
المجلس الوطني ،بدأت حملة اعتقاالت في شهر

أغسطس  1975م طالت مجموعات من اليساريين،
وفي تاريخ

25

أغسطس أعلنت الحكومة عن

إيقاف مركب فيه شحنة أسلحة في المياه اإلقليمية

البحرينية ،زادت االعتقاالت في صفوف اليساريين
رجاأل ونساء ،وفي يوم الثالثاء  26أغسطس 1975م
أصدر أمير البالد الشيخ عيسى بن سلمان آل
خليفة مرسوماً يقضي بحل المجلس الوطني،

ومرسوما آخر يقضي بتأجيل انتخابات المجلس

حتى يصدر قانون جديد .وبذلك صار المرسوم
بقانون تدابير أمن الدولة فاعالً.

كانت نهاية سيئة لمجلس نادر في المنطقة كلها،
وحلم قصير جداً .نهاية لم تكن على بال أحد.
ال أحد يعرف نهاية هذا الحصار السيء ،أقصد ال يوجد حصار غير

سيء ،وال أملك نعوتاً يمكنها أن تقول ما في داخلي اتجاهه .قالت ابنتي
عفاف في األيام األولى من الحصار :إذا كان المقصود أبي فلماذا كل هذا
الحصار على الجميع؟ فردت عليها ضابطة :الحصاريشمل الجميع وهذا

أفضل من أن تنتقلي منحي إلىحي آخر أنت ومحاضراتك!!
هذا صباح السبت

15

أبريل  1995م ،وهو اليوم الخامس عشر

للحصار أيضاً .تعبنا .تفاجأنا منذ الصباح الباكر بسيارات الشرطة
الخاصة وسيارات شرطة مدنية أخرى ودخول اثنين من الضباط

المعروفين ،قال أحدهما ألبي جميل« :أنت طلبت أن تلتقي بوزير

الداخلية من قبل! وهو اآلن يريد أن يلتقي بك ،لكن هناك!» .عرف
أنه خارج من البيت إلى االعتقال فلم يفطر ،أعطيته كوب شاي فلم
يكمله ،أعد نفسه لالعتقال وجهز أدويته فخرجوا به ،أركبوه في سيارة
مرسيدس سوداء وانطلقوا به إلى حيث ال نعرف .حدثت ضجة في

البيت ،وأصوات سيارات كثيرة في الخارج .غادرت الشرطة البيت،
وكذا بيوت الجيران ،والحي .هذه آخر لحظة من لحظات الحصار .من
السبتإلى السبت لى السبت .تم تركيب التوصيالت الكهربائية للهاتف

والتلفزيون ،والله ال أعرف من أين جاء جهاز الهاتف ،اتصلت بأختي
ليلى ،قلت لها و أنا أرجف «فكوا عنا الحصار خالص ،لكنهم أخذوا
أبا جيل)) .لم أتمالك نفسي فبكيت .هذه المرة األولى التي أبكي فيها منذ
السبت األسود ،وهذه المرة الثانية التي يعتقل فيها أبو جميل ،ال يناسبني
االنكسار في المحنة .انسحبت القوات كلها وتدفق األهل والناس إلى

البيت ،ومعهم تدفقت األسماء واألخبار والقصص كلها دفعة واحدة
في لحظات متقاربة في الساعات األولى من يوم فك الحصار ،يوم السبت
األسود .السبيإل ال لإلصغاء لكل شيء! كل شيء؟!!كل شيء قريباً:

اللحظات األولى لدخول القوات إلى القرية ،حصار البيت ،إخراج
الجيران من منازلهم بالقوة والصدمة في عشر دقائق فقط وهم شبه نائمين
بقليل من حاجاتهم ،نداءات المآذن في القرية والتحشيد لمنع اعتقال أبي

جميل ،سقوط شهيدين وجرحى حالة بعضهم خطيرة واعتقال مجموعة
من أهالي القرية .كان كل شيء بال أسماء .صدمة طويلة بدأت في فجر
السبت  1أبريل

1995

ولن تنتهي .تواصلت مع ولدي منصور في لندن

أخبرته بما تحتمله طاقتي على سرده ،عرفت أن ولدي محمد حسين الذي

لم يكن معنا في الحصار كان على تواصل دائم بمنصور .يروي لي محمد

حسين الذي حبسنا الحصار عنه ،يقول «كان يوم الحصار معركة رأيت
فيها قتلى وجرحى وطلق رصاص ومروحيات ،ال قصص فيها سوى
مجاميع من رجال األمن ،لكن الذي أستغربه فعالً :لماذا الرصاص

الحي؟ ولماذا القتل؟ من الممكن أن يكون بسبب االرتباك لكن هذا

أيضاً ال يبرر القتل! كانت القوات متدة من بداية بني جمرة بالقرب من

دوار الدراز تقريبا .عندما حاصروا البيت ارتكبوا خطأ بطرد الجيران،
مثل عائلة األستاذ عمران والشيخ نضال منديل ،وغيرهم من العو ائل ,

المحيطة بنا .ماذا فعل األستاذ عمران؟ ربما هوانتقام من نشاطه في

الثمانينيات فعندما أعتقل أبي العام 1988م جمع الناس حوله وخرج بهم
في مسيرة .فلماكان هذا الحصارطردوه من منزله ،فماذا فعل؟ ذهب
ألحد المساجد وصدح بالتكبيرات والشعارات .وظنوا أنه هجوم
واجتمعوا عليه .بدأت مسيرة داخل القرية .أهل المنطقة القديمة من

القرية كانوا يظنون خلو المواقف من قوات مكافحة الشغب ،ولم يكن
ذلك صحيحاً ،وهناك منطقة يطلق عليها السدرة تختبئ فيها مجموعة

من القوات أيضاً ،فلما اقتربوا من السدرة تفاجأوا برصاص كثيف

وكذا رصاص الشوزن ،أصيب فيها أخو زوجتي وولد خالة أمي
وهو محمد صادق العرب وعمره  33سنة ،ذهبت لزيارته في المستشفى
ورأيت الرصاص .رأيت الكثير من الجرحى الذين نقلهم األهالي على

الفور إلى المستشفيات .هذا الحصار لم يكن فيه غير الدم .استمر الطلق
طوال الليل حتى صباح اليوم التالي ،ووصل عدد الجرحى إلى خسين

واستشهد اثنان هما :محمد يوسف عطية وعمره  26سنة ومحمد علي عبد
الرزاق وعمره
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سنة ،الذي كان جندياً سابقا في قوة الدفاع ،ذهب

لمساعدة ولده الجريح ولم يشعر أنه مصاب وأن النزيف الداخلي ما كان

عاديا .هذا الرقم كبير بالنسبة ليوم واحد في قرية صغيرة.
لم يكن يختلف الداخل عن الخارج في الحصار! نحن الذين في الخارج

كنا محاصرين أيغاً ،محاصرين مرتين :مرة بكم ومرة أخرى بهم .بكم
ألننا ال نعرف ما الذي يحدث لكم وكان القلق والتوتر والخوف يجاورنا

ليل نهار ،ال يفتر واحد منهم! كان الجو كئيباً جداً ،تخلو الشوارع من

الناس كل يوم بعد الساعة الخامسة مساء ،ونادرا ما نجد بقالة تفتح
أبوابها .تشل الحياة تماماً بعد الساعة السادسة .جنازة الشهيد األول

كانت شيئا مؤلما ،عشرة أشخاص شاركوا في تشييعه ،قسوة أن يرحل

الشاب .كانوا يتحكمون في كل شيء ،من يسمح له حضور الجنازة ومن

ال يسمح له ،حتى أنك تشعر بالمسؤولية تجاه اآلخرين وبأنك لم تستطع

أن تقوم بالواجب الذي عليك .صدقوفي أنتم في الداخل بخير ألنكم

لم تروا كل ذلك في حينه .تواصلت مع أخي منصور وأخبرته بما حدث
لكني لم أعرف شيئا عنكم إال بعد خروج أختي منصورة للمستشفى.

قبل ذلك لم أكن أعرف أي شيء سوى القلق .ما كات وسائل التواصل
مع أخي منصورجيدة ،لكني أخبرته باألحداث المهمة على األقل».

يروي منصور عن اتصال محمد حسين به وعن الحدث« :عندما
حدثني محمد حسين كان مندهشاً جداً ،يتحدث بجمل صعبة الفهم

بالنسبة لي ،فتحركت من المنزل مباشرة إلى مقر ا إلذاعة البريطانية
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كانت المعلومات المتوفرة بأن هناك نوع من الحصار ،ال نعرف إن كان

هناك قتلى أو جرحى ،عندما أجريت المقابلة في  BBCكانت األوضاع
خطيرة جدا ،وكانت هذه المقابلة كالمعلم بالنسبة لي ،فقد التقطت

أحاسيسي ومشاعري على الهواء مباشرة ،قلت فيها بأن العالم يتحدث

عن حقوق الحيوان ونحن في البحرين ال يوجد لدينا حقوق لإلنسان،
كان فيها الكثير من المشاعر والخوف من المستقبل المجهول ،وكانت
وسائل التواصل في ذلك الوقت مختلفة عن اليوم ،إذ ال يوجد سوى

الفاكس واإلذاعات ،والحكومة في البحرين كات تتعامل مع الحدث
بأنه ال يوجد أي شيء وكل شيء طبيعي ،حتى مراسل
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أخبرفي

بأن حكومة البحرين تقول :كل شيء طبيعي ،فأجبته إن كان كل شيء
طبيعي أنا أطلب من أي شخص ا آلن النز ول إلى بني جمرة ليرى الوضع.
ا التصا الت قد قطعت لذا لم نكن نعرف ما يدور وما الذي يجدث ،كانت

فترة قلقة جدا جدا ،والحكومة نجحت في أن تحدث صدمة كبيرة جدا

عند الناس ال سيما بعد سقوط القتلى ،وعدم تمكن عوائل الشهداء من

تشييع أبنائهم .نهاية الحصا ر تم اعتقال الوالد ،واستطعت التحدث مع
والدقي ألول مرة منذ بدء الحصار .كان دور الوالدة تقوية العزم وكان
الوالد يعتمد عليها كثيرا فهي الشخص الوحيد الذي يستطيع التواصل
معه .العائلة جميعها اعتقلت لمدة أسبوعين بطريقة غير معهودة ،ذلك
نقل البحرين نقلة كبيرة جدا .تم إخاد الحراك على مدى ثالثة أشهر،

وإخاد أي صوت محتج .الضربة كانت قوية وصادمة ،فالناس لم تتوقع

أن يتم اعتقال الشيخ عبداألمير الجمري ،أن تضعه تحت اإلقامة الجبرية
لمدة أسبوعين وتقتل شخصين وتجرح أكثر من أربعين منهم ،ذلك كان

أمر صادم لكل المجتمع؛ وبذلك نفذت الحكومة حالة الطوارئ دون
أن يكون هناك إعالن رسمي للطوارئ .كانت حالة قاسية جدا».

هذا يكفي ،ال أحتمل أكثر من ذلك! خالص ال طاقة لدي.

عندما دخل األهل واألصدقاء والجيران وأهل القرية وهدأت

األسماء ال القصص ،نصبوا مجلس عزاء على اإلمام الحسين ،ربما كي
غهدأ ،وربما لنضع محنتنا أمام محنته وأهل بيته فنستصغر محنتنا ،وربما كي

يتدفق مزيد من الناس ،وربما لكل ذلك ،لكن الذي ال يمكن تهدئته

هو أن أبا جميل لم يعد في البيت ،صار محاصراً مجدداً لديهم ،وصرنا مرة
أخرى محاصرين لكن بغيابه.
تقول ابنتي نبراس«:في الليلة األخيرة للحصار ،وجدت أبي متوتراً،

ال يهدأ ،وال يجلس ،يقرأ القرآن وبعض األدعية ،كنت أخرج كل لحظة

من غرفتي أنظر إليه فأجده على الحال نفسها .تعبت فنمت ،وفي الصباح
لم أجده ،قالت لي أمي :فكوا الحصار ففرحت ،واعتقل أبوك فحزنت.

أمي قدمت الخبر الجميل على الخبر السيء ،فهي حتى في هذه المواقف
تلتفت لذلك .آلمني ذلك كثيراً .إذن كان أبي يشعر أنها الليلة األخيرة
وما كان واحد منا يشعر بذلك»

انتهى الحصار ،أوهكذا نظن .الخادمة السيالنية المسنة جوشنا

رفضت العمل بعده مباشرة ،كان حالها حالنا ،لها نصيب من الخوف.
جوشنا التى اعتدنا عليها هربت!

الحصار الثاني
18-17

نوفمبر

1995

يوم ونصف

الحصار الثاني
مر أسبوعان على اعتقال أبي جميل ،اليوم هو ا ألحد  30أبريل 1 995م

وال خبر صغير عن حالته أو مكان اعتقاله ال شيء بالمرة .وبعد مرور
شهر اتصلوا بنا للقائه في «مخابرات أمن الدولة» .وجدناه بخير لكن
حالته النفسية ليست كذلك .إنه السجن ،لن يكون في يوم ما مكاناً

صالحاً للبشر ،وال أعرف ل ينعت بالمدرسة؟! هناك ثمة من جمع

بين أبي جميل وكل من حسن مشيمع ،عبد الوهاب حسين ،الشيخ

حسن سلطان ،الشيخ خليل سلطان ،والسيد إبراهيم الموسوي في
مكان واحد ،سجن واحد! وتركوا يتحدثون بحرية ،ولم يكونوا في

تلك اللحظة يعلمون بوجود أجهزة تنصت في غرفة السجن .يقول
أبو جميل« :بعد نقاشات طويلة حول الوضع تقدم األستاذ حسن

مشيمع بفكرة سميناها «المبادرة» ،واتفقنا على التقدم بها إلى مدير
األمن العام أيان هندرسون )'(،وهي تتلخص في أن نقوم نحن بتهدئة

البلد وإنهاء مظاهر العنف ،بشرط أن تقوم الحكومة بإطالق جميع
السجناء غير المحكومين ،وإعادة المنفيين ،وبعد استتباب األمن تعيد
البرلمان باالنتخاب الحر المباشر .واتفقنا أيضاً أن أقوم أنا -باعتباري

أكبر األخوة سنا -بالتقدم بها إلى هندرسون ،كما تم التأكيد على

( )1إيان ستيوارت مكوولتر هندرسون ( 13- 1927أبريل  )2013ضابط بريطاني معروف بإدارته

اإلدارة العامة البحرينية لباحث أمن الدولة من  1966إلى  .1998اتهم بالتواطؤ في التعذيب خالل
فترة االضطرابات التي اندلعت في التسعينيات مما أدى إلى التحقيق معه من قبل السلطات البريطانية
في عام  .2000انتهى التحقيق في أغسطس  2001ولم تقدم له أي تهم .كرمته الملكة إليزابيث الثانية

بوسام قائد أكثر من ممتاز من اإلمبراطورية البريطانية في عام  1984وكرمه جاللة ملك البحرين بمنحه
وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في الفئة االستثنائية في عام .2000

الصبر والصمود وأن تكون قضية الشعب ومصلحته هي هدفنا .هذا

وقد سجل هؤالء جلستنا بكل ما فيها ونحن ال نعلم» .انتهى الهدف

الذي من أجله جمعوا ففرقوهم! نقل أبو جميل إلى سجن منفرد فساء
وضعه النفسي .إتها السياسة التي ظن البعض أنه يمكن التنبؤ بحركتها
أو يمكن أن تسير مع النقاء متجاورين .يروي «ثم فرقنا وأخذت إلى

معتقل سافرة وسجنت منفرداً ،وبقيت كذلك ثالثة أيام ،وكنت في
حالة تأثر شديد ،وتدور في نفسي احتمال ات سيئة متعددة ،بخصوص

ما يدبر هؤالء لي وألصحابي ولشعبي ...وفي اليوم الرابع جيء بي إلى

مبنى المخابرات وتقدمت بالمبادرة إلى مدير المخابرات أيان هندرسون،
وكان معي األستاذ حسن مشيمع يترجم كالمي وكالمه ،فهو قدير على

ذلك لكونه مدرس اللغة اإلنجليزية لسنين طويلة ،وقد أظهر هذا المدير
إعجابه بالمبادرة ،وقال :إني أعجب لرجل عجوز أن يتقدم بهذه المبادرة،
وسوف ندرسها ،وكانوا في حاجة شديدة إلى تهدئة البلد مما عصف بها،
إذ لم يتمكنوا من إنهاء األزمة بقواتهم وعنفهم .إال أنهم اقترحوا أمراً

صعباً علينا يتمشى مع ادعائهم أننا سبب الفوضى والعنف ،وذلك
األمر هو أنهم قالوا :ال ننظر في المبادرة وندرسها ونحاوركم فيها إال

بعد أن تكتبوا رسالة اعتذار إلى أمير البالد ،وبعد امتناع منا ،وبعد
تشاور بيننا نحن أصحاب المبادرة ،قررنا أن نقتحم هذه العقبة إلى

المبادرة شعوراً منا بأنها وسيلة نصر إن نجحنا فيها وقبلت منا ،فاتفقنا
على كتابة الرسالة ،وطلب األخوة مني كتا بتها ،فكتبتها وهي تحمل لغة
تقدير ،وبياناً لضرورة قبول هذه المبادرة من أجل إنهاء األزمة ،ومن

أجل أن تعود االبتسامة إلى الشفاه ،وتحمل جملة شرطية وقد أمعنت في
صياغتها ،ووضعت أداة الشرط(إذا) في وسط الجملة لكي ال تحذف فيما
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لو انقلبت الحكومة وتراجعت عن الحوار معنا حول المشروع المذكور

وقامت بنشر الرسالة ،ونص الجملة هو«:وإزاء األحداث المؤلمة التي
شهدتها البحرين في األشهر القليلة الماضية نعرب عن أسفنا الشديد
واعتذارنا لسموكم إذا كات قد تسببت تصرفاتنا التي قمنا بها وأدت

إلى االضطرابات في البالد)) ،فكانت صياغة هذه الجملة صياغة فنية

مقصودة ،وتأريخ الرسالة  24أبريل 1 995م ،المهم :أنه بعد ا الجتماع مع
الزمالء وكتابة الرسالة أعدت إلى معتقلي في سافرة .ولقد كانوا خالل
فترة الحوار حول المبادرة متقبلين متحملين. ..يأتون بالطرح ونسهر في

النقاش بيننا ونكتب ونضيف ونحذف ثم نجلس معهم نتحاور ونتفق
على الطرح بعد التشذيب والحذف منه أو اإلضافة إليه ،ويدخلونه مبدأ
حيز التنفيذ ويرتبون عليه بعض اآلثار ثم يتراجعون عنه ويقدمون

طرحاًآخر ،وهكذا ،والسر أنهم-وكما صرحوا -يريدون الهدوء ولكن
ال يريدون أن يكون لنا وجود وشعبية أوحتى ذكر أبداً ،وكما صرح أيان
هندرسون-بال مباالة بنا « :الحكومة ال تريد لكم نصراً» ،وهو يعني

بالنصر :الوجود الشعبي ،وهو أمر غير ممكن» .
بعد االتفاق على بنود المبادرة والشرط الذي فيها ،دعي أبو جميل
لقراءتها أمام وزير الداخلية بحضور شهود من علماء الدين ،هم :الشيخ
أحمد العصفور والشيخ منصور الستري والشيخ سليمان المدفي ووزير

العمل آنذاك عبد النبي الشعلة ورجل األعمال أحمد منصور العالي،
وبعض ضباط وزارة الداخلية .وما إن انتهى أبو جميل حتى قال الوزير:
سوف نرى رأي ا ذؤولين في هذا ا ألمر ،بينما صرح وزير ا إلعالم آنذاك

إلذاعة بي بي سي لندن :ال مبادرة ،ال اتفاق!

استغرق نقاش المبادرة داخل السجن أربعة أشهر تقريبا ،من شهر

أبريل حتى سبتمبر 1 995م ،سقط خاللها ثالثة شهداء  :حسين العشيري

في قرية الدير ،وعمره سبعة عشر عاماً ،نضال النشابة في قرية الدراز،
وعمره ثمانية عشر عاماً ،وسعيد اإلسكافي من قرية السنابس ،وعمره

ثمانية عشر عاماً ،وقد قتل داخل السجن.

وتنص هذه المبادرة على مايلي:األول ،دعوة الناس إلى الهدوء ونبذ
العنف مقابل اإلفراج عن جميع السجناء السياسيين غير المحكومين،
والثافي ،معالجة اآلثار التي تركتها األزمة في البالد؛ من أجل أن يتحقق
االستقرار الدائم ولتحقيق ذلك يفرج عن المحكومين بعفو أميري،

وتقوم الحكومة بالسماح للمبعدين بالعودة إلى الوطن ،وعودة البرلمان
باالنتخاب الحر .أما الثالث ،فهو تعزيز العالقة بين الحكومة والشعب.

وقد حذف أمر رابع وهو تصحيح العالقة بين المعارضة في الخارج وبين
الحكومة.

تم ا إلفراج عن أصحاب المبادرة على ثالث دفعات ،كان أبو جميل في
الثالثة! ،إذ أفرج عنه في  25سبتمبر 1995م .أفهمت ونحن في طريقنا إلى
البيت بأتجم سيفرجون عن ولدي جميل وزوج ابنتي عبد الجليل خليل

ووعد بإعادتهما لوظيفتهما ،مع فسحة المجيء لزيارتهما في معتقلهما في

أي وقت ،بشرط أن يبتعد أبو جميل عن الناس .ردة الفعل األولى كانت
من أبي جميل :لن أتنازل عن الدعوة إلى تحقيق مطالب الناس العادلة،
وليبقى جميل في سجنه السنوات الثالث القادمة! أما ردة فعل جميل
نفسه في أول زيارة بعد اإلفراج عن أبيه« :ال تجعلوهم يميزونني عن

بقية السجناء ،خذوا تصريجاً للزيارة كل ثالثة أشهر مثل بقية الناس».
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وهذا الذي حدث ،الزيارة ساعة واحدة كل ثالثة أشهر :نصفها لنا،

والنصف ا آلخر لزوجته.
في البيت كانت األخبار كثيرة ،واألسماء أكثر منها ،أعدنا سيرة

الحصار واألسماء التي كانت ناقصة .أعدنا اسم عمران جارنا وعائلته

التي شردت من بيتها ،والشيخ نضال وجعفر سبت ومحمد علي ،وكان

أحد الشهيدين في السبت األسود وهو محمد جعفر يوسف خطيب
كوثر ابنة عمران ،كما أصيبت ابنتان له بجروح .جارنا محمد علي مال
إبراهيم بن علي الذي أخرج وعائلته من بيته ،والشيخ نضال منديل

وعائلته أيضاً ،كسر باب بيته؛ ألنه امتنع قليالً عن فتحه.

أعدنا قول األسماء؛ شعرنا أكها لن تهدأ في داخلنا حتى نعيد بياغها في
حضرة أبي جميل ،وكأننا للتو نخرج من الحصار.
امتألت شوارع بعض القرى بصور أصحاب المبادرة والكتابات

السياسية والشعارات الحماسية .اختفت مظاهر العنف في الشوارع،
وهدأت البالد ،لكن الحكومة وفي هذا الوقت الحرج نشرت وثيقة

وجدت في نشرها إضعافا للقائمين على المبادرة ،وهي الرسالة التي

أرسلها المبادرون إلى أمير البالد في  24أبريل 1995م ،وفيها اعتذارهم
الذي اتفقوا عليه بحرف الشرط (إذا)« :وإزاء األحداث المؤلمة التي
شهدتها البحرين في األشهر القليلة الماضية نعرب عن أسفنا الشديد

واعتذارنا لسموكم إذا كانت قد تسببت تصرفات نا التي قمنا بها وأدت
إلى اإلضطرابات في البالد» ،وقد نشرت في الصحف المحلية وفي
صحيفة الحياة.

نزعت الصور من الجدران ،ومسحت الكتابات واضطربت المدارس
١7م 1

في المنامة والقرى وبدأت الشوارع تعود إلى ما كات عليه في األزمة
السابقة ،وصار الحديث عن بنود المبادرة أو تنفيذ بعضها محبطاً .فشلت

خطة التهدئة بعدما بان نجاحها ،وقد قابل القائمون على المبادرة كل
ذلك باالعتصام واإلضراب عن الطعام في مجلس أبي جميل لمنع عودة

عنف الشارع ولفت نظر القيادة السياسية العليا لحقيقة ما يجري على
الساحة ومنع تفجر ا ألزمة من جديد.

بدأ االعتصام واإلضراب في  25أكتوبر  1995م ،تجمع آالف الناس
في مقبرة قرية بني جمرة ،مساندين ألصحاب المبادرة ،صارت القرية
مقصد المساندين ،يأتون باسم قراهم وتجمعاتهم ،يقرؤون بيانات

المساندة ،وقصائد ونصوصاً أدبية أمام قادة المبادرة القاعدين في مجلس
بيتنا.

صار بيتنا خلية نحل في موسم اإلزهار ،طنين ال ينقطع حتى

الساعات األولى من الفجر ،ال نوم ،ال راحة ،وفقدنا تلك التي تسمى

حرية البيت .خرجت ابنتي نبراس إلى بيت أختها عفاف ،وخرج علي
إلى بيت صديق له في القرية لمتابعة دراستهما في هدوء .ولكثرة الداخلين

و الخارجين من النساء في صالة ضيقة جداً فقدنا الهواء وضاق التنفس
وسقطت نساء مغشيات .كان الدعم المعنوي من كل قرية ومن كل
مكان ،تلقاه أصحاب المبادرة بود وبحماس شديدين.
بقي أبو جميل حاضراً في المجلس أكثر اليوم ،وبقيت في داخل البيت

أتلقى منه ومن أوالدي ما يجدث في الداخل ،كأنني في حصار من نوع
آخر؛ لذا عدت لملء الفراغ -مرة أخرى -بالصبر والسرد ،أسلي نفسي

بتلك الحياة التي مررنا فيها معاً ،ال يتحول فيها قلبي عنقلبه على الرغم
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من مرارات السيرة:

لم يكن ألبي جميل وظيفة رسمية بعد حل البرلمان،
فانشغل بالخطابة والتعليم في جميحة التوعية
اإلسالمية في قرية الدراز .وفي ظهر أحد األيام تلقى

مكالمة هاتفية من وزير العدل والشؤون اإلسالمية
الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة يطلب منه

فيها أن يزوره في الساعة التاسعة والنصف في مكتبه

في الوزارة في اليوم التالي ،وكان الذي في بال أبي جميل
حصل فعالً ،قال له :أنت مطلوب للعمل قاضيا

في المحكمة الكبرى من الدائرة الجعفرية .وكان
أبوجميل يقلل من أهليته لتولي منصب القضاء،

وأن منصبا كهذا يشترط فيه االجتهاد ،والوزير يرد
ويسأله عما ينقصه من ثقافة وفهم في القضاء؟!
قال له :أنت مرشح للقضاء من قبل سمو األمير

الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وسمو رئيس

الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان ،وليس الطلب
مني أنا ،فهل ترفض هذا الترشيح؟ عندها طلب
منه أن يستشير من يراهم أهال لالستشارة ويعود

إليه بعد ثالثة أيام ،لكن هذه األيام انقضت ولم
يستقر على رأي .سافر إلى النجف بعلم الوزير،
عرض األمر على الفقيه الشيخ محمد أمين زين

الدين فأجازه شفوياً ،وبعد فترة أرسل إليه إجازة
القضاء محررة بخط يده ،كما أجازه السيد

الخوي ،وحاول اللقاء بالسيد محمد باقر الصدر
لذات األمر لكنه لم يوفق .عاد إلى البحرين ،وأخبر

وزير العدل بالموافقة ،فصدر قرار عن رئيس

الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ،وأعلن
عن ذلك في تلفزيون البحرين والصحف المحلية

الحام1977م.
وعلى الرغم من استفتائه للمراجع والفقهاء

للعمل قاضي ،إأل أنه ظل يرى أن تحيينه قاضياً
مزلقة ،وبقي في ضيق ،يفكر كثيرا حتى قل نومه،
يقول :بأي وجه ألقى رتي؟ رأيته يدعو في صلواته
-خصوصا في الليل -اللهم خلصني من القضاء.

حين قبل بالعمل قاضياً ،وضع لنفسه شرطاً

يالزمها :أن ال يسكت ،يفضح كل شي ،فكثيراً ما
واجه شخصيات تحمل من المناصب ما تهدد
بها أو تحاول الميل بالحكم لصالحها وليس لصالح

العدل .رفع شاب قضية على والد زوجته فصارت
عند أبي جميل ،يقول الشاب :والد زوجتي يعمل

مخبراً ،يوشي بي كل مرة فيحضرون ،يفتشون البيت،
يقلبونه ،يؤذوني وال شيء عندي! بيني وبين ابنته
خالفات كثيرة؛ لذا صار يؤذيني بهذه الطريقة.

عندها شكاه أبو جميل لدى رؤسائه ،قال :من
المشين أن تتركوا موظفيكم يعاملون الناس بهذه

الطريقة لمجرد أنهم مخبرون .فتم إيقاف الشخص.

مرت به قضايا كثيرة فيها شخصيات مفسدة

وكان صريحا فيها ،وبال تردد .تحدث في خطب

الجمعة عن البطالة .وكنت أقول له إني أريد
رؤية هذه الخطبة وقراءتها قبل أن تلقيها .فقال:
110

تريدين قراءتها؟ فقلت :نعم! فرد :االعتماد ليس
على الخطبة المكتوبة ،لكن ما سأقوله على

هامشها!! ال أستطيع!! قلت له :جهز نفسك إذن!
لم يكن مرتاحا نفسياً في سنوات القضاء لكثرة
مشاكله ،وألنه كما قال منزلق ،وصار له خصوم

كثيرون؛ ألنه ما كان يجامل أحداً في حكمه للقضايا،

والناس أمامه سواء.
قدم استقالته شفويا فرفضت فواصل القضاء

على مضض .لكن الشعور الذي ظل يضايقه كثيراً

معاملة بعض األخوة له ،وصفهم له بالشخصية

الغامضة التي تحمل في الحكومة ،كما قام البعض
بالتشهير به وأنه مريد للدنيا والشهرة ،وبعضهم

يراه عميالً للسلطة ،أغدقت عليه بالمال والعقار
والبساتين! وصادف هذا الوضع إدخال ابنتنا
الكبرى عفاف إلى المدرسة الثانوية بعد أن عجزت

جمعية التوعية اإلسالمية في مشروعها تحليم الفتاة

عن توفير التعليم الثانوي ،ليواجه نقداً آخر
وتخطئة من جهلة ،وكان يرد عليهم :ال أريد أن

تبقى ابنتي جاهلة.
وفي هذه الفترة أوقف أبو جميل برامجه في
اإلذاعة والتلفزيون محتجا على وجود كل من

الشيخ محمد علي العكري والشيخ علي محمد

العصفور والشيخ جاسم قمبر في السجن .كان يقول
معتذراً لوزير العدل ولوكيل وزارته عن المشاركة:
اعتذر ،وكيف أقدم برنامجي ويراني الشعب عبر

التلفزيون وهناك معممون مثلي في السجون أفال
أستحي؟

بدأت األمور والمواقف اتجاه أبي جميل تتغير
بشكل واضح ،مع أن هذا التغير بدأ في مطلع

الثمانينيات وانتصار الثورة في إيران العام  1979م
مع اتضاح مواقفه السياسية واتجاهاته والتغيرات

السريعة في البحرين .العام

1981

البداية مختلفة!

كيف؟ بدأت محنة ما عرف إعالمياً باسم
الشبكة ،وهم
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شخصاً من الجبهة اإلسالمية

لتحرير البحرين .يومها أعلنت الحكومة عن

إفشال مخطط انقالبي اتهمت فيه أنصار السيد

هادي المدرسي .في الصحافة طالب البعض بتنفيذ
حكم اإلعدام في كافة المتهمين! دعي أبو جميل

والشيخ عيسى قاسم إلى اجتماع خاص في مزرعة

أحد الوجهاء في قرية جنوسان ،لبيا الدعوة ظنا
منهما أنها كانت لمناقشة التدخل لحل المشكلة

أو تخفيف الحكم ،ففوجئا بوجود تنسيق يرمي
إلى تشكيل وفد يذهب لتأييد الحكم ،وعلى

الرغم من اختالف توجه المتهمين عن اتجاهات

أبي جميل إال أن هذا الرأي لم يعجبه ،وزاد الموقف
سخونة عندما قال أحد الوزراء :كل واحد يتحمل

نتيجة عمله .هنا وقف أبو جميل مستاء منه

ومن سكوت المجتمعين وانسحب مع الشيخ
عيسى .لكن اتصاالته ولقاءاته بالشخصيات الكبيرة

لم تتوقف.
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بعد هذه الحادثة صارت سيارات تتبع أبا
جميل وترصد تحركاته .تقطعت ولم تتوقف .وما

إن جاء عام 1984م حتى أغلقت جمعية التوعية
اإلسالمية التي شارك في تأسيسها والعمل فيها.

كان لدى الجمعية مدرستان للبنات ومعهد عال

وشبكة من الحلقات النقاشية في مختلف أرجاء
البحرين ،ومؤتمر فكري سنوي.
بدأت إجازة أبي جميل السنوية في يوليو  1987م

فسافر في ما تبقى منها إلى مصر برفقة صهره
عبد الجليل خليل ،زوج ابنتي عفاف؛ لعالج عينيه
والسياحة ،زارا خاللها األزهر ،لكنه لم يوفق في

عالج عينيه لغياب الدكتور المطلوب فحالجهما في
البحرين لدى الدكتور حسن العريض الذي أجرى

له عملية في مستشفى السلمانية ،زرع في كل عين
عدسة بنجاح .وكانت عيناه أصيبتا بماء أبيض.
توقفت طائرته في عمان مرة عائداً من تركيا،

فأخذته السلطات األردنية لتحقيق طويل عن

تفاصيل حياته! عاد إلى البحرين وقد زادت المراقبة
والمضايقة أيضاً .انتشرت خطاباته السياسية حول

االعتقاالت في البلد مما أزعج المسؤولين خاصة،
وأنه يحمل قاضيا ولديه حصانة .تسارعت األحداث

في العام

،1988

استدعاه أمير البالد أكثر من مرة،

يسأله عما يحدث في البلد من اضطرابات وأعمال
الحرق ،آملين أن يتدخل إليقاف ذلك.

في العام ذاته ،وفي مناسبة عاشوراء (محرم

1409ه) نزعت الشرطة قماش السواد من
الشوارع والطرقات في القرى فحدثت مواجهات بين
الناس وبينهم كان أشدها في قرية البالد القديم.

اعتقلت مجموعة من الشباب ،واتهموا أبا جميل
بأنه المحرض لهذه المواجهات.

بدأ الضغط على أبي جميل وحصاره يأخذ

منحى آخر عندما اعتقلوا صهري ،زوج ابنتي عبد

الجليل خليل في نهاية أغسطس  1988م ،وبعده

بأيام ،وفي بداية شهر سبتمبر اعتقلوا ولدي البكر

محمد جميل ووجهت إليهما تهمة األنتماء إلى
حزب الله .هذان الحدثان أنهكاني ،أحزناني كثيراً،
ما كنت أنام الليل ،ندر أكلي وشربي ،وكثيراً ما

قفلت على نفسي باب الحمام ،أبكي ،أقضي كثيراً
من الوقت فيه :أليست زنازينهم االنفرادية بحجم
هذا الحمام الصغير؟ أتمنى أن أكون معهما! يسألني

أبو جميل :ماذا تفحلين كل الوقت هناك؟ فال
أخبره بشيء! هذه حال ة خاصة جداًبي .هوأيضا
له حاالته الخاصة به ،يكتمها فتستحيل مرضا

عضوياً .اشتك من آالم في رجليه ،قال له الطبيب:

أنت بخير ،رجالك سليمتان! نستخرب جميعنا،
فيقول الطبيب :حالتك النفسية هي السبب! الحزن

المكتوم .وهو يسألني ماذا تفعلين كل هذا الوقت

في الحمام؟! ما كان ينام في الليل ،يبقى مستيقظا في
مجلسه لوحده ،قد أغلق مكيف الهواء والدنيا حر
ال تحتمل ،أسأله :ليش المكيف مطفأ ،فيقول :كيف
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تريديني أن أتنعم بهواء المكيف البارد وأوالدي في
حر السجن يعانون؟

في التحقيق ذكروا لجميل فتوى الجمري بمواجهة
الشرطة ،وقال له ضابط إنجليزي إنه يملك
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إفادة على والده كلها تقضي بأنه هو من أمرهم
بمواجهة الشرطة ،وقال :سنأخذ تلك اإلفادات إلى

األمير .حكموا على جليل بسبع سنوات ،وولدي

جميل عشر سنوات ،ولم تثبت عليهما تهمة االنتماء
لحزب الله! كان محاميهما األستاذ عبد الشهيد
خلف الذي بذل جهدا غير عادي في الدفاع عنهما
والمرافعة.

وفي اليوم األول من سبتمر 1988م استدعى وكيل

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية أبا جميل وطلب

منه الجلوس في المنزل وفقا لألوامر .اتصل بي قال:
وصلت القضية ،تم إيقافي عن العمل ،ويبدو أنهم
يمهدون العتقالي .قلت له :أليس هذا دعاءك؟

أليست هذه أمنيتك ،أن تكون خارج القضاء؟! قال:

تعينت بمرسوم أميري ،عملت إحدى عشرة سنة،
واآلن أفصل بمكالمة هاتفية؟!!

كان أبو جميل يأخذ الشاي من البيت معه كل

صباح إلى مبنى المحكمة .ال يطيب له الشاي إال

من يدي.

صاروا يراقبونه ،بينما بقي هو يخطب في
الصلوات خصوصا الجمعة .اتصلوا بي يوم الخامس

من سبتمبر 1988م قال أحدهم :هل انتهى

من الصالة؟ فقلت لهم :أنتم أخبر ،أنتم بجوار
الجامع!! وما عاد من الصالة حتى كانوا عند باب
البيت خلفه ،وقفت بباب المنزل حائلة بينهم

وبين أبي جميل ،وصرت أخطب فيهم ممسكة بجواز
سفره في يدي وهم يطلبونه مني بعصبية ،حتى

تمكن أبو جميل من أخذه من يدي وتسليمه

إليهم .قلت لهم :لماذا تفتشون بيتنا؟! هل عندنا
متفجرات أو قنابل ،من أين تأتينا ،من أي طريق،
هل نزرعها؟ لم أسمح لهم بالدخول للتفتيش.
وعندما أرادوا أخذ أبي جميل إلى سيارتهم قلت :ال
أدعكم أبداً أن تأخذوه حتى أخبر الناس ،وقبل أن
يخرجوا به من البيت جريت إلى الجامح وصحت

في مكبرات الصوت :يا ناس أخذوا أبوجميل ..يا
ناس اعتقل الشيخ الجمري ،فالتم الناس من
كل مكان خصوصا النساء وضجت الدنيا .خرجت

مسيرة منددة باالعتقال ،بينما طارت السيارة به

وأعادوه بعد ثالث ساعات .ولما حاولت سيارتهم
الخروج من بني جمرة رشقها الناس بالحجارة .في

التحقيق اتهم بالتحريض على مواجهة الشرطة .كان
هذا هو االعتقال األول في حياته.

في اليوم العاشر واألخير لالعتصام واإلضراب ،الثالثاء

10

نوفمبر

1995م استدعي المبادرون المضربون عن الطعام كلهم إلى مركز مدينة
عيسى ،وتليت عليهم المحظورات :ال صحافة ال خطابات ،ال وكاالت
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أنباء،ال بيان ،ال كالم في إذاعات.
عادوا إلى مكان اعتصامهم ،مجلس أبي جميل ،وأعدوا بياناً طويالً
تمت قراءته على الجماهير ليال ،بدأ بجملة «أيها الشعب المسلم العظيم

المسالم» ،بعد ذلك جاء على ذكر قضيتين أساسيتين« :انطالقاً من مبدأ
األمانة والصدق مع شعبنا وكما تعودنا فإننا نطلع أبناء شعبنا على

الجديد حول قضيتنا المعاصرة بدقة وأمانة وقد برزت في اآلونة األخيرة

قضيتان أساسيتان هما :الرسالة المؤرخة بتاريخ
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إلى سمو األمير وقضية االستدعاء من قبل مسؤولين أمنيين في مركز

قيادة أمن المنطقة الوسطى بمدينة عيسى بتاريخ

5

نوفمبر  1995م».

وقد تناول البيان في أكثره قضية نشر الرسالة ،التي «كتبت بناء على

إلحاح المسؤولين بوزارة الداخلية وقد كتبت با ألسلوب واللغة اللذين

يروقان لهما» هكذا جاء في البيان الذي يختم بمسألتين مهمتين جداً ،هما:
«احترامنا وتقديرنا للحكومة وعدم رغبتنا في النيل من هيبتها والضغط

عليها ،وتمسكنا بمطالب الشعب العادلة المشروعة ،وسعينا الحثيث
من أجل تحقيقها بالطرق السلمية الحضارية وذلك بالتعاون مع كل
المخلصين من أبناء الشعب ،آملين أن يتحقق ذلك في ظل الحوار الهادئ

بين الحكومة وممثلين من أبناء الشعب عن كل االتجاهات والتيارات

الدينية والسياسية في الداخل والخارج ،مؤكدين على أبناء الشعب التزام

الهدوء التام والمحافظة على ا ألمن واالستقرار وعدم ممارسة أي عمل

من شأنه أن يعكر صفوهما» .
بهذا الشكل انتهى االعتصام الذي أضرب فيه أبو جميل وبقية

أصدقاء المبادرة .بدأت سلسلة من الممنوعات على المبادرين ،فقد منع

أبو جميل من حضور أكثر من مكان لصالة أو لحفلة ،أو للقاء إال

بشروط والتزامات! منها جامع الدراز ومسجد الصادق في القفول
وحفل في قرية السهلة الشمالية وآخر في عراد.
استيقظنا صباح الجمعة 1 6 ،نوفمير1 995م ،وهو اليوم الذي نوى فيه

أبو جميل الذهاب للصالة في جامع الدراز ،استيقظنا ومداخل ومخارج
البيت محاصرة .تلقينا مكالمة منهم بمنع خروج أبي جميل للصالة في
جامع الدراز ،فالتزم مكانه ولم يغادره حتى لجامع اإلمام زين العابدين

القريب من البيت.
حوصر البيت يوماً ونصف ،ابتداء من مغرب شمس يوم الخميس

إلى الجمعة ليال .استيقظنا صباح السبت ولم نجد واحداً منهم .هذا
الحصار خاص جداً بأبي جميل ،إذ تمكن بقية أفراد العائلة من الخروج

والدخول ،كما لم يصادروا فيه أجهزة االتصال والتلفزيون كما فعلوا
في الحصار األول ،لكن شبحه خيم على البيت ،وعادت صور ذلك

الحصار من جديد ،ولم يتأكد لنا أنه ال يشبهه إال صباح يوم السبت.

1=1-8

الحصار الثالث
 25-19يناير

1996

سبعة أيام

الحصار الثالث
هذا الرجل الحنون جداً ما كانت للسياسة أن تستغرقه بهذا القدر،
وال أن تصبح درس الحياة الطويل ،لكنها هموم الناس .كم قلت له:

ستبقى وحدك! يلتفت نحوي بابتسامة ،بنفس طويل وحيوية العارف.
الرجل الذي يسعد بحضن أوالده ،تدليل أسمائهم ،التصريح بالحب
لي ،المجاهرة بالعاطفة في البيت ،قوله لي كل صباح «صبحك الله بالخير

حبيبتي» ،أليست هذه نقائض السياسة .أفهم الذي يذهب إليه ،أفهم

الخوف والقلق ،أفهم الصبر متى يكون ،أسانده في الذي هو فيه وعيني
على بيت يفيض بالحب ال السياسة .أعود ،أذكره بما قلته له من قبل :ال
تجعل نفسك رأساً ،فالضربة األولى الموجعة دائما في الرأس!  ...يبتسم! !
كان أبو جميل وبقية أصحاب المبادرة ينتظرون يوم

16

ديسمبر

 1995م ،آملين أن يصدر شيئاً خاصاً من لدن األمير ،وأن يوضع حد
غهائي لهذه األزمة في مقدمته تفعيل الدستور ،وإعادة الحياة البرلمانية،

وتشكيل مجلس أعلى للقضاء ،وتعزيز حرية الرأي ،وتوفير فرص

العمل للقادرين من المواطنين ،وتحسين مستوى المعيشة ،واإلفراج عن
المعتقلين السياسيين ،والسماح لكل المبعدين بالعودة إلى الوطن ،لكن أياً

من ذلك لم يذكر في خطاب األمير ،مما دفع المبادرين إلى كتابة بيان جديد
يشيرون فيه لكل ذلك مع أسف بالغ من «عدم استثمار هذه المناسبة

الوطنية لغلق ملف األزمة ،وإن األمل ليحدونا في أن يستجيب سموه
إلى تلبية هذه المطالب العادلة المشرو عة».

انتهت المراسيم الرسمية لالحتفال بيوم

16

ديسمبر ،فتم استدعا

أعضاء المبادرة ا لرئيسيين :أبا جميل ،حسن المشيمع ،عبد الوهاب حسين

والشيخ حسن سلطان والثالثة اإلضافيين :السيد إبراهيم الموسوي،
الشيخ حسين الديهي والشيخ علي أحد الجدحفصي ،تم استدعاؤهم
إلى القلعة وأدخلوا إلى غرفة فيها مدرج ومنعوا من الكالم ،وصاروا

ينادونهم واحداً واحداً للتحقيق ،وكان أبو جميل أولهم .يقول أبو جميل

«تبين أنه إنما أحضرنا لإلهانة واإلذالل واإليحاء بأتهم مقدمون على
اعتقالنا» .وهذا ما حدث بالفعل ،فقد استدعي عبد الوهاب حسين في
اليوم التالي ولم يعد .صرنا ننتظر أن نذهب إليه أو يأقي إلينا بالصبر الذي

فصلناه على محننا حتى ضاق.
ما كان أبو جميل يضيق بزائريه المتعبين بهموم

مشاكلهم الزوجية في بيته ،المحكمة للقضايا التي
أخذت تسجيأل رسمياً وصار البد من ذلك لفض
النزاعات ،والبيت للقضايا والحاالت االجتماعية التي

يمكن حلها بيسر وبخبرة قاض متمكن بصبر ليس

لواحد منا شيء منه في اإلصغاء في كل وقت حتى في
وقت الراحة الضرورية واألوقات الحرجة.

في قضايا الخالفات الزوجية والحائلية يتعاطف
كثيراً مع النساء ،يقول :إنهن مظلومات! يأتي
بعضهم وبعضهن في الساعات األولى من الصباح

وقت الغداء ،قبل نومه ،في خلوته ،فيستقبلهم
ويصغي إليهم .وإذا حدث وشعر أوعرف بأن

أحدنا غير مرتاح من ذلك ،أو رأى عالمة تدل على

ضيق أحدنا من الطارقين يخضب كثيراً ،يقول:
ال تتأففوا من قضاء حاجات الناس ،ال يدخلكم
122

ضيق بسبب حاجتهم ،لمن يدلهم على حل يسير
لمواقف معقدة ،فال يأت شخص لم تنهب حقوقه!

وقد عرفنا له طرق وحلول مهمة في التوفيق
بين الزوجين المختلفين يعتمد فيها على اإلصغاء.

نفقد الحيلة لحل !لقضايا عندما ال نصغي.
أوقف عن العمل قاضياً سنة وستة أشهر

قضاها في االستدعاء المتكرر في الشهر الواحد
والتوقيف .وفي الختام جعلوه يوقع على فصله من

القضاء بال حقوق  .عمل أبو جميل في القضاء
إحدى عشرة سنة.

عاد أبو جميل للخطابة على منابر الحسينيات،

وفي المحافل الدينية .في هذه الفترة مرت أحداث

مهمة وخطيرة كان أهمها احتالل الرئيس العراقي
األسبق صدام حسين للكويت في الثاني من أغسطس

 1990م ،ووصول المعارضة البحرينية في الخارج إلى

لجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة ،التي قررت
وضع البحرين تحت المساءلة غير العلنية بشأن

انتهاكات حقوق اإلنسان ،بحسب قرار المجلس

االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة ،المعروف
باسم إجراء

.1 503

قلت ليه مرة :ترى محد وياك!

منذ أن حل برلمان

73

لم تنقطع اآلمال في

عودة الحياة النيابية في البحرين في يوم ما .تتعقد
الظروف ،وتظهر األزمات االقتصادية والسياسية
فتأتي هذه اآلمال واضحة في المنابر والمجالس

واللقاءات الشعبية باعتبار أن البرلمان هو الحل،
أشدها وضوحا كان في العام 1992م عندما أعلن أمير

البالد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة عن نية

البحرين في تأسيس مجلس شورى معين ،وليس ما
كان ينتظره الناس ،وهو برلمان منتخب على غرار

برلمان  ،73مما جعل األوساط السياسية الوطنية
تنشط بشكل أكبر وتجتمع لتأسيس تحالف وطني
يضم االتجاهات التقدمية واإلسالمية كما يلي:علي

ربيعة ،الشيخ عيسى الجودر ،الدكتور عبد اللطيف

المحمود ،محمد جابر صباح ،أحمد الشمالن،
هشام الشهابي ،أحمد منصور ،محسن مرهون،

سعيد العسبول ،وإبراهيم كمال الدين.
في االجتماع التمهيدي في منزل علي ربيعة اقترح

الدكتور عبد اللطيف المحمود دعوة أبي جميل،

الشيخ عبد األمير الجمري ليصبح من أعضاء هذا

التجمح ،فوافقوا ،كما اتصل المحمود بعبد الوهاب
حسين الذي وافقوا عليه أيضاً.

كان هم هذا التجمع كيف تخرج البحرين
من هذه األزمة السياسية التي بدأت من حل
البرلمان في العام  1975م ،وصار االتفاق على أن

يكون عمل التجمع قانونياً ،سلمياً ونابذا للعنف،

مطلبه تفعيل الدستور وعودة المجلس الوطني،

وقد اتفق الجميع على كتابة عريضة بذلك تسلم

ألمير البالد ،وقد خصص لذلك لجنة عرفت باسم

لجنة العريضة .كتبت العريضة ووقع عليها كافة
124

األعضاء ونخبة من المثقفين والنواب السابقين
وعلماء الدين والمحامين ،وصل عددهم إلى

365

توقيحا؛ لذا سميت بالعريضة النخبوية ،وليس

فيها توقيع امرأة واحدة!
في ديسمبر  1992م أعلن وبمرسوم أميري إنشاء

مجلس الشورى المعين ،كانت جلسته األولى في
السادس عشر من يناير

.1993

وقبل أسبوعين من

انعقاد الجلسة األولى ،وفي الثالث من يناير 1993م

التقى األمير بوفد العريضة النخبوية الذي أصغى
للمطلوب من العريضة مؤكداً على أهمية مجلس
الشورى اآلن ،مشيراً إلى أن الموقعين ال يمثلون الناس،

إنها يمثلون أنفسهم .يقول أبو جميل :ما كان سمو
األمير يرغب في استقبالي والنظر إلي.

الجملة التي قالها سمو األمير :الموقعون ال

يمثلون الناس ،إتما يمثلون أنفسهم! جعلث أعضاء
العريضة يفكرون فيها كثيراً ويناقشونها حتى خرجوا
بحد ثالثة اجتماعات بمشروع :العريضة الشعبية.

وبدأ أعضاؤها يروجون لها إعالمياً ،لكن ذلك لم
يكن بال عقبات ،فقد منعت وزارة الداخلية ندوة
حول العريضة في مارس 1993م يتحدث فيها أبو

جميل وعبدالوهاب حسين .بعدها منع أبو جميل

من الذهاب إلى مسجد مؤمن بالمنامة للمشاركة في
إحياء مناسبة دينية فيه ،وفي النهاية تم استدعاؤه
في الداخلية وصدرت األوامر بمنعه من الخطابة
أو إلقاء المحاضرات في الندوات العامة في المساجد

أو في القاعات ،أو إجراء المقابالت الصحفية؛ لذا

حاولت وزارة اإلعالم الحصول على المقابلة التي
أجراها الصحفي والكاتب غسان الشهابي لمجلة
الشروق اإلماراتية ،لكن مدير مكتب الصحيفة في
البحرين الصحفي علي صالح رفض تسليمها ،فصدر

أمر من وزير اإلعالم بإغالق المكتب نهائياً .كانت

المقابلة عن األصوليين في العالم العربي والخليج ،وال

عالقة لها بما يحدث في البحرين بشكل مباشر!

األزمة السياسية في البحرين تأخذ مبرراتها من

األزمات االقتصادية ومن االجتماعية أيضاً ،ففي
شهر يونيو 1994م اعتصم البحرينيون العاطلون

عن العمل أمام وزارة العمل في مدينة عيسى،
يحملون شعارات تطالب بتوفير أعمال لهم ،فما

الذي حدث؟ تم تفريقهم! ومالحقتهم داخل
أحياء مدينة عيسى.

لجنة العريضة الشعبية أدخلت قضيتهم ضمن
تلك العريضة ،وبدأ الترويج لها إعالمياً في شهر

أكتوبر 1994م وجمع التواقيع عليها .توجه وفد

يضم أبا جميل وعبد الوهاب حسين والشيخ علي
سلمان إلى الشيخ سليمان المدني إلقناعه باالنضمام
إلى لجنة الحريضة الشعبية فطلب أن يمهلوه عشرة

أيام للمراجعة فأمهلوه .مرت األيام العشرة بال رد
فأهملوه.

126

تختلف هذه العريضة عن سابقتها لوجود
الدكتورة منيرة فخرو في لجنتها ،بعد أن دعاها

أحمد الشمالن للدخول فيها .قامت فخرو بمهمة
إعالمية كبيرة لهذه العريضة في الداخل وفي الخارج

في التعريف باللجنة وبالمطالب عاميا وفي أروقة
األمم المتحدة.

الترويج للتوقيع على هذه العريضة تم بحيوية
غير عادية في القاعات والساحات المدنية وفي دور

الحبادة ،فقد نهض أعضاؤها مثل أحمد الشمالن

أبرز المحركين الفعالين للجنة ،وأبو جميل ،وعبدالله

هاشم وسعيد العسبول وعبدالله مطيويع وإبراهيم

كمال الدين والشيخ علي سلمان ،السيد حيدر
الستري والشيخ حمزة الديري ،حتى وصل عدد

الموقعين عليها حوالي  25ألف شخص!
لكن حادثة المارثون حرفت اآلراء عن وجهتها،

وهو المارثون السنوي الذي يقيمه مجموعة من
األجانب في شهر نوفمبر ويمر في شوارع بعض

القرى ،وفيه رجال ونساء بلباس لم تعتد عليه

القرى فدعا بعض علماء الدين ألعتراضه وقت
مروره ،وهذا ما حدث في قرية القدم في

25

نوفمبر

1994م!

وعلى الرغم من أن هذه الحادثة العالقة لها
بالعريضة الشعبية وال بأعضائها ،إال أن الحكومة

حملت بعضهم المسؤولية واعتقلت الشيخ علي
سلمان من منزله في

5

ديسمبر  1994م ،ولم تنجح

<7؟٩

المساعي التي بذلها كل من الشيخ سليمان المدني

والشيخ أحمد العصفور في إطالق سراحه وفي تهدئة
الوضع.

بدا بعض الموقعين على العريضة غير متحمسين
إلى الفكرة بحد هذه الحادثة ،وبدت سلسلة لوم
بين أعضائها .انسحب بعضهم وبقي بعضهم ممن

أخلص .قلت له منذ البداية :ترى محد وياك.
بيمشي وياك ناس لدرجة ،وناس لدرجتين وناس

لثالث ...وناس من أولها بيروحون عنك.

خرجت المسيرات وا العتصامات في العاصمة

والقرى ،صاحبها مواجهات مع شرطة مكافحة
الشغب أدت في السابع عشر من ديسمبر  1994م

الستشهاد الهانيين :هاني أحمد الوسطي في

جدحفص وعمره  22سنة ،وهاني عباس خميس في
السنا بس وعمره

23

سنة.

جاء العقاب ألعضاء لجنة العريضة الفاعلين
واحداً واحدا :المهندس سعيد العسبول فصل من

عمله واعتقل ،المحامي أحمد الشمالن أعتقل،

عبدالله هاشم استدعي.
دخلت البالد في مرحلة أكث تعقيداً من ذي
قبل ،نشطت حملة اعتقاالت في صفوف المشاركين

في إيقاف المارثون امتدت حتى يناير 1995م .تفاجأنا

بإرسال الداخلية إحضارية باسم ولدي لؤي ،عرفت

بإنه إن ذهب فلن يعود ،وال أحتمل أن يسجن ولد
ثان؛ لذا عملت المستحيل إلخراجه من البحرين
128

إلى لندن ،اشتريت تذكرة سفر في الحال ،كانت بني
جمرة محاصرة ،خرجت به وولدي صادق وخطيبة

لؤي نسيم إلى المطار ليأل عبر الشارع السريع،

وكنت قد نذرت لله نذرا كبيراً إن هو غادر
بسالم .كانت التذكرة إلى عمان ثم لندن ،قال أبو
جميل :تغربين الثاني أيضاً؟! ويعني باألول ولدي

منصور .لم أنم تلك الليلة ولم أهدأ حتى تلقيت
اتصاالً من ولدي منصور في الساعة العاشرة صباحا:
لؤي معي! بعده تلقينا اتصاال آخر من الشرطة

يطلبون مجيء لؤي ،قالوا :خلي يجي أو بنجيي
ناخذه! فقلت :انتون تعالوا! لؤي سافر للدراسة!!

وفعال بقي هناك لحين أنهى دراسته.
كان هدفي الثاني خروج نسيم لخطيبها في لندن.
سافرت معها وولدي ذي الست سنوات مهدي

إلى دولة قطر ،استجوبوني في المطار ،أخبرتهم أنني
أسافر لزيارة ابنتي منصورة .وكنت قد طلبت

من نسيم أن تظل بعيدة عني حتى ال تستجوب،
وقد نجح ذلك .كانت تذكرة نسيم إلى قطر

فقط ،فلما وصلنا حجزنا معا تذكرة لها إلى لندن

وسافرت بحفظ الله؛ فعدنا إلى البحرين .استجوبوني
مرة أخرى طويالً وفتشوني بشكل دقيق ،وكان من

أسئلتهم :تحدثت مع ابنك منصور في بريطانيا؟ ماذا

قال لك وماذا قلت له؟ بعد ذلك تفرغوا لصغيري
مهدي لكنه يهرب من الخرباء وال يتحدث معهم؛
لذا لم يستفيدوا .خلع أحدهم حذاءه الصغير
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للتفتيش فغضب عليه وطلب منه إرجاعه.
سخنت البحرين أكثر في الخامس عشر من

يناير 1995م عندما نفي الشيوخ الثالثة  :علي
سلمان ،حيدر الستري ،حمزة الديري إلى دبي ومن
ثم سافروا إلى لندن.

عمت المظاهرات مناطق وقرى البحرين ،بينما

كانت الحكومة تحتضن قمة مجلس التعاون

الخليجي .سقط الحاج ميرزا علي عبدالرضا شهيداً،
في العشرين من ديسمبر

،1 994

وعمره سبعون سنة.

وفي الشهوراألولى من العام الجديد  1995م سقط
عبدا لقادر الفتالوي في قرية الدراز شهيداً ،وعمره

ثماني عشرة سنة ،ومحمد رضا منصور في قرية
بني جمرة ،وعمره
في سترة ،وعمره

26

34

سنة ،وحسين علي الصافي

سنة ،والطفل عقيل الصفار

في البالد القديم ،وعمره سنة واحدة ،وحسن
محتوق في الديه ،وهو محوق عمره اثنتا عشرة

سنة ،وحميد عبدالله قاسم في الدراز ،وعمره سبع
عشرة سنة.
لم تهدأ البالد وال الناس .أحزان كثيرة وغضب

ال يعرف أحد نهاية له .ضربت العريضة بعرض
الحائط وانفك آخرون عنها .استمرت المضايقات
ألبي جميل في كل مكان ،ذهبنا لزيارة الشيخ محمد
علي العكري ،دخلنا أزقة وممرات الديه الضيقة

وهم خلفنا حتى دخلنا شارعاً لم نعرف أنه مغلق
وهم خلفنا أيضاً!! أخرج أبو جميل رأسه من
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النافذة قال :ارجعوا الطريق مغلق ،وكلما رجع

بالسيارة إلى الخلف قال له أبو جميل :ويش
فيك ما تعرف تسوق إلى الخلف؟! وصلنا وجلسنا
في بيت الشيخ العكري ولما غادرناه تبعونا .فلما

وصلنا البيت ودخلنا تذكر أبو جميل أن نظارته
في السيارة فخرج إليها ،فوجد أحدهما وقد خلع

غترته وفك لثامه ،فقال له أبو جميل :ها أبو
فالن ويش أخبارك؟ فدخله ارتباك كبير وتحدث

عن خريطة!! ال نعرف أية خريطة يعني؟!
وفي الساعة الثانية من صباح اليوم األول من

أبريل

1995

قرع جرس البيت بدون انقطاع .نظر

أبو جميل من النافذة قال:
 -ألم أقل لك أن في هذا الليل يصير حدث غير

عادي؟! سياراتهم تمأل الوادي

 هم الذين يطرقون الباب! نحم ،كثير منهم عند الباب.بدأ الحصار األول وها نحن اآلن في الحصار الثالث ولم

يتعب أبو جميل ،ولم أتعب في مساندته.

في اليوم التاسع عشر من يناير 1996م حوصر بيتنا .هذا هو الحصار
الثالث .لم يستطع أحد الخروج منه وال الدخول إلينا ،لكن لم تنقطع
االتصاالت ولم يدخل أحد لتفتيش البيت .عرفنا في اليوم الثافي أنه تم

اعتقال أكثر من مائتي شخص بينهم جماعة المبادرة الذين سبقهم عبد
الوهاب حسين قبل أقل من شهر واحد إلى السجن .وفي اليوم الثالث
من الحصار أعطى أبو جميل وكالة شفوية لولدي صادق بتيسير أمور
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الخمس الشرعي استالما وتوزيعا ،وكان صادق قد تعلم على مساعدة

والده في هذه األمور قبل عامين ،وكان يوثق كل شيء في دفاتر خاصة.

األشخاص المحاصرين هم األشخاص أنفسهم في الحصار األول
عدا ابنتي منصورة وأختي ليلى وخادمتنا جوشنا التي هربت بعد
الحصار األول مباشرة!

بعد ثالثة أيام أي في الليلة الرابعة للحصار ،وهي الليلة األولى
من شهر رمضان وفي الساعة الثانية عشرة داهم بيتنا ثالثة من رجال
المخابرات يلبسون الثياب المدنية .كات وجوههم مكشوفة ،كان

أبوجميل واقفاً لى جواري في حجرة النوم ،فجاؤوا إليه ،قبض أحدهم
على كتفه بعنف ،قال«:همش أنت ويانا» ،وبينما كانوا يسحبونه ،قلت

له« :روح ال تخاف الله وياك» وألقى به في السيارة الواقفة مالصقة لباب
البيت .يقول أبوجميل «كلمة أم جميل لي عند الوداع بقي أثرها في نفسي

أكثر من سنتين كلما ذكرتها استمد منها القوة» .سارت السيارة بسرعة،
أخذوه إلى القلعة .يروي أبو جميل «يا لها من ليلة ال توصف وحشتها

بالنسبة إلي حيث أؤخذ بهذه الصورة المتوحشة في مثل ذلك الوقت،
وأول ليلة من شهر رمضان ،و أنا أستقبل نظاماً جديداً يتمثل في التسحر
واإلمساك والصيام ،وألقى في مكان منفرد ،وليس أمامي من أتفاهم

معه ،وهذه هي شريعة الغاب ،وسيرة الظالم المغلوب»
بقي في قسم المساجين بمستشفى القلعة مدة اثنين وعشرين يوماً،
نقل بعدها إلى زنزانة فوق مكاتب السجون من الجهة الشمالية مالصقة

للبرج وبقي منفرداً فيه أكثر من تسعة أشهر .ذكر كالم الضابط عندما
كان يرافقه من سجنه الثاني يمشيان قرب الحائط الذي يقع البرج

فوقه قاصدين مكتب وزير الداخلية حيث طلب إحضار أبا جميل إلى
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مكتبه ،قال:
-أبو جميل شفت البرج؟

 ال ،إن شاء الله ال أراه وأنت موجود. -هالمرة إن شاء الله.

لم ينته شهر يناير  1995م حتى تم استدعاء ابنتي عفاف للتحقيق،
ذهب معها أخوها صادق وأنا أنتظر في البيت أرتب قلقي .فلما دخل

البيت بدوغها صدمت ،قال لي :اعتقلوها! قلت لنفسي :اآلن فعالً
انكسر ظهري! انهرت تماماً ،كيف يعتقل األب واألم أيضاً؟ ولم تمض
غير أيام حتى جاؤوا في منتصف الليل واعتقلوا منى حبيب زوجة

ولدي المعتقل جميل! وتجاوز ألم اعتقال ها ألم اعتقال أبي جميل مرات،

لكن هذا األمر غير! أن تعتقل األم تصبح الحياة ال معنى لها .السجن
ال يناسب األمهات! بقي أطفالهم في حضني على الرغم من شقاوتهم

الناتجة من غياب والديهم في السجن .الحمل الثقيل هو الغياب وليس
رعاية األطفال .ليس سهال أن تذهب إلى لقاء سجين أنت القادم إليه

من الحرية ،أو لنقل من الطريق بينما هو في سجنه الصغيرمحاصر! فكيف
تخرج من البيت وأنت في حيرة الجهة ،تزور أي واحد منهم؟ تزور ا ألب
الكبير ،األمهات ،أم اآلباء الصغار أوالدي؟!
لم أهدأ إال بعد اإلفراج عن عفاف ،تبعتها منى في مارس

 1995م،

فحمال عبء أطفالهما.

كانت الشهور العشرة األولى صعبة وقاسية على أبي جميل في سجنه

االنفرادي ،وكان أول االتصال بيننا وبينه في اليوم السابع العتقاله
برسالة صغيرة جداً في ورقة صغيرة جداً هربت من معتقله ،يطلب فيها

حاجيات ضرورية :جورابين ،نعال اسفنج ومجلة العربي! حاجيات
صغيرة لكنها عند السجين بحجم الكون :
أم جميل:

أحباني ،بعد السالم وطلب الدعاء المتواصل
أخبركم بأني ال أريد المالبس الثقيلة ،وقد أرجعت

بعضها إليكم وأبقيت البعض اآلخر لالحتياط ،أنا

في حاجة إلى مالبس خفيفة كالتالي :ثالث ثياب،
ثالثة سراويل ،جورابين ،ثالث فانيالت ،ثالث غتر،

والمالبس الخفيفة التي أرسلتها اغسلوها وأرسلوها،
وليكن ذلك بسرعة ألنه ليس عندي إال الثوب
الذي هو علي.

كما أرجو إرسال:
 )1مفركة جسد  )2نعال اسفنج  )3مجلة العربي

 )4الجزء الرابع والجزء الخامس من كتاب:

(مالمح من تاريخ العراق الحديث) وهما في

المكتبة الجهة الغربية الجنوبية.

 )5كمية من العصير-مخلط -فإني في حاجة
ماسة إليه.

وأبلغوا كل األهل واألعزاء السالم ،ودمتم
محروسين

أبو جميل

96/1/27م
وهذه الرسالة طويلة قليالً؛ لذا هي نادرة ،تبدأ بفيض عاطفته التي لم
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تخل من بيتنا حتى عندما يكون غائبا .الرسالة مؤرخة بتاريخ  2نوفمبر

 1996يقول فيها:

بسمه تعالى
قرة العين أم جميل ،أعزاني وعزيزاتي ،فسالم
من الله عليكم ورحمة وبركات ،وبعد:

فأحمد الله سبحانه على عظيم نعمه علي،
ومنها نعمة السجن ،لتكفير ذنوبي ،وإعالء درجتي

إذا شاء سبحانه ،ومواساي ومشاركتي إلخواني

وأبناي السجناء والغرباء ،وحصولي على تربية
نفسية عالية ،وإتاحة فرصة كبيرة لعبادته سبحانه

وتالوة كتابه ،فله المنة وله الحمد.

قرة العين ،أحباني ،حبيباتي :ما أعظم شوقي
إليكم ،وما أشد حنيني لرؤيتكم ،شوق الواله

الحزين ،وحنين المفارق والمعذب .وليكن ذلك،

وليكن السجن ،فما عسى أن يكون مهما عظم
بالؤه  -في سبيل الله تعالى ،وبسبب قضية عادلة،

ومن أجل شعب عظيم وفي سبيل يستحق أن
يفدى بأغلى األشياء.

أحباي بلغني ما حصل للحبيبة منى (زوجة
ولده المعتقل جميل) من اعتقال لشهرين ،وذلك

بعد اإلفراج عنها ،وقد كدر هذا وجدي وضاعف
ألمي ،ولكن ذلك بعين الله تعالى .بلغني مرض

العزيز صادق ورقاده بالمستشفى عشرة أيام

وذلك بعد أن رخص ،فلله الحمد والمنة على
شفائه ،وكفى وكفيتم كل بالء.
بعد مرور  9أشهر

و12

يوما في السجن االنفرادي

جيء إلي  -بفضل الله ومنه -بالشيخ علي أحمد،

فكان كالماء البارد على قلب الظمآن ،في الحر
الشديد ،فلله الحمد والمنة.

أحباني :ال تقلقوا ،فالفرج قريب تلوح أمامي
تباشيره ومؤشراته .أجل :سنعود بإذن الله تعالى،
وستعود االبتسامة على الثغور الحبيبة ،والراحة إلى

النفوس المتعبة ...وقد يجمع الله الشتيتين بعدما

يظنان كل الظن أن ال تالقيا.
تحياتي لكل األهل واألبناء وأبناء العم والجيران

وتحياتي وأشواقي للغائبين جمع الله الشمل

معهم ،وإلى اللقاء ،يا كل األحبة ،القريب بإذن

الله تعالى ودمتم محروسين.
كان أبو جميل يعر ف عنا ما ال نعرفه عنه .تصله بعض األخبار؛ لذا

أشار في رسالته العتقال منى! نحن ال نعرف عنه شيئا ،ال نعرف أين
هو مسجون أيضاً ،تكتموا جيداً على مكانه وأخباره! وبعد تسعة أشهر

ونصف تقريباً ،وبعد أن نقل من زنزانته االنفرادية رتبوا للقائنا به في
صباح يوم الثالثاء العاشر من سبتمبر 1 996م ،وقد منعت ابنتي عفاف

ومنى زوجة ابني جميل من دخول المقابلة .هذا هو؟ جسده نحيف ،لحيته
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طويلة ،غترته ليست مستقرة بالشكل المناسب على رأسه! متعب جداً

وأتعبني ،وأحزنني أيضاً .الرجل األنيق في لباسه ،الناهض في وقفته
ونظرته وكالمه .قلت له :أين سجنوك؟ فنهرفي الشرطي ،قال :ال شأن
لك بذلك! عدت للصمت .ال لمس ولو تحية ،الكالم أكثر ه محظور؛ لذنا

بتكرار السؤال عن الحال الذي ال يتغير عند السجين! قال لنا ال توجد
تهمة محددة وواضحة غير الحشد الجماهيري الذي حدث يوم اإلفراج
عنه في سبتمبر 1995م وزيارته لبعض المناطق والقرى ،والحمالت

اإلعالمية التي يقودها ولدي منصور من لندن حول االنتهاكات ،فلما
مضت نصف ساعة قالوا لنا انتهت المقابلة .رأيته ثانية بعد شهرين!
تكررت الزيارات لكننا لم نعرف أين سجنه ؟ ! وال ماذا يفعلون به .لم
يكن في كل لقاءاتنا بصحة جيدة ،رأيتها تتدهور ،هو أيضاً أكد ذلك

في رسالة هربت ،كتب فيها عن معاناته الكثيرة داخل السجن ،وأرسل
سالمه فيها لكل أحبائه ،بدأها بقوله :الحمد لله الذي فرغني لعبادته.

في كل مرة أزوره في السجن أظن أنه سيموت فيه ال خارجه ،فهذا
التعذيب الذي يتعرض له جسدياً ونفسياً جعل حياته ميؤوساً منها.

يزعجونه بطرق مختلفة ،ويتفنون فيها ،يضعون معه سجناء يتجسسون
عليه ،ينقلون كالمه ،ومن ال يتعاون يؤذونه .كلما عدت من زيارته لذت

بنفسي وتألمت .ال نوم ،ال طعام ليومين حتى أستعيد نفسي من جديد.
هل عذبوه؟ هل حاولوا كسر عزيمته؟ نعم كثيراً بعدما عرفوا

جيداً ما يزعجه! ليس الضرب وال اإليذاء الجسدي لكن بمس كرامته

ولو بكلمة .فما إن عدنا من زيارته في مطلع شهر مارس

1998

أخضع ألسلوب غير إنساني في المعاملة لم يخل من الضرب .قام

حتى

شرطي

بسحبه ثم دفعه وتمزيق ثيابه ،عرضوه لضوء شديد األشعة في الوقت
الذي أحاط به ستة ضباط يسألونه بقسوة وصراخ وتهديد وشتم .قال
أحدهم له «هدأت األوضاع ف ،البلد ،ولم تبق إال أت،ال أحد يهتم

بشأنك وال أحد يفكر فيك .))....عادوا للصرا خ والشتم والتهديد،
حرموه من النوم حتى سقط مغشيا عليه مرات .فلما أفاق من إحداها

قالوا له« :لن نتركك إال إذا وقعت على ورقة تعترف فيها بكل ما نريد،
إنك تطالب بالدستو ر غطاء على  ،مطالبك الحقيقية وهي إقامة دولة

شيعية في البحرين وأنك مرتبط بإيران».

وقع على ما كتبوه ،فلما أحضروه أمام قاضي التحقيق نفى كل ذلك،

قال للقاضي وهو العليم بالقانون :وقعت كرهاًتحت التعذيب! فقال

ضابط ألي جميل:

 بخيسك في السجن!-افعل ما تشاء ،لست بأحسن من غيري.

عذبوه فسقط جسده ال روحه .سقط أبو جميل في وضع خطير فنقل
للمستشفى العسكري .عرف الناس ،نقلت المعارضة الخبر إلى لجنة

الصليب األحمر الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان ،وفي يونيو

1998

زارت اللجنة الدولية للصليب األحمر البحريني وتعرفت إلى أحوال
1327

معتقال ي السجون.

انتهت مدة توقيف أبوجميل في  21يناير 1999م ،وذلك حسب قانون
تدابير أمن الدولة نفسه ،فتقدم المحامي عبد الله هاشم بطلب اإلفراج

استناداً للمادة األولى منه « ال يجوز أن تزيد مدة اإليداع على ثالث
سنوات كما ال يجوز القيام بأي تفتيش أو اتخاذ اإلجراءات المنصوص
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عليها في الفقرة األولى إال بأمر من القضاء» .لكن ذلك لم يحدث ،لم
يرد على الئحة التظلم هذه ،ولم يصدر منها غير الفعل ببقاء أبي جميل

في السجن.

مر شهر على انقضاء مدة التوقيف ،وفي يوم
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فبراير 1 999م قدم

أبو جميل لمحاكمة قال فيها إنه ليس مجرما وإن كل الذي طلبه هو عودة
المجلس الوطني .تناقلت وكاالت األنباء تلك الجملة التي لم ترحب

بها الحكومة ،وأفسدت عليها خطتها اإلعالمية .تأجل النطق بالحكم
للسابع من مارس  1999م لكن وفاة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة،

أمير البالد قبل يوم واحد فقط من المحاكمة أدى إلى تأجيلها إلى أجل
غيرمعروف.

تفاءل الناس خيراً للبالد بمجيء الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
للحكم ،وتأكد ذلك بعد خطابه حول ا إلصالحات التي ينوي إحداثها
في البالد .قام عمه الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة بتأكيد ذلك ألوالدي

الذين دعاهم لالجتماع فلم يترددوا في لقائه .مدح حاكم البالد الجديد،
قال لهم إنه سوف يطالب باإلفراج عن أبي جميل وتعويض عوائل

الشهداء واإلفراج عن كافة المعتقلين .طلب منهم كتابة رسالة فيها

طلب اإلفراج ،على أن يقوم هو بتسليمها شخصياً لألمير.
لم يمض كثير من الوقت حتى استدعت المخابرات ولدي صادق،
وصاروا يسألونه عن الرسالة! عرفوا بشأنها بسرعة!
تكررت استداعاءاتهم لولدي صادق ،وفي كل مرة يطلبون منه شيئاً
مختلفاً .لم تكن األمور واضحة لديهم بسبب اختالف رغبات بعضهم!

طلبوا منه مرة أن يتصل بوكالة رويتريصرح فيها بنفي تعرض الشيخ

الجمري ألي نوع من الضغوط في محاكماته! وفي استدعاء آخر أخبروه
بقرب ا إلفراج عن أبيه بشرط أن يكتب تعهدا بأمور ثالثة :أن ال يصرح
ألي وكالة صحافية أو ألحد .أن ال يلقي خطابات جماهيرية وأن ال
يرفع مطالب سياسية أمام الجماهير ،وأخيراً :أن يتوقف عن تدريس

العلوم الدينية في جامع اإلمام زين العابدين .وأن عليه قراءتها بنفسه في
حضور األمير ورئيس الوزراء وولي العهد .وما إن وافق وكتب التعهد
الذي يريدونه حتى استدعوا صادق ،قالوا له :رئيس الوزراء يرفض

إطالق سراحك دون محاكمة!

وفي الثامن من يونيو 1999م قدم أبو جميل في محاكمة قاسية جداً،

ليست في نطاق األمل الذي انتظرناه وآمن به الناس .يقول ولدي محمد

حسين« :جرت المحاكمة في مبنى جديد في منطقة قريبة من جو ،وقد
سمحوا لنا بالحضور مع المحامين الذين تلقوا دعوة الترافع برسائل

باسم والدقي ،وهم عبد الله هاشم ،عبد الشهيد خلف ،وحسن رضي،
لكن الذي حدث أن الوالد ترافع فيها بنفسه .تحدث عن المبادرة وما

قبلها وعن العريضة مستشهداً باألستاذ حسن مشيمع واألستاذ عبد
الوهاب حسين فأدخلوهما .كانت محاكمة مثالية في شكلها ،لكن الحكم
لم يكن له عالقة بما دار في المحكمة ،حتى القاضي كان يتحدث إلى الوالد

بدون أن ينظر إليه ويحاول أن يحترمه .طلب منه الجلوس ،لكن الوالد
رفض ذلك وقال أنا متهم ويتوجب علي الوقوف .منحه القاضي قرابة
الثلث ساعة للحديث واحترم وجوده .بعد ذلك تمتت تالوة الحكم».

حكمت عليه بالسجن مدة عشر سنوات وغرامة قدرها

15

مليون

دوالر ،وكانت ردة فعل أبو جميل أنه قال :إنها أصغر هدية أقدمها
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للمستضعفين من هذا الشعب.
لم يمض يوم واحد حتى أخبروه بقرار ا إلفراج عنه :قرر سمو ا ألمير
ا إلفراج عنك ،على أن تزوره في قصر الرفاع لتقديم العزاء له بوفاة والده.
وافق أبو جميل المتعب ،وفي يوم  8يوليو 1999م أحضر له صادق لباسه

المعروف ،زي علماء الدين المعروف ،وانطلقت بهم سيارة المخابرات إلى
القصر .دخال القاعة فسلمت له رسالة ،فرض عليه قراءتها أمام سمو
ا ألمير وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد وأعضاء مجلس الوزراء،

وطاقم تلفزيوني صور لحظات قراءة الرسالة ويخرج بقية خطة إذالل

أبي جميل .يقول صادق :ونحن نخرج من الديوان األميري ،بعد أن ألقى
الكلمة وبثت في التلفاز ،كان يتمنى لو أن األرض تنشق وتبتلعه ،ألنه

ما كان يعلم بكل ذلك .كان مختنقا وال يريد الوصول إلى قرية بني جمرة،
لكن عندما وصلنا القرية تفاجأنا باآلالف من الناس تنتظره ولم يكن

يتوقع ،فقد راهنوا على إذالل الوالد .فلما بدأنا ندخل بني جمرة قال لي:
انظر يا ولدي ،هؤالء الذين أراهن عليهم ،ولن أتنازل عنهم.

الحصار الرابع
 8يوليو  25 - 1999يناير 2001

سنة وسبحة أشهر

الحصار الرابع
الكالم في الصور حين تعز الكتابة ويعز الكالم.

أنهى ولدي جميل مدة سجنه الظالم ،أفرج عنه يوم االثنين  7سبتمبر
 ،1998فطرت بصورته الفوتوغرافية الجديدة إلى أبيه في سجنه في اليوم

التالي ،يوم الثالثاء ،وضعت الصورة داخل كتاب وسلمته لشرطي
يدعى غالم .يقول أبوجميل«:عندما وصلني الكتاب ،قلت في نفسي

أنا ما طلبته! فتحته فوجدت صورة ولدي جميل جميالً وعلى ظهرها
كلمتان؛ فشكرت الله وصرت أكبر حتى سمعني جيران السجن)).
خرج أبو جميل إلى موعد سابق للمستشفى ،ففتشوا أغراضه ،رأوا
الصورة وقرؤوا الكلمتين فتركوها في مكانها.

بعد أقل من عام أطلق سراح أبي جميل والتقى بصاحب الصورة
وبكاتبة الكلمتين .القليل في السجن كثير ،والصورة عند المسجون عالم

ال ينقص عن عال منا شيئاً ،فكيف بالسجين في زنزانة انفرادية و ملهوف

على ساع خبر صغير عن ولده السجين أيضاً؟
وصل أبو جميل إلى باب البيت بصعوبة بالغة لكثرة الناس الذين

تجمعوا في استقباله .اتصلوا يسألون ولدي جميل عن هذه الحشود من
الناس عند بيت الشيخ الجمري وفي بني جمرة كلها ،فقال لهم :الناس

يستقبلون أبي ويهنئونه.

ما الذي حدث؟ كيف كانت ردة الفعل؟
كان الهدف من اللقاء المشروط ،وبثه في التلفزيون ضرب رمزيته

عند جماهيره ،إحداث فجوة بينه وبين الناس ،وأنه خرج باعتذار على

شاشات التلفاز ،هل صدق الناس القصة؟ هل تفهمت الجماهير الوضع
غير اإلنسافي الذي وضع فيه؟ الضغوط التي كان فيها؟ماذا يعني أن

يصبح يوم إطالق سراحه يوما مشهودا؟! كانوا يتوقعون أن الناس

سوف تنبذه ،لكن ذلك لم يحصل ،وأقبلت عليه الناس إقباألهائأل.
هل كانوا يعتقدون بأن ظهوره في التلفزيون سوف ينهيه؟ هل تأكد
لهم بأن ما فعلوه لم ينجح في ضرب رمزيته ؟ !
مر يومان لم يهدأ فيهما البيت ،المكان ،القرية ،وأبو جميل أيضاً ،وفي
اليوم الثالث تفاجأنا بعناصر من القوات الخاصة والشغب تحيط بالقرية
كلها ،المداخل كلها :مدخل المقبرة ،مدخل حينا ،المدخل الرئيسي

للقرية ،مداخل شارع الجنبية غرب القرية ،مداخل شارع البديع شمال
القرية ،مداخل قريةالقريةجنوبا ،ومداخل قرية المرخ شرقا ،لم يتركوا
مدخالإالأغلقوه .كان الوضع مربكاً جداً للجميع ،صاروا يدخلون

الناس بالبطاقة السكانية ،ويمنعون دخول آخرين.
يقول ولدي محمد حسين«استيقظت صباحا على هدوء لم أعهده،
فاستغربت ،نزلت ،رأيت أبي يشرب الشاي على عادته:

ويش صاير؟ -أنت للتو استيقظت ؟ ولم تخرج؟

-الماطكت!

 إذا اذهب إلى عملك!خرجت وإذا بالمداخل مغلقة ،عرفت! حصار جديد لكنه بال شك

لن يشبه حصار
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الحصار األول! مجموعة من الشرطة وضابط،
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وهي نفسها مجموعة الحصار األول والثاني والثالث! هم ثالثة إلى أربعة

أشخاص ليس أكثر ،نعرفهم من خالل الزيارات ،واالتصاالت)؛.

في اليوم التالي تم إغالق كافة المداخل ،واستلمنا األوامر ،اتصلوا
لولدي صادق :ال خروج للشيخ الجمري! فتوتر البيت والمكان،

حصار جديد ال نعرف كيف سيكون! رتبوا عملية الدخول والخروج
من القرية كلها :الدخول ببطاقة شخصية بعد تسجيل اسم الشخص

ثم صاروا يدخلون شخصاً واحداً من كل عشرة أشخاص يرغبون في
الدخول! ضيقوا الحصار أكثرفال دخول لمن هم من خارج القرية حتى

لو كان أوالدهم أو أمهاتهم يسكنون فيها.
قيل لحسن مشيمع :صديقك تنازل واعتذر في التلفزيون فقال:

ولماذا هذا الحصار إذن؟ ! فاعتقل ووضع مع سجين سكير في سجن من
خشب «صندقة»!

القرية محاصرة كلها! هادئة جداً ،ال نسمع مناداة األطفال لبعضهم
البعض وال صياح مرح لعبهم! أصوات السيارت وأبواقها قلت كثيراً،
حيوية الصباحات ،ال شيء بالمرة .عادت الذكرى السيئة للحصار

األول ،والخوف من تكرار فجيعة السبت األسود ،الخوف من انقطاع
البصر ،واالعتماد على الصوت! الخوف من شيء اسمه حصار مهما كان

شكله ونوعه وحضوره ا لكريه.

عرفنا بعض الممنوعات والالءات بشكل عملي جداً :ال أحد يدخل

على الشيخ سوى أوالد الشيخ حتى الساعة العاشرة ليال ،ال أحد من
أزواج بناته يدخل عليه ،ال خروج للشيخ من البيت إلى المستشفى وفي

حا الت الضرورة إال بإذن ،ال يخرجإال بمرافقة الدورية في سيارة مدنية،

ال خروج للصالة إال للمسجد القريب من بيته.
كان ذلك قاسيا جداً عليه بصورة كبيرة .سيارة الدورية تقف قريبة

جداً وتراقب الحركة في الشارع دوما فلم يكن من الممكن أن يخرج

أحد من الجيران ويقصد بيتنا .الذ أبو جميل بنا ،باألطفال في البيت
من أحفاده ،والذوا جميعهم به ،يتسلى بالجلوس مع الصغار ،يهتم بهم،
يضحك معهم ،يجعلهم كباراً يناقشهم ،وصغاراً يالعبهم ،وربما الذ

يستطيع أن
النهاال م
حدأ آلد
جدا .كان  -ح
الخاص حدأ
عالمه الوا-
الكدان؛ ض؛ اد
ان
متحرجااً جدا
يكته,والكتابة،
بكتبه

يفعل أي شيء ،وألنه الشيخ الذي ال يصلي خلفه في جامع زين العابدين
إال ثالثة أو أربعة أشخاص منهم جميل ومحمد حسين والمؤذن! يروي

محمد حسين « الشيء الغريب أتهم في وقت الصالة يدخلون للصالة في
الجامع منفردين .كانت عالقتي بهم جيدة ،إذ كان ال بد من إنشاء تلك

العالقة لتسيير ا ألمور ولو بالهاتف» .
طرق باب بيتنا ذات يوم! فخرج ولدي جميل يستطلع ،قال« :وجدت
السيد جواد الوداعي ،قال لي على عجل :أريد أن أرى الوالد بسرعة،

ففهمت منه أنهم قد منحوه خس أو عشر دقائق فقط وبعد انتهاء المدة
عليه أن يخرج ،عرفت أنه حاول عدة مرات وفي كل مرة يتم إرجاعه

إلى أن قرروا السماح له بشرط البقاء دقائق معدودة تحسب من لحظة
دخوله» .هكذا التقيا جوار الباب .هذه من الحاالت القليلة التي يسمح
فيها ألحد أن يمر للسالم عليه ،من الحاالت التيظلتي الذاكرة.
كان يومها ينشر ويذاع في األخبار بأن الشيخ الجمري تحت اإلقامة
الجبرية ،ويأني النفي بشكل رسمي بأنه ليس تحت أية إقامة جبرية وال
وجود لذلك!
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مرت ثالثة أسايع وكل بيت في قرية بني جمرة عرف معنى الحصار!
فتحوا المداخل كلها ،إال المدخل الرئيسي للقرية ومداخل مجمعنا

السكني وحينا ،خففوا الحصار على سكان القرية وشددوا المراقبة
والتدقيق على الداخل والخارج من غير أهلها ،منعوا أهل القرية من
استقبال أي ضيوف لهم .بعض الناس من غير أهل القرية حاولوا

تجاوز هذه القرارات فراح بعضهم يحاول الدخول من طرق غير رسمية

أو من تجاوز تلك ا ألسوار فتم اعتقالهم.

هذه الحالة الجديدة للحصار استمرت عدة أيام ،حتى فوجئ ولدي
محمد حسين باتصال من مسؤول النوبة التابع للضابط« :قاللي مسؤول
النوبة :العقيد يبلغك سالمه ويقول أبلغ سالمي للشيخ وأخبره بأنه

متى رغب في زيارة سمو رئيس الوزراء يخبرنا ،فأجبته :سوف أوصل

الرسالة ،وصاحب الشأن هو من يرد .حقيقة لم أكن أعلم بأن الموضوع
مهم جداً ،نحن في حصار جديد؛ لذا لم أخبر الوالد منذ البداية! عاود

االتصال بي يسألني عن تعليق أبي ،فقلت له للتو أبلغته ولم يفكر بعد!

قال :طيب ننتظر! عندها أخبرت أبي في الحال بذلك فقال أخبرهم بإن
والدي إن أراد أن يلتقي يوماً برئيس الوزراء فسوف يخبركم .غادرت

بيت أبي ومسؤول النوبة في وجهي يسألني ،فقلت له :ال مشكلة لدى
الوالد! ففرح لكالمي لكنني استأنفت حديثي قائالً :إن رغب الوالد

في اللقاء برئيس الوزراء فسوف يخبركم! بعد هذا دخل الحصار مرحلة
جديدة :التضييق أكثر ،يعترضون على رغبتنا في الذهاب إلى بعض
األماكن! يطلبون تسجيل أسماء الموجودين في المجلس الذي نرغب في

ا لتوجه إليه! كنت أدرك مزاج أبي الوالد في تلك ا ألمور فلم أدعه يتواصل
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معهم مباشرة ،فكنت أطلب من الوالد أن نؤجل الزيارة أو أخبره بأن

أصحاب المجلس اعتذروا .ولو علم أبي سيخرج لمواجهتم ،وهذا غير
مناسب لظرفه الصحي الحالي».
اتصل أكثر من شخص ،بعضهم بنية صادقة والبعض ا آلخريرتب

لمصلحة خاصة شخصية .اتصل أحد الوجهاء واألعيان في البحرين
حيث جلس مع صادق ثالث ساعات في مكتبه يتحدث عن مصلحة

الطائفة ،وكان غرضه أن يرافق الشيخ للسالم على رئيس الوزراء
بإصرار غير طبيعي ،بعدها دعا ولدي صادق إلى مكتبه فوجده يضع

كاتلوجات لسيارات

،BMW

قال له :سيارة لك وسيارة للوالد!

ضحك ولدي وغادر المكتب لألبد! بعد أن حاول جاهدا اقناعه بذلك

لكنه لم يستطع .كانت سيارة ولدي هي سيارة والده نفسها :شيفروليه
موديل
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لم يذهب أبوجميل لزيارة رئيس الوزراء ،لكن زاره أخوه الشيخ محمد
بن سلمان آل خليفة في مجلسه ،وكانت تربطه به عالقة ودية قديمة جداً

وال عالقة لجدي مال عطية بها ،فبعد عودة أبي جميل من النجف وجده

الشيخ محمد بن سلمان واقفاً في شارع اللؤلؤ بالنعيم مرتدياً عمامته

وصايته وبشته ،ينتظر سيارة تعيده إلى بني جمرة ،فتوقف له بسيارته
الرويزرايز ودعاه لركوبها .أعاده إلى بني جمرة ،فدعاه أبو جميل إلى

التفضل بدخول المنزل فأخبره بأنه سيأي في وقت الحق ،وبالفعل جاء
المنزل ،ونشأت بينهما عالقة منذ تلك اللحظة الشأن لها بالسياسة.

دخل الشيخ محمد بن سلمان على أبي جميل في حصاره ،سلم عليه
ودار بينهما كالم كثير .قرر أبو جميل أن يرد له الزيارة ،فاتصل ذلك
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التاجر الذي عرض السيارات على ولدي قال :أنا آخذ الشيخ إلى الشيخ
وجاء بسيارته الفخمة لكن أبا جميل فضل الركوب في سيارة ولدي.

وما أن انقضت الزيارة حتى قال التاجر لهما :علينا اآلن أن نذهب إلى

رئيس الوزراء ،لكن أبا جميل وصادق رجعا إلى البيت .زادت الضغوط

على أبي جميل وراحت أكثر من مجموعة تعمل من أجل لقائه برئيس
الوزراء ،كل مجموعة تمنت أن تحظى بشيئ من الحكومة! ولم يكن لدى
أبي جميل أية مشكلة في لقاء رئيس الوزارء ،لكن ليس بهذه الطريقة.
شخص آخر كان يلح على لقاء رئيس الوزارء ،لكنه يحب أبا جميل

وال مصلحة شخصية له من وراء ذلك ،حتى أنه كان يشعر بحرج من

هذا الطلب لكنه مقتنع بمقترحه جداً حتى أن أبا جميل تحير في ما يجب
أن يفعله في وضع حصار ،بعض الذين في البيت تعبوا واقترحوا أن
يذهب أبو جميل لرئيس الوزراء ويتحدث مجدداً عن الحقوق والمطالب.

أخيراً وافق لكن ال يبدو لي أنه مقتنع ،يقول ولدي صادق «نسقنا ا ألمر
مع ديوان رئيس الوزراء ،ركبنا السيارة ،وجدته متعباً جداً فعدلت
عن الطريق وأتيت به إلى المستشفى ،وما أن فحصه الطبيب حتى أشار

علينا بضرورة بقائه في المستشفى .تلقيت اتصاالت من مجلس الوزراء،
فأخبرتهم بأن الوالد في المستشفى».

هدأ هذا الطلب تقريباً ،مر شهرا أغسطس وسبتمبر بضغوط
كبيرة جداً والكثير من القصص اليومية ،لكن أبا جميل بدا هادئاً ولو

ظاهرياً ،وغدت قراراته في هذه الفترة مختلفة فيها الكثير من االستشارة
والمشاركة .كان يستشير أوالدي كلهم ومنصور أيضا في لندن ،يتواصل

معه ومع جماعة لندن بالفاكس ،يسأل صهري عبدالجليل خليل

11

و آخرين ،وله طريقة في ا الستشارة طالما تحدث عنها ولدي محمد حسين،

يقول «أبي ...يتحدث معك فتندمج معه وتحاوره ،بعدها تكتشف بأنه
يستشيرك! يفعل ذلك مع الكثير من الناس من المحيط القريب ،وقد ال
يكون للشخص الذي يتحدث معه عالقة باألمور السياسية أو منخرط

في الشأن العام .يجلس ،يتحدث معك في المنزل ويوجه لك سؤاالً

مباشرا :ما رأيك في هذا الشيء؟ ما هو رأيك في.؟ دائرة المشورة لديه
واسعة جدا»

الشخص الذي برز أكثر في مجال المشورة في هذه الفترة هو الدكتور
علي العريبي ،توطدت عالقته مع أبي جميل كثيراً ،ويبدو لي بأنة أكثر

شخص استشاره ،فكيف كان يلتقي به؟

في مرحلة متقدمة من الحصار سمح ألبي جميل بزيارة بعض بيوت

أوالده أو أقربائه ،ولكن بإذن مسبق وبموافقتهم ،منها شقة ولدي

صادق في السنابس التي صار يلتقي فيها مع الدكتور علي العريبي.
يتفق صادق مع أبي جميل أن يتواجد في شقته في الساعة السابعة ،في
حين يكون الدكتور العريبي قد وصل الشقة منذ الساعة السادسة ،تأقي
سيارات المخابرات وتقف عند الشقة ،تنتظر عودة أبي جميل .بعد ساعة

ونصف أو ساعتين يغادر أبو جميل الشقة ،وبعد نصف ساعة يغادرها
الدكتور .هكذا يتم الترتيب للقاءات .وعندما اكتشفوا األمر تعرض

صادق لرقابة لصيقة جدا ،حتى أثناء ذهابه للعمل.
لماذا العريبي في هذه الفترة؟

ارتاح أبو جميل للدكتور العريبي كثيراً ،ومنذ الجلسة األولى ،وجد
فيه رجاحة العقل والهدوء ،بعيداً عن التحريض والحماس غير المتريث،
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مختلفاً عن أشخاص كثيرين كانوا إلى جوار أبي جميل .صار موجوداً في

كل القرارات التي كان يتخذها.
يقول ا لدكتور علي العريبي « لكل شخص مجموعة من ا لمكونات تجعله
مناسباً في موقف ما ،أو في قضية معينة ،هذا با إلضافة إلى شيء مهم جداً

أعني به ما بيني وبين الشيخ الجمري رحمة الله عليه من انسجام وتناغم

فكري لعل سببه الرئيس انفتاح شخصية الشيخ على التيارات المختلفة
وأفكار أصحابها ،وألني أجمع بين الدراسات الحوزوية واألكاديمية،

جعل العالقة بيننا قوية جداً ،فيها الكثير من الحوار الصريح واالتجاه
الوسطي الديني والسياسي .وهو من عوامل هذه األلفة بيننا .وحينما

اقتربت منه خالل فترة الحصار الطويل ،قال لي مرة :طالما دعوت الله في

السجن أن يرشدني إلى شخص أعتمد عليه في هذه المسيرة ،فحقق الله
دعائي فيك.
عندما عملت مع األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد في

موضوع الميثاق ،وجدته يركز على هذا الجانب في شخصيتي ،وكما

أخبرني والده جاللة الملك بأن ابنه ولي العهد مرتاح جداًمن تعامله
معي ،وأن أثر مزيج حوزة النجف وكلية

()McGill

في كندا واضح في

شخصيتك ( combinationلم )000حسب تعليقه!
عالقتي بالشيخ الجمري وثيقة جداً ،وقد أعطاني هذه المكانة لحسن

ظنه بي .وكان هذا ا ألمر الفتاً جداً عندي .الشيخ رحه الله هو الذي قرر

االرتباط بي ،بعد أن جمعني به أحد أبنائه ،وكانت اللقاءات تتم بعيداً
عن المراقبة األمنية .وأهم قضية تحاورنا فيها هي كيفية الوصول إلى

تحقيق المطالب الشعبية عبر التواصل مع القيادة السياسية تجنبا للتصعيد

في الشارع ،والحلول األمنية المقابلة ،وحماية الوحدة والعيش المشترك،
والمحافظة على المكتسبات الوطنية .وبالفعل تم التوصل إلى إنتاج حل

وطني أنهى األزمة ووضعنا في طريق اإلصالح عبرإقرار ميثاق العمل
الوطني .لم يتوقف الشيخ عن استشارقي ،وفي إحدى المرات ترك األمر

كله لي ألتخذ قراراً فيه ،بعد أن استشارني .حينما احتاج للعالج في
األردن وكان مكلفا في تلك الفترة ،وصل خبر حاجته المادية لشخصية

في الحكومة فأمر بدفع المبلغ حاالً له فرفض .أصر الطرف األخر
على إعطائه المبلغ فاستشارفي فقلت له استمر في الرفض .وفي محاولة
أخرى عندما اتصلوا به ألخذ المبلغ حول الموضوع كله لي ،فاتصلوا

فعال بي ،فرفضت أخذ المبلغ؛ ألن ذلك ال يناسب زعيم معارضة ،وال
يخدم العملية السياسية في ذلك الوقت .قيل خذوا المبلغ ووزعه على
الفقراء ،فاقترحت عليهم أن يقوموا هم بتوزيعه أفضل وتكون بادرة

طيبة منهم .وفي ا ألخير لم يتم استالم المبلغ ،وحدثت مالبسات كثيرة في
هذا لموضوع .وفي النهاية اقترض الشيخ الجمري ما يحتاج إليه من أحد

علماء البحرين».
ف ،السابع والعشرين من ديسمبر العام1 999م شكلت الحكومة لجنة

لدراسة ضوابط إعادة ا النتخابات البلدية ،فبادر أبو جميل بإرسال رسالة
إلى جاللة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ،أمير البالد آنذاك،
وهو في الحصار ،يرى أغها أسلوب جديد مع السلطة اقتضاه الظرف،
ومن أجل التوصل إلى ما يخدم قضايا الشعب وخالص رفقاء النضال

من السجن ،وأن الشعب يستحق المزيد من الحقوق الطبيعية التي

سلبت منه .أرسلها ولدي صادق عن طريق مستشار الملك الدكتور
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حسن فخرو فدعاه األمير لزيارته يوم عيد الفطر ،لشهر رمضان ،العام
 1420ه جاءت الدعوة شفهية من رجال األمن المتواجدين قرب بيتنا
ليل غهار .ويروي أبو جميل أن األمير استقبله باحترام وتقدير ،وأنه فتح

له باب الزيارات.

استشار أبو جميل المقربين منه في شأن الرسالة ،ثم عرضها على اثنين
من أصدقاء صادق؛ ليرى ردة فعلهما حيالها .يروي صادق « لما رأى

األمير الوالد ترك الطابور وأتى للسالم عليه ،وشكره ،فقال له الوالد:
أنا أتيت ألشكرك وأبلغك بأن الناس يستحقون أكثر من ذلك ،فرد

عليه :ا أليام المقبلة ستكون كلها خير .أصر أن يقف الوالد جواره ،كان

الوضع حينها حساساً ،الوالد في حصار ،وهو يقف اآلن بجوار أمير

البالد»:

بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آلخليفة

أمير البالد المعظم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

وبعد:
فإنه من دواعي الغبطة والسرور أن أكتب

إليكم هذه الرسالة ألبارك لسموكم حلول عيد

الفطر المبارك متمنياً لكم دوام الصحة والعافية
وطول العمر.

كما يسعدني ويشرفني أن أشيد بخطواتكم
الرائدة التي اتسمت بها قيادتك م الحكيمة

والسائرة على خطى والدكم المغفور له سمو

األمير الراحل والمدعومة من قبل عمكم رئيس
الوزراء الموقر ونجلكم سمو ولي العهد األمين.

لقد كان لخطابكم السامي في العيد الوطني
المجيد وقراركم األميري بإعادة العمل باالنتخابات
البلدية أبلغ األثر في نفسي وفي نفوس المخلصين

من أبناء هذا الوطن العزيز الذين ما برحوا
يستقبلون هذه التطورات الكريمة والمتتابعة
بالكثير من الغبطة والسعادة خاصة وأنها تأتي
في هذه الفترة الزمنية التي تشهد الكثير من
التطورات على الساحة اإلقليمية والدولية مع

أفول قرن وبزوغ فجر قرن جديد .وهكذا فإن
قراراتكم السديدة سيكون لها أبلغ األثر في دفع

مسيرتنا الوطنية بروح ملؤها الثقة والعزيمة على
تخطي سائر الصعاب وتبوء المكانة الالئقة لدولتنا

العزيزة بين سائر الدول.
وال يفوتني يا صاحب السمو أن أشيد بروح

التسامح التي اتسمتم بها والتي تمثلت في عفو

سموكم عن المسجونين والمتواجدين في الخارج
وكذلك اهتمامكم بتخفيف العبء عن األسر

المحتاجة وغيرها من سجاياكم الكريمة.
هذا واآلمال معقودة على سموكم للسير قدماً
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نحو المزيد من اإلنجازات على كافة األصعدة
السياسية واالجتماعية واالقتصادية بما يحقق الرفعة
لهذا البلد ويفوت على اآلخرين استغالل بعض

نقاط الضعف الموجودة هنا وهناك ،ويحقق
للبحرين حكومة وش عباً التالحم األسري الذي
عرفت به والذي هو هدفكم وهدف والدكم

الراحل رحمه الله.
أعدكم يا صاحب السمو أن أقف معكم جنباً إلى

جنب بكل ما أوتينا من قوة في تحقيق ما تصبون
إليه من أهداف سامية ترتق ما انفتق من نسيج

الصف الوطني وترفد االستقرار السياسي والرخاء

االقتصادي لهذا الوطن المعطاء ،آمالً أن ألتقي
بسموكم الكريم في أقرب فرصة ممكنة.
ختاماً تقبلوا خالص التحيات ودمتم محروسين

بعين الله تعالى.

الداعي لكم

عبد األمير منصور الجمري
29

رمضان المبارك  1420ه

الموافق  6يناير 2000م
لم يمض غير شهرين ونصف حتى جاء الضابط المسؤول عن
الحصارات كلها يدعو أبا جميل لزيارة األمير في يوم عيد األضحى،

ويطلب الجواب فوراً كي يعطي للمخابرات اإلفادة بموافقته على

الدعوة .وافق أبو جميل ثم دخله ندم وألم وتردد أتبعه قرار بعدم
الذهاب! يقول «إن الزيارة التي دعيت إليها -من قبل -لم تترتب
عليها آثار مرضية ،وقد اخترت تلك الزيارة كمحاولة إلذابة الجليد
والتوصل لتحقيق شيء من النفع لألمة وللسجناء ،وقد سبقتها رسالة

مني أشدت فيها بمواقف األمير وتصريحاته وألمحت إلى أن المواطنين

ينتظرون التطبيق والمزيد ،إال أني لم أجد شيئاً أعتبره أثراً للزيارة ،اللهم
إال التضييق أكثر من المخابرات حيث كانت الز يار ة من حيث فتح
الباب لها من وراء ظهورهم ولم يعلموا بها ال بعد أن كلفوا بإبالغي

بها وبوقتها .لذلك فإني بعد أن أعطيت موافقة مصحوبة بالتردد والتألم

بعد ساعتين صممت على عدم الذهاب رغم علمي بما في الرفض من

سلبيات تعود علي شخصياً .وقد غلفت الرفض بأني مريض ،وكنت

فعالً مريضاً لكنه لم يكن المرض المانع ،وقد كثرت اتصاالت المخابرات
هاتفياً بولدي صادق ومحمد حسين ،يطلبون الذهاب ويستفسرون عن

المانع».
حين طلبوا الموافقة في الخامس عشر من مارس 2000م ،قدموا إغراء
للعائلة وهو السماح لصهري عبد الجليل خليل بزيارة البيت ،ورفع المنع

كليا عنه ،لكنها لغة عرفناها جيداً ،يقول أبو جميل« :وقد خيبنا أملهم،
وأنا اآلن أنتظر منهم تضييقاً جديداً ومعاملة أسوأ» .وهذا الذي حدث

قعااً.

أطلق سراح جارنا األستاذ عمران حسين ،الذي أخرج من بيته في
الحصار األول في أبريل  1995م ،أطلق سراحه بعد أن قضى فى السجن
أكثر من أربع سنوات .خرج أبو جميل مجازفاً للسالم عليه عند باب بيته
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بدون أخذ إجازة ،وقف معه أقل من دقيقتين .وفي الليل ذهب عمران

إلى بيت أخيه أحمد في المنطقة الجنوبية من القرية ليسلم عليه الناس،
حيث الحصار يمنع الوصول إلى بيته.

ابنتي نبراس تلميذة المدرسة في الحصار األول شاء الله أن يكون عقد

قراغها على جواد السيد محمد العلوي في

18

يوليو 1999م أي خالل

هذا الحصار! وكذلك زواجها في األول من أبريل 2000م .طلب أبو
جميل من المحاصرين أن يسمحوا له بالذهاب إلى بيت الزوج في قرية

البالد القديم وبين لهم أن المرافقين محاصر عددهم وهم من عائلته فقط
فرفضوا ،حاول مرة أخرى فجاءت الموافقة أن يأقي والد الزوج مع أبنائه

ا ألربعة أخوة العريس إلى بيتنا لبضع دقائق .يقول أبو جميل «ولو لم يتهيأ
لي هذا النتابتني ضيقة صدرية شديدة ،وقد أنست بوالد وأخوة العريس
لفترة قصيرة والحمد لله ،وقبل مجيئهم طلبنا من المحاصرين السماح لي

بالخروج بعض الوقت للتجول في السيارة للترفيه عن نفسي ومعالجة

الحالة النفسية التي تنتابني نتيجة استمرار الحصار وتصعيد التضييق
يوماً بعد يوم ،وبعد أن اتصلوا بمسؤوليهم وافقوا فخرجت مع ولدي
علي ،تجولنا أقل من ساعة بينما سيارتا المخابرات تسيران خلفنا ،وما

يطيب النفس في الحقيقة هو الشعور بأن هذا الحصار والتضييق بسبب
قولي كلمة حق ،ومطالبتي بحقوق شعب مهضوم ،وكان زواج هذين

الزوجين العزيزين ختصراً ولم يكن لهفي بيتنا أي مظهر من زينة كما
كانت العادة ،نظراً ألننا قبل أربعين يوماً قد فجعنا بفقد ابن العم الشاب
الطيب المؤمن إبراهيم بن محمد بن الحاج حسين الجمري»  .تقول نبراس

«كانت أخوات العريس يأتين ألخذي لشراء مستلزمات عقد القران

فيجدن صعوبة بالغة في الدخول وأسئلة كثيرة :من أنتم؟ وما سبب

الزيارة؟ يجدث هذا عند كل زيارة! وعندما نغادر يتأكدون من عددنا

كي ال يزيد شخص واحد في الرجوع! ما كان مسموح لهن دخول الحي
فضالً عن البيت؛ لذا كن ينتظرن ني عند الشارع العام ويرجعنني إلى

المكان ذاته .وفي يوم عقد القران وصل العريس وأهله إلى بيتنا بصعوبة

بالغة مع أن أخي صادق شرح للمحاصرين ظرف المناسبة حتى ال

يرجعونهم خائبين! حضر عدد قليل  ,جداً من أقاربي ،وبعد أسبوع
جعلنا الحفل خارج القرية تماما ،عدت بعده لحصاري!
في أواخر شهر فبراير 2000م حاولت منى ،أم عمار ،زوجة ابني

جميل دخول بيتنا وهي تحمل طبقاً قادمة من بيتها المالصق لبيتنا فمنعها
شرطيان في سيارة مدنية ،فلما ناقشتهما رفع أحدهما سالحه في وجهها

مماً جعلها تخاف وترجف وتعود إلى بيتها في حالة نفسية سيئة .تكرر هذا
الحدث في اليوم نفسه عند غروب الشمس عندما عدت مع ابنتي نبراس

من زيارة األقارب في القرية ،فقد حاوال منعنا من الدخول فصرخت
فيهما :تمنعا ني من الدخول إلى بيتي؟! وتخطيتهما إلى الداخل بينما نبراس

واقفة .خرج لهما أبو جميل منفعالً ال يملك نفسه وهويتكلم بصوت
عال وبانفعال شديد ،فغادرا إلى جوار الجامع ووقفا هناك .يقول أبو
جميل «فأشرت إليهما بيدي إشارة متكررة وعنيفة وتكلمت بصوت

مرتفع :تعال فوراً ا رجل ،اقترب هنا ألحاسبك ،وبعد طلب متكرر،
جاءا بسيارتهما فقلت :من أنت؟ ومن أمرك بهذا التصرف؟! إذا كنت

مأموراً فأخرج األمر الذي عندك فورا ألراه ،قف عند حدك ،أنا أصر
أن أعرف ما إذا كنت مأموراً حتى أعرف تكليفي مع هذه الحكومة قبال
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هذا التصعيد ،وكان صوتي المنفعل يسمع على بعد  100قدم على األقل،

مما دعاني ألن أصاب باهتزاز األعصاب وارتفاع الضغط ،وعندما
أحسست بأني معرض للوقوع جلست على األرض ،علماً بأفي بعثت

ولدي محمد حسين إلى رئيسهم ليخبره عما حدث مع أم عمار قبل أن
يحدث ما حدث مجدداً .وأخذت في هذا الوقت إلى المستشفى الدولي

يرافقني محمد حسين ،وهناك -وأنا في غرفة الطبيب الذي قام بفحصي

وقياس ضغطي وتهدئتي جاء رئيس هؤالء وأخذ يعتذر مني ويطلب
مني أن أهدأ ،ويخبر بأنه اتصل بالعقيد وأخبره فقال بأنه سيتخذ

اإلجراءات ضد هذا المتجرئ الذي أشهر السالح وسوف يحاكم ،وأنه
طلب منا أن نقوم بدورنا أيضاً في إبالغ العقيد المسؤول بمركز البديع
نهارا ،وبعد الطلب المتكرر مني تركت األمر لهم ألرى كيف يعالجونه،
وجاء المتجرئ -وهو شخص باكستاني -إلى الولد محمد حسين في

المستشفى يقدم له العذر محاوأل الوصول إلي ليعتذر وهو يضطرب من
الخوف فأعرض عنه محمد حسين ،كما ذهب إلى الولد صادق-الذي
جاء إلى المستشفى ورآنا -ليعتذر أيضاً فقال له :أتفاهم معك بكرا-
وأعرض عنه».

قبل شهر محرم العام  1421ه (أبريل 2000م) بأيام ،تقدم بعض

أوالدي بطلب للمحاصرين يسمح فيه ألبي جميل بحضور شعائر هذه
المناسبة ولو في وقت واحد ،ومكان واحد فقط وهو مأتم العائلة الذي
تقام شعائره في مسجد الوسطة ،وبعد محاوالت جاءت الموافقة على

أن يحضر وقتاً واحداً وهو الصباح فقط في المكان المذكور وقت خطبة
الخطيب فقط .وألن الموافقة جاءت متأخرة من اليوم األول من شهر

محرم فقد غادر البيت بعد انتهاء الخطيب ،وبدء انفضاض المجلس .فلما
وصل ورآه الناس عادوا ألماكنهم داخل المسجد ،وتبين أن الخطيب
أحد معارضي أبي جميل ،غير الراضين عن سير ال ا حداث وحركته فيها،

وألنه على كثرة محاولة تواصله معه عن طريق رسل مختلفين يحملون

السالم إليه ،واالتصال بالهاتف الذي ال يرد عليه؛ عاتبه أبو جميل على
هذا الجفاء .يقول« :عاتبته بلطف وبما يدل على تقديري له ،حيث أني
أشعر منه بجفاء وصدود منذ سنوات ،وقد قمت بدور ي العالجي

الذي أمارسه في ه؛ا ،هذه الحا الت ،الذي ينطلق من ا الهتمام بمن يؤمل
فيه الرشاد ،وعدم االستهانة بالشخص المعارض مهما كان)).

خرج من المسجد ،ونهض أبو جميل معتذراً متأسفاً لمواجهة هذا

الشخص له بهذه الصورة في مكان الشعائر ،وقرر أال يعود مع صعوبة
الحصول على إذن بالخروج! فلما صار الظهر اتصل بأبي جميل هاتفيا،
معتذراً ،طالباً منه الحضور للمأتم ،لكن أبا جميل اعتذر ،فلما ألح عليه،

قال« :إن كان األمر مقسوماً أتيت»!
عاود األوالد يطلبون إذناً ثانياً بالخروج إلى مأتم الخضر بدالً من

مسجد الوسطة فلم يأت اإلذن ،فحاول أن يحصل على موافقة ليسمحوا
له بالذهاب شمال الدراز في ساحل أبو صبح وذلك في الليلة الثالثة من
المحرم ،لكي يستنشق الهوا ء و يرفه عن نفسه ،ولعله يسمع صوت

خطيب ولو من بعيد ،فلم يسمحوا .يقول «وقد انتهت عشرة عاشوراء

ولم يأذنوا بحضوري ألي مأتم لالستماع .وقد مضى علي أكثر من نصف

شهر لم أخرج من المنزل إالإ لى الجامع ألصلي ويصلي معي المؤذن وبعض
األبناء إذا كانوا موجودين ،وذلك تحت رقابة سيارات جالوزتهم،
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ونعم الحكم الله .. .ونعم الحكم الله ،وهو أشد بأساً وأشد تنكيال .وأين
خبرتهم وبعدهم السياسي! ! أال يخافون أن يفجر عليهم الوضع من ال
يصبر ،ومن ال يفكر في العواقب! !».

رأيته ينصت لصوت مكبرات صوت المآتم القريبة ،يحاول أن يدرك
ماذا يقول الخطيب ،ترنيمته بالشعر الشعبي في ختام المجلس .ال شيء

واضح إال الحصار.
تعب كثيراً ،أجهد .نال الحصا رمن صحته الكثير ،ومن مزاجه أيضاً،
فبعد هذه المواقف وغيرها وهي كثيرة ،أصيب أبوجميل بجلطة في القلب

في شهر يونيو 2000م ،فنقل إلى المستشفى الدولي ومن ثم إلى العسكري.

وبعد الكشف عليه من قبل الدكتور حبيب طريف تبين انسداد أربعة
شراين ،رفعت حالته إلى أمير البالد فأمر بإحضار أمهر جراح قلب

لمعالجته فوراً حيث أحضر جراح إيرلندي هو أستاذ الدكتور طريف
الذي أجرى له عملية بشكل فوري وغادر بعد أن أفاق .ظل أبو جميل

في العناية المركزة بإشراف ومتابعة الدكتور الطريف عدة أيام قبل أن
ينقل إلى جناح العناية بالقلب وصار يتماثل للشفاء قليال قليالً ،لكن أثر

هذه الجلطة لن يزول ،وقبل أن يغادر زاره صاحب السمو أمير البالد،
وسمو رئيس الوزراء واطمأنا على صحته.
بعد خروج أبي جميل من المستشفى واستقرار صحته تفاجأنا في

أغسطس من العام 2000م بوزير العدل السابق الشيخ عبد الله بن خالد
يستدعي ولدي صادق ،طلب منه أن يحضر الوالد ففعل .يروي صادق
«حين وصلنا مكتبه وجدناه ينتظر أبي ،دخلنا فقدم التحية للوالد وأثنى
علىدوره ،قال:

أنا مرسل إليك من قبل سمو األمير برسالة وهو يودك كثيراً.

 شكراً لسمو األمير ولكم ما هي هذه الرسالة؟ -يريد منك العودة إلى القضاء وفي محكمة االستئناف.

 لقد كبرت ولست كما كنت قبل خس عشرة سنة ،أعمل طيلةدوام المحكمة ،وآخذ القضايا لمراجعتها وكتابة قراراتها في البيت،
وأسهر حتى الواحدة والواحدة والنصف عليها ،لذلك فإني أعتذر.
 -ال ...تستطيع أن تعمل يسيراً وال تكلف نفسك أكثر من

قدرتك...إذا كنت ال تستطيع فإن سمو ا ألمير يخيرك بين القضاء وبين
عضوية المجلس اإلسالمي األعلى.

وبعد صمت قليل من أبي قال:
 -إني أشكر لسسو األمير ثقته الغالية ،وأستأذنك في أن تؤجل

الجوابلى مدة ثالثة يام.

البأس.استشارالمقربين منه ،بعدها كتب خطا باً يعتذر فيه عن تلك المناصب

لكثير من األسباب أهمها الصحية ،لكن هذا ال يمنع أن يكون موجوداً
لخدمة البلد في أي مجال ،وقام صادق بتسليم الرسالة للشيخ عبد الله بن

خالد
بسمه تعالى
سعادة وزير العدل والشؤون اإلسالمية الشيخ
عبد الله بن خالد آل خليفة الموقر
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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وبعد فإنه من دواعي سروري أن أكتب إلى

سعادتكم بعد تشرفي بزيارتكم وما حظيت به من

حفاوتكم وحسن استقبالكم داعياً المولى لكم بطول

العمر ودوام الصحة والعافية .ليس من الغريب
على صاحب السمو أمير البالد حفظه الله أن

يواصل التفاتاته الكرية لداعيكم ولسائر المخلصين
من أبناء هذا الوطن الكريم فقد عودنا على مثل
هذه المبادرات الخيرة التي نرجو أن تسهم في خير

ورفعة هذا الوطن الغالي .إنني وبعد أن قلبت

هذا األمر وجدت نفسي قاصراً عن القيام بأعباء
هذه المسئوليات اآلن ألسباب مختلفة ليس أقلها
عدم استقرار حالتي الصحية وإني ألرجو أن يوفقني

الله للقيام بواجبي ومسئولياتي خدمة

ذا الوطن

متى ما تهيأت الظروف المناسبة لذلك .إنه ليعز

على نفسي عدم االستجابة في هذه الفترة الحرجة
التي أمر بها ولسوف أتحين الفرصة المناسبة للتقدم

بالشكر من صاحب السمو األمير المعظم على كل
ما أحاطني به من حفاوة وتقدير ورحابة صدر

راجياً من الله العلي القدير أن يطيل في عمره وأن

يكلل خطاه بالتوفيق والنجاح ،وال يفوتني أن أؤكد
امتناني الكبير من سمو أمير البالد حفظه الله
على ثقته الغالية وتطلعاته السامية لمستقبل هذا
الوطن الحبيب .كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر

الجزيل لصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر الذي
أرجو في أن أوفق لزيارته ألقدم له خالص شكري

وامتناني على رعايته الكرية لي وما أبداه نحوي
من اهتمام وتفقد تركا أطيب األثر في نفسي.

وتقبلوا أزك تحياتي ودمتم محترمين.
مخلصكم

عبد األمير منصور الجمري
9

ربيع لثاني  1421ه

11يوليو2000م
كانت الشهور األخيرة من العام 2000م مليئة باألحداث المحلية
والخارجية المرتبطة بالبحرين كان أهمها إعالن األمير بأنه يعد البالد

بحل سياسي يخرجها من أزمتها ،والثافي هو تعيينه لستة وأربعين

شخصاً إلعداد ميثاق للعمل الوطني ،يعرض على ألف شخص في

23

ديسمبر  ،2000استقال ستة من أعضائها :علي األيوبي ،حسن رضي،
عبدالله الشمالوي ،عبدالغفار عبدالحسين ،جاسم فخرو ،عزيز أبل
احتجاجاً منهم على طريقة تشكيل اللجنة وعملها السري وطريقة

الموافقة عليها .وفعال كانت اللجنة في موعدها تسلم الميثاق ألمير البالد
في  23ديسمبر 2000م
بعد طرح الميثاق ،تفاجأنا بوزير الداخلية يطلب حضور أبي جميل

في مكتبه ،فذهب مع ولدي صادق إلى مكتب الوزير الذي تحدث عن
الميثاق بحضور رئيس المخابرات ،مشيراً إلى ضرورة مساندة أبي لهذا

المشروع يريد وقفة أبي جميل ،فرد عليه بأنه سوف يأخذه للدراسة وإبداء
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المالحظة ،وفعال أخذ نسخة من الميثاق ،ودخل في مرحلة جدية من

الكتابة ومن المشاورات فيها د.حسن رضي ،ود.عزيز أبل.

توفيت أخته الكبرى زهراء منصور الجمري ،زوجة الحاج إبراهيم

بن الحاج سلمان بن عبد الرسول الجمري ،وهو ابن عمها .قال الضابط
المسؤول عن الحصارات مستحيل نسمح له بالخروج لحضور مراسيم

الدفن والفاتحة ،فتوالت الضغوط عليه وعلى مرؤوسيه إذ قام عدد من
الشخصيات الشيعية والسنية باالتصال بمدير مكتب رئيس الوزراء
الدكتور عبداللطيف الرميحي مستنكرين منع أبي جميل من الحضور،

فأخبر الرميحي رئيس الوزراء فأمر الضابط بأن يسمح له بالحضور،
فحضر في ظل مراقبة شديدة .علم الناس بأن الشيخ سيكون حاضراً

فجاؤوا ،وكانت جنازة كبيرة .وما إن انتهت مراسيم الدفن حتى جاء

قرار بمنعه من حضور مجلس العزاء ،لكن أبا جميل أصر على الحضور،
قال« :الناس تريد أن تعزيني .يدعون أن لديهم انفتاحاً ويقومون بمثل

هذا العمل الالإنساني؟» .هذه الجملة وصلت إلى كبار المسؤولين في

البالد ،فعاد الشخص الذي منع أبا جميل نفسه باال تصال وقال إن

الشيخ مسموح له أن يحضر الفاتحة بأمر خاص!
كانت مراسيم العزاء فرصة ألبي جميل للخروج من الحصار ،لقاء
الناس ،لقاء الشخصيات ذات األثر في الحدث السياسي المحلي ،التقى
بالسيد عبدالله الغريفي -العائد حديثاً إلى البحرين -ثالثة أيام ،وتداوال

معا قضايا الشأن العام .وبعد هذه الفترة بدأ الحصار يتآكل ،صارت

شخصيات رسمية تزور الوالد.
تفاجأنا في يناير  ،2001باألستاذ جواد العريض يريد أن يسلم على

أبي جميل ،سأله إن كان يريد شيئاً هكذا بشكل عام ،فأخبره الوالد بأنه

يرغب في زيارة األستاذ إبراهيم العريض الشاعر ورئيس المجلس
التأسيسي ،فرحب بالطلب ونسق لزيارة الشاعر العريض في منزله.

جلسنا معاً واستأنس به كثيرا .لكن هل هذا كل ما جاء جواد العريض
من أجله؟! طبعاً ال! عاد في اليوم الثافي يطلب من أبي جميل أن يذهب

لالجتماع بالشيخ سليمان المدفي وإعادة العالقات السابقة ،وأن المصلح
بينهما هو ا ألمير ،لكن أبو جميل رفض الطلب ،كان يريد أن يجدث ذلك

من الداخل ال من الخارج .هنا برز دور الدكتور علي العريبي مرة أخرى.
يقول العريبي «كانت أهم قضية بعد قضية تحقيق المطالب هي الصراع
الدائر في الساحة الداخلية بين ما عرف آنذاك بتيار الجمري وتيار المدفي.

كان هو االستحقاق التالي للميثاق بسعي حثيث لرأب الصدع بعد أن

انجر الخالف للعنف مر ات عدة من قبل بعض التابعين سن هنا وهناك،
وقد تمت هذه المصالحة عبر محطات عدة ،دون تدخل الجهات الرسمية.

كان من الصعوبة بمكان اقناع بعض العلماء وبعض من الناشطين
السياسيين بهذه الخطوة التي لم تحظ آنذاك بحظوة شعبية ،لكن إدراك

الشيخ الجمري لخطورة هذه الفرقة دفعه لفرض هذه المصالحة بكل

شجاعة وحزم وإقرار المصالحة .وفي ذلك تفاصيل كثيرة وجميلة ربما
تكشف في يوم ما» .
زاره الدكتور حسن فخرو مستشار األمير يوم الخميس

25

يناير

2001م ،وتحدثا عن موضوع دعوة العريض فبين فخرو له أن األمير
يريد الجمع بين علماء الدين السنة والشيعة عنده ضمن أهداف برنامجه
اإلصالحي ،ثم تواصال حول مشروع الميثاق ،قال له أبو جميل «تعلم
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يا سعادة المستشاران الدستور هو المرجعية الوحيدة ،وقد صاغته هيئة

منتخبة من جميع أبناء الشعب ،فال يصح بحال أن يفرط فيه أو يخالف،
ولذلك فإن ما تعارض مع الدستور ملغي وال يمكن اعتباره .وهناك
أشياء في الميثاق حولها ضباب وفيها شيء من الغموض مثل :أن األمير

على رأس السلطات ،ونحن نعلم أن السلطات الثالث مستقلة ،ولذلك
فال تدخل لألمير في السلطة التشريعية وال السلطة القضائية وكل ما
هناك أن كونه على رأس السلطات رمزاً ،واللغة لغة تقدير له ليس إال،

فهذه مسألة يجب إيضاحها والتأكيد عليها .وبالنسبة للمجلسين اللذين

يقول بهما الميثاق ،ال شك أن المجلس الوطني هو ما يطالب به الشعب
فهو السلطة التشريعية المعتمدة ،وأما المجلس المعين فإن أريد به مجلساً
استشارياً للمجلس الوطني ،وهذا أمر يجب توضيحه والتأكيد عليه.

وأما اآللية الكفيلة بنجاح االستفتاء بعد اعتماد المالحظات التي

ذكرتها ،فهي :مبادرة األمير -قبل موعد االستفتاء الذي ضيقتم مدته-
إلى إصدار العفو العام الذي يشمل :إطالق جميع السجناء المحكومين
وغير المحكومين ،والسماح للمبعدين بالعودة إلى الوطن دون قيد

أو شرط ،وإعادة المفصولين إلى أعمالهم ودراستهم ،وفات علي -مع
األسف -أن أتكلم عن ضرورة إلغاء قانون أمن الدولة السيئ الصيت،

وعن تعويض المفصولين وأسر الضحايا» .فأجابه فخرو :إن ما ذكرته

سيأمر ا ألمير بتنفيذه.
وما إن غادر الدكتور فخرو ،ومضت خس وأربعون دقيقة على هذه

المغادرة حتى وجدنا سيارات شرطة مكافحة الشغب المتبقية وسيارات
المباحث تغادر منزلنا وحينا .وكانت سياراتهم سحبت من النقاط التي

تتواجد فيها في مداخل الحي ،ولم يتبق غير سيارتين فقط تراقبان وال

تتعرضان ألحد يريد المجيء إلينا.

اليوم هو يوم الخميس  25يناير  ،2001رفع فيه الحصار الظالم عن
القرية وعن الحي وعنا .ما أطول هذا الحصار! سنة وسبعة شهور!
ف ) التاسى لئا ،اخهاك الجاهر منذ

اماعةالواحدة

ظهراًحتى اذاعة

الحادية عشرة ليال.

وفي يوم السبت

27

يناير 2001م زار أبو جميل األمير برفقة ولدي

صادق الذي وصف المشهدفي قصرالصافرية «كان سمواألمير جاذاً

في النصف ،وكان على يساره وزير العدل والشئون اإلسالمية حينها
الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة والوزير األستاذ جواد العريض

وقضاة محكمة االستئناف العليا الجعفرية ،الشيخ سليمان المدني والشيخ
أحمد العصفور باإلضافة إلى الشيخ محمدعلي الستري ورئيس محكمة
ا الستئناف العليا السنية الشيخ يوسف الصديقي ،وأثنى ا ألمير على دور
علماء الدين في خدمة المجتمع ،وعقب كل من الشيخ سليمان والوالد

بكالم عام .وعند خروجنا من القصر تحدث الوالد لألمير ،قال :

 سموكم تعرفون بإنني رجل صريح؟! -شيخ عبد األمير أنا استمعت لكل خطبك منذ السبعينيات حتى

اآلنوأعرف اعتدالك وحكمتك- .

 -نحن محتاجون إلى خطوات لتهيئة األجواء  ...هل سيتم اإلفراج

عن المسجونين؟
نعم.وحتى المحكومين؟170

عم

 حتى أستاذ حسن مشيمع وأستاذ عبدالوهاب؟ شيخ عبدا ألمير كلهم سيخرجون في  5فبراير -إذن سوف أخبر الناس!

أخبرهم.خرج الوالد مستبشراً من اللقاء ،ولم يكن يصدق هذا الحلم ،ألنه
كان يحمل هم المعتقلين ،وأراد أن يخبر الناس بما جرى».

اطلع أبو جميل على مسودة الميثاق ،سجل مالحظاته ،وبقي أمر

التشريع! عقد الكثير من االجتماعات ،ظهر فيها السيد عبد الله الغريفي
الذي عقد اجتماعا مع رجال الدين في مجلسنا ،يقول صادق «كنت هنا

وما زلت أذكر كلمة الغريفي :الشيخ الجمري يقول نعم للميثاق،
وعندما يسألكم أحد فلتقولوا بأن القول للجمري .أتذكر أن هذا
االجتماع كان في صبيحة الخميس ،بعد يوم من اإلفراج عن الناشطين

حسن مشيمع وعبدالوهاب حسين ،وفي الوقت نفسه كانت للوالد
اتصالاته بلجنة العريضة وجماعة المبادرة وجماعة لندن وجماعة قم،

كان ذلك اليوم طويالً جداً أكثر من أي يوم آخر ،وبعضهم كان يبدي

موقفاً متصلباً .وقد بقيت مسألة واحدة لم تحسم :ما هي الضانات بأن
المجلس التشريعي هو المنتخب وليس هو المعين؟

وقبل صالة المغرب بخمس دقائق ،اتصل بي الدكتور علي العريبي،

وقال« :صادق تعال ضروري» ،وذهبت إلى بيت الوالد وكان السيد
عبدالله الغريفي موجوداً والدكتور علي العريبي واألستاذ عبدالوهاب
حسين باإلضافة إلى الوالد الذي طلب مني ترتيب لقاء عاجل مع

سمو األمير ،فاتصلت بالدكتور حسن فخرو ،وأخبرته بطلب الوالد

فقال اليوم خيس واآلن وقت مغرب وغداً إجازة ،لكن انتظرفي قليالً،
وبعد خس دقائق اتصل الدكتور فخرو ،وقال «صادق تعالوا قصر
الصافرية فوراً)) .وكان أبي قبل أن يذهب التقى المحامي حسن رضي
والدكتورعزيز أبل ،واستأنس برأيهما القانوني.

وفي اللقاء الذي جرى في الثامن من فبراير 2001م قال أبي لألمير بأننا
نريد ضمانات للشعب ،وأن يطمئن الناس ،أن يخرج رئيس لجنة الميثاق
الشيخ عبد الله بن خالد ويصرح :المجلس المعين استشاري ،والمجلس

المنتخب هو التشريع ،فرد عليه األمير :غداً سيكون التصريح .وفي
الصباح تم نشر التصريح في مانشت الصحف ،متصدراً الصفحات

األولى من الصحف .وعلى هذا األساس قال أبي :نعم للميثاق ،بناء على
الضمانات التي أعطيت بعد مشاورات طويلة)).
كان يوم الخميس يوماً طويالًجداً! وفي ظهر الجمعة حدث ا الستقبال
الهستيري ألبي جميل في قرية الدراز في أول صالة جمعة يحضرها في فبراير
2001م في جامع الصادق ،التي خاطب فيها الجموع المحتشدة من آالف

المصلين بعبارته التاريخية:

«أيها األحبة ،فقد  -شهد الله -أفي كنت أشتاقكم اشتياق يعقوب

إلى يوسف»),,
الجو مشحون بين األلم واألمل ،فلما أش خطبته طلب من األستاذ

عبدالوهاب حسين قراءة موقفه وموقف جماعة المبادرة من الميثاق،
وبعد هذا الخطاب تسارعت األمور واالتصاالت ،وكانت سلطة
( )1انظر الخطبة كاملة ،تالها نص بيان الميثاق في (األرشيف) ،صفحة296 :
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األمن تتجاوب مع مطالب الناس الحياتية .فتجاوب معها أبو جميل

وزار رئيس الوزراء في دار الحكومة بحضور الشيخ عبدالله بن خالد
آل خليفة والسيد عبدالله الغريفي والدكتور علي العريبي واألستاذ

عبدالوهاب حسين.
في هذا اللقاء تحدث رئيس الوزراء عن ذكرياته مع الوالد في المجلس

الوطني ،ثم قال «أحب أبشرك أبوجميل أننا سنتخذ اليوم قراراً بإنهاء

قانون أمن الدولة» ،ومعروف عن أبي جميل قدرته على التحكم في
انفعال اته إال هذه المرة ،فرفع يديه بالدعاء.

بدأ األمير يزور مدناً وقرى :المحرق ،النعيم ،سترة ،مع اإلفراج

عن محكومين بالمؤبد وا إلعدام وموقوفين وذلك حسب وعده ،وعفوا
خاصاًعنآخرين.
وفي يوم

14

فبراير 2001م صوتت البالد على الميثاق بنسبة

يصادق األمير على نتائج التصويت على الميثاق يوم
العمل بقانون أمن الدولة ومحكمته في يوم

18

16

،/. 98.4

فبراير ،ويلغى

من الشهر نفسه  .يعود

امأضالن عبد الرحمن النعيمي وعبد النبي العكري في

25

فبراير،

وبعدهما عاد الشيخ عيسى أحمد قاسم والشيخ عبد النبي علي في الثامن
من مارس 2001م.

وهكذا ..انفك الحصار الطويل عن البالد ،الحصار الراع عن
البيت! وسوف يبقى نسيج بيتي :الحصارات ،الحرية ،السجن ،حقوق

الناس ،وحب أبي جميل ولياقته.
حصار يأخذ منك عفويتك ،مزاجك ،صورتك التي تحب أن تكون

عليها في الصباحات ،حريتك ،طباعك الطيارة في حريتها ،دقة صناع
1 7٩

النسيج في بوارقهم فوق التلة ،والحياة كلها .ال شيء واضح في الحصار
إال نسيج االنتظار على مرات التأفف ومرارات الوقت الطويل ،وكثير
من السر د عن ضحكات السجن ،يروي أبو جميل:

«حبيبي السيد طالب بن محمد حسن جاري
في السجن يقلد طريقتي في التنحنح ،أثناء إخراجه

من زنزانته وهو يعرف تماماً أني أسمعه ،ويعرف
أني أعلم بالذي يقوم به ،وبعد اإلفراج عني وعنه

طلبت منه أن يعيد ما كان يفعله إال أنه يضحك

ويفقد القدرة على التقليد وكثير من السرد عن
لحظات العناد والموقف الحاسم:
 اسمع ...إنت ترى بتقضيها في السجن بتقضيها!!فيضحك ويقول لي :الناس تعرف!»

وكثيراً ما أغضبته مقوالقي وأمثلتي وصراحتي في المواقف ،يقلل

من أهميتها ثم يضحك ويتقبلها ،فعندما تنفرج األمور وسط الصعاب
الشداد ،أجده مرتاحاً فأقو ل له:

زرع المجانين يحفظه رب العالمين!
يغضب ،يقلل من شأن كالمي ،يبتسم ،يهتم بكل ما أقول!
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الحصار الخامس
يقول لي :ليتك ال تمرضين!
أسأله :كيف ؟ ! فيقول :أن أمرض...أنا بدل اً عنك!

أغضب من هذه األمنية ،نفسه كبيرة ،طموحاته ،قضاياه ،كلها

كبيرة ،جسده أصغر بكثير؛ لذا تعب هذا الجسد ،وتهاوى!
منذ الجلطة ا ألولى في يونيو العام 2000م ،صار المرض يحاصره وال
ينفك عن جسده .تعبت عيناه ،غادرهما الصفاء ،والرؤية هبطت بفعل

التخدير الطويل لعملية القلب الخطيرة والطويلة.
يعتذر لنفسه وهو يكتب ما تيسر من مذكراته في أيام الحصار الرابع،

يترك ملحوظة لنفسه ولقارئ تخيل حضوره في يوم ما ،يقول «ملحوظة:
الكتابة مشوشة ألنها كانت وعيني مريضة ،حيث كنت أعيش الفترة

التي بعد إجراء العملية وال تزال كل من العينين غير صافية الرؤية،

علماً بأن الرؤية هبطت بسبب تخدير عملية القلب التي استغرقت أربعا
وعشرين ساعة».

يوم انشغل بكتابة مذكراته وجاء على ذكر الذين أساؤوا إليه كتب

أسماءهم اسما اسماً ،وما فعلوا به ثم مزق الورقة ورماها في القمامة .قال:
أموت وهؤالء يحيون بسيرهم في؟ والله هذا ال يكون.
ثم التفت إلى ولدي صادق ،قال« :أنت تعرفهم واحدا واحدا

وتعرف أسماءهم ،لكن اسمع يا ولدي:حدث الناس بما فعلوه لكن
إياك أن تذكر أسماءهم ،دعني أحمل خطاياهم كلها .يوما ما سيعرف

الناسكل شيء».
كنا نخفي المواقف عنه ،وما نتعرض له في الحصارات كي ال يلتفت

جسده فيمرض.

اليتم ،الرزق النادر ،النجف األشرف ،البرلمان السريع ،القضاء،
المواقف ،اإلقالة من القضاء ،سجن ولده وصهره ظلماً ،العريضة

األولى ،العريضة الثانية ،المنع من ممارسة دوره ،االعتقال األول،
الحصار األول ،الحصار الثاني ،االعتقال الثاني ،المبادرة ،اإلضراب
عن الطعام ،الحصار الثالث ،االعتقال الثالث ،الحصار الرابع ،الجلطة

األولى ،الميثاق ،البرلمان الجديد ،الجلطة الثانية ،سلسلة أحداث يسلم

فيها الحدث الحدث اآلخر ،والمرض يسلم المرض جسداً أصغر من
نفس صاحبه بكثير.
وفي الحوادث -ابتداء من التسعينيات -كان همه أن يسهم في إصالح

يشارك فيه الناس في صياغة القرار من خالل مجلس وطني حر منتخب؛
لذا نجده في تاريخ  25سبتمبر 1995م وبعد خروجه من السجن األول
يدعو إلى االلتزام بالهدوء وإعطاء الفرصة للمبادرة السياسية .وهو

الذي دعا -بعد خروجه من اإلقامة الجبرية -للتصويت «بنعم للميثاق»
بتاريخ  9فبراير 2001م وأن يكون المجلس المعين للشورى.
أنا لم أر أبا جميل سعيدا أكثر من يوم اإلفراج عن السجناء السياسيين

وعودة المبعدين ونجاح الميثاق.
أدرك االنتخابات البلدية وتراجعت صحته في االنتخابات النيابية

في العام 2002م وانتكست ،منعه مرضه من أن يكون مع الناس ،لكن

رأيه كان واضحا في البرلمان قبل تطور وضعه الصحي ،عندما قال في
178

مسجد اإلمام الصادق في  22فبراير 2002م أي بعد ثمانية أيام فقط من
صدور الدستور الجديد المعدل بغير ما تم ا التفاق عليه في الميثاق :ليس

هذا هو البرلمان الذي ناضل من أجله الشعب سنة وشيعة وبجميع

فعالياته ورموزه ،وليس هذا هو الذي صوتنا عليه جميعاً .

هذه آخر مشاركة وجملة له في الشأن السياسي في البحرين .تجادلوا:
هل يدخلون البرلمان أم يقاطعونه؟! قاطعته جمعيات المعارضة واتجه

الوضع للتوتر من جديد! وقبل انعقاد المجلس الجديد صدر مرسوم
بقانون

56

الذي يشمل فيه العفو األميري الضحايا والذين أتهموا

بممارسة التعذيب واالنتهاكات أيضاً ،فعد ذلك تراجعا كبيرا وشعر

الناس بأتهم خدعوا .عاد الجميع إلى حصاراتهم ،الكل يحاصر الكل.
كان يشكو كثيراً من آالم في ظهره حتى قال رفيقه السيد طالب محمد
حسن «الذي ال أنساه وال يفارق أذفي توجعه من آالم الديسك ،ما كان

ا أللم يفارقه إ ال بعد أن يشرب المسكنات ،فيزول ا أللم بشكل مؤقت».
سافرنا مع أبي جميل إلى ألمانيا لعالج ظهره ،ويوم أجريت له العملية

كنت وحدي معه ،تركني ولدي جميل وعاد إلى البحرين لتسوية بعض
األمور .هذا هو اليوم األطول في حياقي ،أدخلوه إلى غرفة العمليات

صباحاً ولم يخرج منها إال في الخامسة عصراً .رأيته يخرج من العملية

متعباً ،جلست بجواره ولم يستيقظ إالفي الليل وهو يصرخ من األلم،
كان يقول لي« :هذه ليست عملية ،هذه موت" ،لم يكن وضعه يسر،

لم أحتمل فناديت األطباء ،أعادوه لغرفة العمليات ،وقاموا بعملية
أخرى خالل أقل من

48

ساعة من األولى ،استيقظ منها فالحظت

كيف أنه ينطق بكلمات مبهمة غريبة التركيب ،شككت في األمر ،قالوا

1 70

لي إن األمر طبيعي جداً في البداية ،هذا رد فعل عادي العملية ،بعدها
صارحون ي بأنه أصيب بجلطة كبيرة في مكان العملية ،تأثر بها نطقه

كثيراً ،فقدت األمل وانقطع الرجاء وخاب ،انتهى كل شيء ،وليس
علي سوى االنتظار.

تعب جسده أكثر ،بقينا في ألمانيا ستة شهور ،بعد ذلك اجتمع
الرأي على أن ننقله إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية لقريها من

اتكسث^^^ت(( من در اتككري!ن يقوم* م^السدايكو^ة  Xة

فأصبح الناس يدخلون للسالم عليه بالتناوب فأسعده ذلك كثيرا .لم

يتجاوب معهم لكننا شعرنا بأنه يرتاح للناس .أحيانا يتحدث بكالم

محدود ،يجاول أن يؤدي الصالة .بعد ذلك نصحونا في الرياض بأن
أفضل عالج له أن يكون بين أسرته؛ فهو محتاج جداً أن ير ى أسر ته
قريبة منه .تقول ابنتي منصورة «الموقف الذي ال أنساه عندما وصلت
إلى الرياض ،كنت برفقة أختي عفاف ،ذهبت إلى غرفته فقالوا في

الحديقة ،تلك أطول مسافة قطعتها في حياتي .في الحديقة رأيت مشهدا
سينمائيا :رأيت رجال جالسا على كرسي متحرك ،أراه من ظهره ،أرى
نصف جسده الذي رأيته في العام 2001م ،طلب مني الدعاء ،قال لي

إنه خائف .كانت اللحظة طويلة ،يده على الكرسي ،وصادق يسوي
هيئته .قلت له أبي ،أبي فلم يرفع رأسه ،نزلت عفاف وجلست أمامه
فلم يلتفت ،قال صادق هذا أثر خدر األدوية ،أمسكت يده ،قال له

صادق :هذه منصورة وأم حسين فرفع رأسه ونظر ،لكن ليس إلحدانا.
وقفنا صورة مجمدة ،سقطت دمعة كبيرة من أختي عفاف على يد أبي.
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كان يموت .أبي الذي كان يوقظني بشيء من الدلع في الصباح :منتورة
منتورة؟! منتورة تالة ،وكان يطرق الباب بأصابعه تكرارا خفيفاً كأتها

تمثي عل الباب)).
عدنا به إلى البحرين ،فشهد استقباالًكبيرا .وحين أنزلوه من سيارة

ا إلسعاف رفع يده للناس يحييهم .مرت أربع سنوات ونصف وهو على

هذه الحال بين الحضور والغياب .زاره رئيس الوزارء في المنزل وأناس
كثيرون لم ينقطعوا عنه قط.

وفي صباح اليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر العام 2006م كنت

وحدي وممرضه الخاص في البيت .لم تمر لحظة أعمق سكوناً منها ،انتهى

وجع الجسد كله ،وتسلمت الروح .عرفت أنه رحل ،هدأ ضجيج

كل شيء فيه .توفي أبو جميل .بعدها لم أعرف ما الذي حصل ،ارتفع

ضغطي وسقطت إلى جواره ،غبت عن الوعي ،قالوا إف أخذوفي إلى
المستشفى وأعطوفي إبرة جعلت غيبوبتي تستمر في منزل أختي حتى

الليل ،فوني! ولم أستيقظ إال في الساعة الواحدة صباحا ،قيل ليإن
جنازة مهيبة أجريت له ،وأن مراسيم الدفن انتهت .توضأت ،صليت،
وعدت إلى بيتي ،فلما دخلت فيه شعرت بأن كل شيء انتهى ...كل شيء
فيه يحاصر كل شيء .تمنيت لو نعود فوق التلة طفلين يسمعان أبويهما:

زهراء لعبد األمير!
الطفل الذي كان على رأسه يتيم وعلى رأسه يهيم .تقدم صغيراً

لوظيفة فسألوه :تكتب؟ قال نعم ،أعطوه ورقة واحدة فكتب لهم:

إفي أرى حاضر البحرين ينذرنا

بما تخبئ له األيام من علل
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إذا توانيتم في سعيكم ذهبت

بالدكم ثم بؤتم بعد بالفشل
سر في المحرق أو سر ي المنامة

أو سر ي الرفاع تعد بالهم والخبل
وإن بليت بداء فالسالم على دنياك
فاذهب صريع السقم والعلل

وإن ذهبت إلى المسؤول تطلبه

حقاًفحقك في لمريخ أو ي زحل
والماء وهو غزير في مرابعنا
ال زال بجى من اآلبار في قلل

فطردوه! !وهي أبيات من قصيدة للشاعر عبدالرحمن المعاودة)’(.

الطفل الذي كان يقرأ ويخطب في حسينية صغيرة لصبية في حي
النعيم بالمنامة ،ال يعود إلى التلة ،يسكن هناك في برستج في بستان يعيش
فيه زوجان بسيطان سعيدان ،ال يتوقفان عن العمل وال عن الحياة.

زارهما كبيراً فوجد الرجل مريضاً وزوجته مريضة عليه.
الطفل الذي كان يوضع على ظهر الخيل ،يتمثل شخصية اإلمام علي

بن الحسين زين العابدين ،المريض ،في طقوس شهر محرم في النعيم ،فلما
انزعجت الخيل هاجت ،أسقطته من عليها فتلقفه رجل مسن ،سقط في

حضنه ،ثم سقط به أرضاً وانكسرت يد المسن.
هذا الطفل أحببته كثيراً...

()1

عبدالرحمن بن جاسم المعاودة .ولد العام

1911

بالمحرق.التحق بمدرسة الهداية وعمره تسع

سنوات وواصل دراسته في البحرين ثم أرسل في بعثة إلى جامعة بيروت األمريكية ودرس بها ثالث

سنوات .أرجعته الحكومة بسبب مواقفه الوطنية.أنشأ مدرسة أهلية باسم مدرسة اإلصالح توفي عام
.1997
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أرغب في رؤيته فأدخل مكتبته ،أرى عالمات وإشارات مختلفة
تركها في صفحات الكتب؛ ليعود إليها الحقاً ،فالذي يترك أثراً مبهجاً
يعود إليه ،لكنه ال يعود .صرت ألوذ بالعالمات التي نشرها في بيته

«سفينة نوح» كما يسميه ،وعالمات كثيرة خلفها في نفسي أيضاً :أم جميل
يا الوردة .أسمع صوته فأسرح ،ألتفت فال أراه!
 -قلت ليك :الدنيا لعبة...

األرشيف

ايكا,-,

أكرث الذين فوق التلة أقرباء من عائلة آل
سلميان اجلمري ،مث آل حممد حفيده الثالث،
الذي أجنب ولدين تغصنت العائلة ابتداء
مهنام إىل آل عبد الرسول وآل ابراهمي ،تفرعت

عهنام عوائل كثرية تمست بلقب مؤسهسا األول
«اجلمري» مهنا عائلة احلاج منصور بن عيل بن
آل عبد الرسول اجلمري ،النساج التيق الذي ال

يرتك منجسته إال لصالة.
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موقع قرية بني جمرة على خارطة مملكة البحرين ،المصدرGoogle :
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موقع وحدود قرية بين مجرة باللون األمحر عىل خارطة مملكة البحرين ،املصدر:

Google
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شارع ٣٩٠٥
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»٥44 33٥1
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i

نزوله من فوق التلة.

ه19

ر

ا

ا

٦

ل]96و لمما وم^6ما
٥٠يسي ض6بض ؟ى 6ييما ي 6اكاً  ٩٢٩٢٢٣م؟ ؟ ٣هم ؟^ما ۶مبم٠جما ?2يما يت

رسم تخطيطي هندس لغرف ومرافق والمساحات ف

الجمري الثاني.

192

الدور األرضي لبيت الشيخ

وسم تخطيطي هندسي لفرف ومرافق والمساحات في الدود األقل لبيت الشيخ

الجمري الثاني.
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بورنريه

كان يحب الصور والنظر فيها .هذه
بورتريهات ألتقط بعضها لوثائق رسمية
وبحض آخر للمراسالت والتوثيق في فترات

متقاربة جداً أقدمها في الخمسينيات.
ويظهر

على

السعودية.

194

بحضها

ختم فيه اسم

الشيخ اجلمري يف أقدم صورة بورتريه له يف اخلمسينيات.

196

بورتريهات للشيخ الجمري في الستينيات.

بورتريهان للشيخ الجمري في السبعينيات.

198

بورتريهان للشيخ الجمري في السبعينيات.

بورتريه للشيخ اجلمري يف احلام 1975م
يسار :بورتريه يف البرصة يف مطلع السبعينيات.

200

بورتريه للشيخ الجمري في جواز السفر العام 1985م.

يسار :الشيخ الجمري في العام 2002م

202

السفر في ال اسم

جواز السفر حيفظ توارخي ووجهات السفر
واملوانئ ومواليد األطفال والذين سافروا

مهنم حمه ،وحيفظ أيضا تارخي تغيري امسه
ولقبه .اكنت العائلة لكها يف جواز سفر

واحد :األب ،الزوجة واألوالد.
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٦جثة
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ههفعنح

وس

صفحة من جواز سفره الصادر في مايو  1964م وعليه ختم :مغلي.
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|٠دا*ويمم-ةدهام-طرالل٦للحوأز
««Signa,«re or Thumb Impression of 98

صورته وتوقيعه وختم :ملغي.

ينتل عدا الجواز على  ٣٢صفحة

Th,» Passport contain, 32 pages

ءمة الجريزئوابا
GOVERNMENT OF BAHRAIN & DEPENDENCIES

رفم الجوان فلفولركة^ث «
اس ال الجو|رببدكدس Name of Bearer
Passport

Name of Bearer......

^صصص^وصصهمص

-صحو با

ه

 his wfcaوو

Accompanied

ةكص^و
 andاً
by
اطفال

{ وب ه

صورة من جواز سفره الصادر في

 24مايو 1969

مصحوبا بزوجته :زهراء يوسف عطية.

يظهر اسمه فيه :عبد الله منصور محمد ،وقد ساهم ذلك في حمايته من البعثيين
حين جاؤوا يبحثون عنه في النجف باسم (عبدالله) حسب الجواز ،فال أحد يعرفه
بهذا االسم!
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نحكومة البحرين
ميناه هدان
 060404من ٥٥٢٧٣
/ !٦

ق

-U

ص^حوباس

’١

ةأ،أVce٠١٠r■ ٠،:".٠١

ى نل^حرد واطئال
ا للن^ض

ختم الخروج من ميناء سلمان في البحرين ،وذلك في
وأطفاله األربحة :محمد جميل ،منصور ،عفاف ،وصادق.
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يونيو

1966

مح زوجته

-١ا
يئتمل مذا الجراز على  ٣٢مفحة

٢

pore contains 32 pages

٤ر
حكؤمةال^رينووابمها
 DEPENDENCIESع اااهوااو  government ofل

الزن

PASSPORT
يؤاللنبفة

رقم الجواز ألدط(٢ب.أي٧10201
نملجسم٠تةتداص
يبييكك
passport

' wife 5... .أ

مصحوبا بنزوجته..

م وب م١

Accompanied by

and by

الجعسية
د الدا

عرهيهاا.ئعهلقلرطحمبنحالهNational 5٠

VA1MM

صورة من جواز سفره الصادر في نوفمبر  1972مصحوبا بزوجته :زهراء يوسف عطية،
وقد تم تغيير اسمه فيه إلى عبد األمير وأضيف اللقب :الجمري بتاريخ  22سبتمبر

 1973قبل انتخابات المجلس الوطني .ووجدت في دفتر صغير يدون فيه يومياته أنه
نذر لله من أجل تغيير اسمه.

ه

21

 ١٣م 3ا

■حم١ه1يؤ

دير
٨

سول■! بلرربمة/صصمصصمههه
" ,ل^ياقفكاك
,طغاً
مو0
د '-و »<،
ملحوظة رسمية حول تغيير االسم وإضافة اللقب في صفحة 1وفي  31ديسمير
أصدرت إدارة الهجرة في األمن العام بباب البحرين شهادة بتغيير اإلسم إلى «عبد
األمير».
1973

الثح١شهلت

في جواز سفره الصادر في نوفمبر  1972ختم دخول البحرين في 17سبتمبر  1973وهعه

زوجته وسبعة أطفال ،وهي العودة األخيرة من النجف للترشح للمجلس الوطني.

212

الثأشئإت
؛Visa

ختم (انتخب) للمجلس الوطني 1973م في جواز سفره.

النجف األشرف

«وحيمنا هاجرت إىل النجف األرشف يف

ربيع األول
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ه  1962 -م استأجرت

دارًا يف احلويش  -أحد أطراف النجف

األربعة القدمية ويه املرشاق والعامرة
والرباق واحلويش  -جبوار بيت املرحوم

السيد عيل السيد إبراهمي مكال الدين
النحميي».
الشيخ اجلمري

214

الشيخ الجمري وأطفاله ،من اليمين :منصور ،صادق ،منصورة ،عفاف ،ومحمد جميل،

العام1970م.
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نهتهنهالصورة فيخاسلن اا٨ ٧/٥/ص
الشيخ اجلمري مع أطفاله يف خراسان ،قادمون من النجف األرشف ،أغسطس  1967م.
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امت امجاتة ,,صهدالعارجب لتاسدنار  ٩٦٦/١٠/٢هـال
اصء اء ان اللدد لل ص ,اامم|س املسل ددا".م ساد

ال اء لع ١ ٠٠/-ار وترر االتح ان يل استمل
ض الة ممصه من ؤدا السا ال ؤلدكومن ٠

 ٠٦م

كر

——صه—-'٠
داقإرئ
والنوا االر-ي
ب٠
I

بز ل مئه
ا

اىل -/

«لسهمد«لشر-اردي « :صا.السدعف.

رسالة موافقة البنك المركزي العراقي إلى طابو النجف على رغبة السيد عبد الله

منصور البحراني بشراء بيت له في النجف ،وذلك بمبلغ  900دينار ،بغداد في الثاني من
نوفمبر  1966م ،وتم تسجيل البيت باسمه في سبتمبر 1968م.
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I

دولتابحين
سربرصهد
|لرملسسلآلطديه
رمق ايصال الرسوم * *5

مكنب الرننبق

توكيسل

اسا  ,صداالمري سور ميس ر بر٠يح ال|ضا |٠دا .طأت
من|لر ،اعذ اشا وي* .
دس رمل  ٢٧٠١٠٣٢٠٠مامرء بشاب ٤٦٨٤/١١/١٧م  ٠٠د ومهه٠٠جبدا احلولك , ,اا٠,٠٠ .
ا ت٠ك’٠ار ت ح٠.جردمب غد دئناداد• ’ ٢رين مفسد يلح٦

اهتدم  ١٠١ضارخي اربو  )١١١٨ولوري ق ’دار .يس ور عر تدم س١اد ٠أ
واحدى عيل اسن جبء رتاحر ،لع حا ياءر دالرثو ،العناسه :ودمحل مدل
ال٣جاددارا” ٠جئتوارترم٣ماد٠و’تراء رض ابا' اديب ددى د٠مح ١ودى
جيع احلماتدالبوائد احنكريعء دعل العموم ىل لتيل القيام جل اجرا ٠لء
تملم ها .-رتتل وش رع الدعادء .راى الدمار املرهوع ارر حلو رفع م ا
عيل ولس عل ٤٢ي او مدس عل اماء سيع املحامك ألى اخححاله انراءما ودرجادI—,
وام .العياشعامملدامت .متاع هد ،الدماروساد اس٢اا٠اه التحددم! ال ايت
ر اص ل رهوماب وامته الناء وم الررم واملمارساحلالع العكوم
 ٤ددال».ع تاد اتالد مماه ،اليااه الىلرمه مه احل دال :ولسد وذم معىل ص
التصنب عن ب املدتور ٠ح العهاد .العلتع لو ءرضدسه ل او ىع واب'
 7يس ومتوحل"
الثا'.

فىوم

السبت العاشرمن موال لعام

العرئلر
٠ع بح11|٢للتح١
الغوارهسماعه وعثره دلجره

الخامسمن ماءولعاء لوتععمائ وتعبن البددى-حدر لدى الحوكل

ا

1

العوافق

لمدكور

م■ ،ويهخ:رالئاجدن
 ٠تاتب  Iا ’ .ا -ل

أاثر^اتاخل

صورة من وثيقة توكيل الشيخ الجمري لشخص يدعى عبد الحسن عبد الواحد كريم

إلدارة بيته في النجف ،صدر التوكيل في الخامس من مايو  1990م عن وزارة العدل
والشؤون اإلسالمية بدولة البحرين.

حدثني صادق الجمري قال :في الحام  1990سافرت إلى النجف على الرغم من
تحذيري؛ لخطورة الوضع هناك لكني لم أهتم .ذهبت إلى بيتنا في محلة العمارة ،كان
عمري  24سنة.
الصورة :الممر الذي يأخذ إلى بيتنا ،ويبدو مجلس الوالد ،يمين الصورة في الدور األول
مثل شرفة في الممر مدعمة بالخشب القوي.

220

سوق الحويش القريبة من بيتنا.

المجلس الوطني

«باسم

الله

الحلي القدير ،وبتوفيق

من لدنه ،نفتتح الدورة األولى للفصل
التشريعي األول لجلسكم الوطني الموقر...
بوفاء هذا الشعب وإخالصه دخلنا عهد

االستقالل وقد قطعنا على أنفسنا عهداً
وأعطينا لشحبنا وعداً بأن نشركه في أعباء
الحكم »

من كلمة سمو األمير الشيخ عيسى بن
سلمان آل خليفة أمام المجلس الوطني،
16
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ديسبمر  1972م

دولة البحرين
وزارة البلديات والزراعة

مكتب االنتخابات
السسد

التاربن ال٧/١/ل

٩-

|ستل٠ذامن السيد

١٩٧٣

دبإيعجرك وكى ----------------

سدة طلب الترشيح س المس اللثيلي من االرة

االنتخابية ١

نق وسما قانمة الثزكية سر^يع موقع

عليها من قبل خمسة عشر شخصا منالدالرة االنتخابية المذكورة وقيد

بسجل المرشحين تحت رقم

١٥/٩

ايصال استالم مكتب االنتخابات
استمارة طلب الترشح لعضوية

واعطى هذا االيصال

من السيد عبد األمير
المجلس الوطني وقائمة

الجمري
التزكية.

الصورة السابقة :الشيخ الجمري يقرأ القسم البرلماني في افتتاح المجلس،
تصوير عبد الله الخان مصدر الصورة :كتاب «ديمقراطية  ،»73تصوير عبد الله الخان،

بحث وإعداد حسين المحروس 2010 ،م.
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دولة البحرين
وزارة البلديات والزراعة
مكثب االنتخابات

ارنم

٩ .

التاريع لل ٧/ل

١٩٧٢

ايصال استالم

عبيجخكيوددبي

|سسا من السيد

سلغ -م )..مع رخام ردعيويائ)

رذالى

إيصال استالم

ر مم؟ رد  ،زد ' ك،لضح ٠يلن ريوس)

25

دينارًا من السيد عبد األمري اجلمري وذلك رمس طلب الرتحش

لعضوية املجلس الوطين،

7

نومفبر 1972م

وو

أعلى :سمو األمير الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يلقى كلمة افتتاح المجلس
الوطني ،ديسمبر العام  1973م
أسفل :النائب الشيخ الجمري يلقي كلمة أمام نواب المجلس.
مصدر الصورتين ، :كتاب «ديمقراطية ،»73تصوير عبد الله الخان ،بحث وإعداد حسين

المحروس 2010 ،م.
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م٠٠.٠١•٩٠٧٠٢

الرنم :
االسم

:عمهإ الميرمنمبور لجمرى

الدائر :االنتعاية  :البإ.سب٠جمر
النصل التريي..اإلول...

كلم
توتبع الضر

التاردخ !

,١٠٧٠٠

الوطنى

أعلى :بطاقة النائب الشيخ الجمري الشخصية للمجلس الوطني للفصل التشريعي
األول بتوقيع األستاذ حسن الجشي ،رئيس المجلس.

أسفل :الشيخ الجمري في رحلة رسمية مع بعض أعضاء المجلس ،المغرب.

من اليمين :النواب ،الشيخ عبد األمير الجمري ،الشيخ عباس أحمد علي (الريس)،
والشيخ عيسى قاسم في أؤل جلسة للمجلس الوطني ،برالن  73في مبنى بلدية المنامة.
وقد انسحب النواب الثالثة ومعهم علوي الشرخات ،مصطفى القصاب ،سليمان
ناصر ،حسن المتوج ،علي عبد العال ،وحسن الخياط في الجلسة  ،33في

21

أبريل

 1974م بعد فشل التصويت على قانون منع االختالط في الصحة والتربية والتعليم.
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 :ل

تخ

مل تنته القضية ،اشتعلت يف الصحافة وفوق املنابر ويف خطب اجلمعة وبني الناس،
ج

وتوالت الرسائل والعرائض املوقعة لملجلس ،حفذر جامس مراد من ذلك يف اجللسة
39

فاشتعلت القضية من جديد ،وقبلها فرأث عريضة

181/74

من مواطنني يشعرون

املجلس بأن بعض األمساء اليت ذيلت بتوقيعات عرائض االختالط غري حصحية.

مصدر الصورة :كتاب «دميقراطية  ،»73تصوير عبد الله اخلان ،حبث وإعداد حسني
املحروس 2010 ،م.

من مداخالت الشيخ الجمري في المجلس الوطني
«-عبد األمير منصور الجمري:

أقترح أن تكون جلستان وكلتاهما صباحا»

أول مداخلة للشيخ الجمري في المجلس الوطني ،برلمان

73

بعد أدائه

ا لقسم.

مضبطة الجلسة الثانية 23 ،ديسمير

1973

«-عبد األمير منصور الجمري:

كلمة بسيطة قبل إقفال النقاش لقد طلبت الكلمة أكثر من مرة.

الرئيس:
كثيرون يطلبون الكالم ،هل هناك جديد تضيفه؟

«عبد األمير منصور الجمري:
تفضل سيدي الرئيس رغم طول الحديث حول الموضوع بودي أن

أقول كلمة تجاه كلمة تكررت على لسان أكثر من زميل .هي طلب العفو
لهؤالء السجناء أو المنفيين ،أريد أن أقول تجاه هذه الكلمة أن العفو البد

لهمنموضوع ،موضوع العفو هو العقوبة عن الجريمة أو المجرم فهؤالء

عندما نطلب لهم العفو من سمو األمير المعظم هل معنى ذلك أننا اعتبرناهم

مجرمين ،أرى أنه ال يصح طلب العفو إالبعد ثبوت الجريمة وتوقيع الجزاء،
وهذا يتطلب أن يحقق في الموضوع أو السجناء والمنفيين حاال وعاجال فمن

كشفه التحقيق مجرما يطلب له العفو عن العقوبة من سمو ا ألمير المعظم ومن
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لم تثبت عليه شيء يطلق سراحه فورا أو يعاد من منفاه ويعوض عن المدة التي

قضاها في سجنه أو منفاه وعن حريته التي سلبها في السجون».
مضبطة الجلسة الرابعة 30 ،ديسمير

1973

وكان ثمانية أعضاء من كتلة الشعب وهم خالد الذوادي ،عبد الهادي

خلف ،محمد حماد ،محسن مرهون ،عبد الله المعاودة ،محمد الصباح ،علي ربيعة،

عيسى الذوادي تقدموا باقتراح مكتوب بصفة مستعجلة جداً إللغاء قانون
األمن العام رقم ( )1965/1والقوانين المرتبة عليه ،وبالتالي إطالق سراح
كافة المعتقلين السياسيين ،والسماح لكافة المبعدين بالعودة إلى البالد ،وإعادة

النظر في كافة قضايا المحكومين السياسيين ،فتحدث كثير من األعضاء عن

طلب عفو أميري ،بينما أشار وزير الداخلية الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة

آنذاك إلى أن الحكومة تعيد النظر منذ فترة في هذا القانون وأنه ال يوجد أي

موقوف بدون أمر قضائى.

«-السيد عبد األمير منصور الجمري:

الشعب بمختلف قطاعاته ال يستطيع مواجهة مشكلة الغالء ،المطلوب
أن يقف المجلس من المشكلة موقفا حازما وسريعا ،المشكلة أو الحالة التي

تعيشها البالد كفيلة بأن تدفع المجلس التخاذ حل حاسم واجراءات مشددة
تجاه ارتفاع األسعار ولمصحلة الشعب .المواد الغذائية ومواد البناء وغير ذلك

قد ارتفع ويرتفع بوتيرة جنونية خيالية فالوضع يحتم علينا وقفة جادة وإجراء
فوري سريع وفي رأيي الرسالة الموقعة من اثني عشر عضوا قد وضعت

الطرق الجدية لحل مشكلة الغالء وأهم هذه الطرق تكوين لجنة برلمانية من
داخلي المجلس تكون مهمتها األساسية والوحيدة هي معالجة المشكلة ،لذلك

أقترح وأؤكد تكوين هذه اللجنة وبصورة عاجلة ليمكنها الوصول إلى نتيجة

فتالة))
مضبطة الجلسة الثامنة،

16

يناير

1974

«-السيد عبد األمير منصور الجمري:

لم يعدلإلنكارمكان في ارتفاع األسعارعالميا .ارتفاع األسعارعالمياصحيح

وواقع ولكن الواقع أيضا أن االرتفاع محليا يخالف نسبة االرتفاع العالمي وما
ذلك إال لوجود أسباب داخلية تتمثل في وجود محتكرين ومستغلين في هذا

البلد تضخموا ويريدون أن يزدادوا تضخماً على حساب هذا الشعب»...
مضبطة الجلسة العاشرة 23 ،يناير
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1974

«السيد عبد األمير منصور الجمري:نظرا لكثرة قضايا الشعب وشعوراً بالمسؤولية كنت أريد أن أقترح ما

تقدم به الزميل محمد سلمان حماد وهو االستمرار على هذا الوضع الحالي من
عقد جلستين في األسبوع يوم األحد ويوم األربعاء وشكرا»
مضبطة الجلسة الثانية والثالثين

17

أبريل

1974

رفلن بلت ١ت

هرا١لن

١سداس لمب خشا م ي ;١زوركخم.١

عرا دارىعأ ٠مدم ('■برددداً ألصم '

ز٧نممريع١ي٠بر■ ديد» ركارض٦ردع ١٩٠و١دئ٢ت|
االص  ,الهرا^-مراي لس ومناس
ندا رادم فح'1ور ط.لرخ'مغرد حهن ،وم
ركنا مس ٨وزال و ١رئعر وال ، ١

C

77

رخنا’ يدلىىءذبن.
دربت؛رور
أوم ،ام مذ ل زاد ماب؛ لهاورجئ ددب وم ١دح  ٧وه' ءا
م٠-سم.٠ربمب٠ةج.ثم
و شص .وع^مء هن^ر م'<-مكدح حدمحد.ئ راص
د(اصلم'درزا ر١دلت .مطضخه٨١صنأستو
ا٨صشيزينحسه مالمووصص١ضدسطعك م١د١ذ١ز

ماوذرم

صااا^رسلمالمرة د(فرر

قصاصات ورقية يكتب فهيا الشيخ اجلمري مقرتحاته وأفاكره وملحوظاته خالل
انعقاد جلسات برملان  .73يف أعىل هذه القصاصة أول مقرتح قدمه لملجلس ،وذلك
يف جلسة  23ديمسري 1973
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حزر'ملس٠ثةىباليتذ٠بح٢(٠١ج١يه
ميدشنيتفهخ ارنا ما«او٤ع١ا حمممدذورغ ولد،

الرافاشا٥^١ت1يعدمهدأجيادئسرن^٨ر

ح  . I-وك ار' وهم وم ر  Iطبد١فس  .فئلو ١و هب ر مدرس يتد.

ئهجممكآلحة ج:ئيزت٠
|امثئ٦هئلما;٦ ٢ذز’١مي دشم’ ٠مبمجشمس٠او  :يرر«-

ا صسرررال  ١٠لر^املئرد ما ■ازدزرمث خبذ  ١رج
*
و١لراد ب ننائ رمة و رب , ٤مناتييهم با مب
ملرح٠زز«مل' ٦سا كا 'ب لظبممبسرة ،رلرب7؛الزإ دل،ومرم
اصا„ذ ط١;٦٠متآلل $ذذ"دبز>  ،ردم ،درااح٠

اما ماء رصرب ع ز٦غهجئ مه يارم منم زي م
سينابس برضا د^غري ملرءأ^يي)م
•جر داس  ١عتس مد؛ز٧مشحارمل بابز.

 r١وا حت ٥

شربه د ،ردان كنمري

٠.٦١
باد
ذ<لىدهجدمعب
راليكدالمت
نندييز^استاعاييج
ييدنناه!

(■’؛عينغتذ ع ١ر١زح مرو زروركأل صمدمسجحو

م ب '_-ب اسمر س

و ر 'م ,،/م م* ا ' ,ر .بسا  '١ى و ع ار س لم ١نر
لد hما ئ :حنهـ■ ه انرا ' ،١١٠دل’٠ع ٩ر , Iء سينن اعي

أذذ ٠ررهـدح االرروبي؛دكءث• 'سئى ماذ مأ-

١لل »--غم ١تعا عاا ٨احدة سي-دء راب ما هندتم.
ما ١٠سع نا ، ٠أكو ١نب ح١دى نز' م ونرمنامد’.

 ١ال سرب ،و ءا عسيلييم

شذو. ٠٩٠

في هذه القصاصة الورقية مناقشة الشيخ الجمري لقضية ارتفاع األسعار وذلك في
جلسة

23

يناير  ،1974بعدها قدم مقتراحاته لحل األزمة.

رع ١مرا^دصعحصولصا
رد
( رالخ——م رل_مج١ررسا ١ل'ب١مء و^ارلرى
 ١ ١٨٠دي١ى ٠
ؤبدالب
مأ.يت
ويروزم ا
حمخ
كلىةو٢
بسض'دبسكجخم

نك' ,//ئز ى ددرب رر^رانف ب
سا الب 5

حيب, .ر
ز ■’..دل ..سا سمه م -

و ;,خس ؛ ض؛ د م رددوا

'فخ ارغد؛ اداسا ء ا رك ’عر نمي ب

قصاصات ورقية علهيا مراسالت رسيعة بني الشيخ اجلمري ونواب آخرين ،علهيا
ملحوظات ،اتفاقات ،توضيحات ،أو استشارات.
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ارإرراسلماز()٢ب
الج'ض ر
٦٦وض١لر رب ورر^دل وبءص

"ات

ساًبتمشخمم

آتج

ال يقدم مقترحاً ،وال يناقش قضية حتي يكتبها ،ولو كان ما يقدمة جملة واحدة.

٩٠٦7

جاللة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ،ولي العهد آنذاك ،وسمو أمير البالد

الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ،ورنيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة،
يتوسطون أعضاء مجلس النواب ووزراء أول حكومة لدولة البحرين ،مجلس النواب،
بلدية المنامة ،ديسمبر 1973م.
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في يوم الثالثاء

26

أغسطس  1975م أصدر أمير البالد الشيخ عيسى بن سلمالن

آل خليفة مرسوماً يقضي بحل المجلس الوطني ،ومرسوما آخر يقضي بتأجيل انتخابات
المجلس حتى يصدر قانون جديد .كانت نهاية سيئة لمجلس نادر في المنطقة كلها،
وحلم قصير جداً .مصدر الصورة :كقاب «ديمقراطية  ،»73تصوير عبد الله الخان،

بحث وإعداد حسين المحروس 2010 ،م.
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فانوءا ميالرولهالءوخنعانواطإهامية..
 ٠بااسري اجلرع فال  :ال هد

ر-بازمةالشامنغمراملررم قادرن

الرمرم دسرى الد :الت تسين الها،-
اللطر  ٠رلد رلس املعرمة على ا:

خاءءام امئ الدرلة رللذي ال بدده

سرب  ،االاهلهاامللدمع االعا .مي

لذربا ا-نبة وفانرعية مدبلة  .ولد

٠التني حبنكائتنسر على املرب .

رار البلى جبيع الرانه بننس مذا

وءب تديد اال ،العادة النطر  ٠واهتى

لرروجللة االحد لرل االخ

االجنماع ملى ا-اس ت بقحد العل

املعنب للكرعة عن حنري اجللسة ,

اللررعمنلالالعا^رعالن^رال

متباجاعلى م مراننة االسفاء على

سكزااالكا .ت جئ اص املاءة

جال رية؛خائى هبا الرسرم  .بعلى

سانة والدسل بث كمان من ,الرال ان
جينسع وىل العهذ رذسه عجلس الرنداء

ع سرلننهم على جبل « رفد عمل
اسا .انطندا ج مط النمارن رمسبا

بالنيابة مع العفا ت اروقة للجلس

لساارعكر^امبكن١نبعملممذا

رربلعهم الب  .ركلن اسا .خفاتني

لوى ’ رند لومنع بوم البت افادى

بن االمنا مئعل حبث ملرا من جلنب
وى العهد ررنيى عجلى الرزدا .بالباق

حل مبتلرن كل املجدى الدالت بسسر
رنس عبلي الرزراء بالنيابة وحع نيد
دائلة  ,ررزير الرلة لثنرن جملس

هازرا• ' ردارننش مول املرمرم رش
1س .اماء العكرسة املل الناش ا ان
عن لبئ نية وان نلى سرا

نرع من التماري مع احلل الذع عرب٠ ٠

اال ١ن العكرسة ملى جلة ١هن ارملج
رسا حكرنا عن نالثة^ذداء 7دنيد االعالء
وونيد للربلة لننه جملسالرنرا٠ :
ررنيد الدالرة .د١بتا اشدار ب

ي—'ن بتدسن الوع جا مد ،النار ض

من لقاء مجلة المواقف البحرينية مع الشيخ الجمري حول أسباب أزمة البرلمان والبالد،
نشر في  16يوليو  1975م ،بعد يومين من اجتماع أعضاء الكتل ،وبعد يوم من تغيب

الحكومة عن حضور جلسات المجلس.

صلة الموصول

الصور الفوتوغرافية اليت ظهر فهيا الشيخ
اجلمري مع آخرين يف البحرين وخارجها
كثرية جدًا ،ويه تشري إىل حبه إلنشاء

العالقات واألصدقاء وحبه للصور أيضًا،
يوثقها أحيانًا بالكتابة أسفل الصورة ورمبا
خلفها.

أعلى :من اليمين ،الحاج عبد الحسن عبيد من بحارنة البصرة ،الشيخ الجمري،
األستاذ علي بن إبراهيم محمد سلمان الجمري من بحارنة البصرة ،وهو حفيد سلمان

الجمري صاحب قصة «قر يا سلمان» الذي هاجر خوفا على نفسه وأسرته إلى البصرة.

أسفل :الشيخ الجمري مع عمه ،والد زوجته مال يوسف بن عطية الجمري
الصورة السابقة :مع الشاعر مال عطية الجمري في خراسان ،سبتمبر  1958م
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من اليمين :الشيخ الجمري ،الشاعر مال عطية الجمري ،ومال حسن زين في مدينة
مشهد ،إيران العام  1958م.

الشيخ الجمري وصديقه األحساني الشيخ علي بن أحمد الغزال الذي كتب أول قصيدة

له في مدحه ونشرها في ديوانه «عصارة قلب» مطاعها:

مررت بمن في حسنها أنا معجب حك قدها غصنا به الريح تلعب
الصورة سنة 1959م
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أعىل :الشيخ اجلمري وصديقه بائع األمقشة ماجد السيد مرزوق ،سوق األمقشة يف
املنامة  ،سبمترب 1961م.
أسفل ،من الميني :مال حممد صاحل وحممد عيل الغرسة والشيخ اجلمري يف بستان
مال عطية  ،مطلح اخلميسنيات.

أعلى :من اليمين ،الشاعر مال عطية الجمري ،الشيخ الجمري والسيد عبد الله الغريفي
في سيهات ،السعودية في العام  1975م ،في الطريق ألداء العمرة.
أسفل :باعة الخضروات في سوق المنامة القديم مع صديقهم الشيخ الجمري ،قبل
ذهابه إلى النجف األشرف.
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٠ل 096لما ؟ ٢٠هحم| •١م|ه٦م ٩مبم  ٩٢٦م١< ٥2٦ه٢م٢

؟ 05ضما م ص ؟ا٣٣م :ءبأ؟)ا د^يم يهض ؟  )٩٦،يدي :مآم
'؟سهض ٠تم f?k ۶ ٢ي؛ سميد ٢٦؟ ،ا لي ٦٢؟ مم ٢؟:
ف ? 0-،إ٣ض خت^يما ٦ج٣٣٢ما تجباا مو ؟ ٢٩ا :موا
ما*
؟٣ص 32صما 6ل٢٢۶اًغما

الشيخ الجمري في العام  1990م ،يتحدث عن الشاعر مال عطية الجمري أمام صورته

المعلقة في مكتبه بمناسبة مرور

9

سنوات على رحيله.

ه25

أعلى :الشيخ الجمري مح ولده الدكتور منصور في لندن ،وكان الجمري يحضر مؤتمر
اتحاد الشباب المسلم هناك ،العام 1980م.

أسفل :مع صهره عبد الجليل خليل وأحد أحفاده في سوريا العام 2001م.

أعلى :الشيخ الجمري يلتقي بالسيد محمد حسين فضل الله في بيروت العام 2001م
وكان الدكتور علي الحريبي وعبد الجليل خليل برفقته.
أسفل :مع الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة في بيت الخاجة بقرية مقابة ،مايو

2001م.
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أعلى :سمو األمير الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ،رئيس الوزراء يستقبل الشيخ
الجمري في مكتب سموه العام 2001م.
أسفل :من اليمين األستاذ عبد النبي العكري ،األستاذ عبدالرحمن النعيمي والشيخ
الجمري ،الحام 2001م.

أعلى :الشيخ الجمري يصلي على جثمان الشاب محمد جمعة الشاخوري الذي فتل

بعد إصابته برصاصة مطاطية في عينه ،وأعلنت وفاته بعد يومين في

7

أبريل 2002م

بعد مشاركته في مسيرة من أجل فلسطين .ويبدو جوار الجمري رفيق دربه السيد
طالب محمد حسن من قرية القرية.
أسفل :في عراد العام  1995م وجواره السيد طالب ،وكان قبل ذلك يرافقه سائق
التاكس الحاج إبراهيم علي أحمد نصيف من قرية القشع حتى العام  1994م.
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أعلى :الوجيه أحمد منصور العالي يلقي كلمة بمناسبة التصويت على الميثاق وبجواره
الشيخ الجمري العام ا200م

أسفل :في لقاء مع تلفزيون البحرين حول الميثاق العام 2001م

أعلى :مجلس الشيخ الجمري في البيت القديم الثاني ،صباح الجمعة1986 ،م
أسفل :من اليمين علي حسين علي ،علي بن ناصر شقيق الشيخ الجمري األكبر الذي
اعتنى به بعد رحيل والده ثم حسين بن علي أخو مال عطية ،جعفر المسبا ح من قرية

القدم ،وأخيراً حسين بن سعد ،جوار دكان علي بن ناصر ،في ظهر بيت مال عطية

الجمري.
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الحاج جاسم بن إبراهيم الذي تسند إليه رواية مقتل الشيخ عبد الله بن أحمد بن
إبراهيم العرب وصاحبه الحاج حسن بن رمضان لدى عودتهما من المنامة في مكان
يسمى الصليب ،بين قريتي الشاخورة وأبو صيبع .يقول إنه كان صغيراً عندما وقعت
الحادثة وشاهد وقعها على القرية والبالد .الصورة في العام 1983م

شب

االسم

زل اول ذي القعلة ١٣٧٣

 :ابراهم عد

:د الحاجكلم الحاج علي
االم
ءلة :تربة المالكبه

ءل االفامة  :المامه
العمر

٢٠ :سة

س'لر

 ٢١:سنة

الس

:علي امحد السعيد

الم

:لي الحاج-ن الحاج مبداش

،لى االناة  :فرإة سنرء

،اال»,؛ :آدة يأب

'لس

ال.ر

“ ١٨ :ة

 ٢٩:سنة

« وال نحبن الذن اوا في سبيل ال امراخ بل أحاء عند ربهم بز^وذ

صور الشهداء األربعة الذين سقطوا في أحداث العام  1954م بالرصاص في المنامة
قريب قلعة الشرطة ،وهم :إبراهيم بن عبد الرسول بن سيف ،من المنامة ،وعمره 20
سنة .محمد الحاج كاظم الحاج علي ،من قرية المالكية ،وعمره  21سنة .علي أحمد
السعيد ،قرية مقابة ،وعمره  18سنة .علي الحاج حسن الحاج عبدالله ،من جزيرة
سترة  ،وعمره  29سنة .ويذكر الشاب عبد األمير الجمري أن ثوب أحد الشهداء
المضرج بالدماء نصبت علماً على باب مسجد مؤمن بالمنامة.
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 ٠١حرر حا٠ل4الح ,داالن
٠٠س.٠ر١؛يار٠ثإارمI ' ٠

٠مج'٣برر٠؛،
ليمالشالشه»١ام

٠٩٠

س
.

مئيهبم حمنعما االعه
ا.ناساهجالمري.
٩

. -

O
ب

سند بخط النساج الحاج منصور بن محمد علي بن عبد الرسول الجمري ،والد الشيخ
الجمري على الورق الرسمي المعتمد لدى حكومة البحرين وتوابعها آنذاك.

ه9٠

رسائل السجن

لم تقتصر رسائل السجن -على الرغم من
قصرها وصعوبة تهريبها -على السؤال عن
الحال ،لكن تعدت ذلك للضحك جول
سلوكيات األطفال ومناقشات لموضوعات
تدور داخل السجون.
األوراق صغيرة جداً والقلم البطل هو قلم
الرصاص.

نرنالفالي

الس

هم عد

ر، )١هم العال^ع

 ،ارجو

 ، ،وانن س م من نقوه نبث' الد
إرالمعي المبيح ذكرن المببالخ
 ', ١ ",ن سنر ايا نا دذرث١ىن ١ال^ك
١ال-لر رذزغ واهال االدي ب١لج

لم
ًل ا ٢
؟طبا
اام
ثبتجؤرد
ررادخ٦
يبك١
مافاح١
تبرالتم
ي١ل
خ
:أليبر

إحدى رسائل الشيخ اجلمرى املبكرة إىل عائلته،
يطلب فهيا ثياب خفيفة وجواريب وحنال اسفنج
وجملة العريب .تارخي الرسالة

27

يناير  ،1996أي

بعد تسعة هشور ونصف من اعتقاله يف
1995

15

أبريل

بعد احلصار األول الذي اسمتر مخسة عرش

يومًا.

الصورة السابقة :واحدة من رسائل حممد مجيل

يف الجسن لوالده الشيخ اجلمري .الرسالة بدون

تارخي.
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أمائد ;٠ساسم دادع ١دذ١صل١مذكل بال١ري١مال

الئشلض 'دس* ١ر٠كب١يم د١بب١سذ١ب;.ال١ظاط،اتاذلمت
او لب^فضند ات١5لهحرإل ^ررلي لمدبلتبه نا نار :
مرع ماس  .ددط رأ.ل  ١هورزن .ى ناجالت' -ر' زم'■ عز '
والمرذلهتت ١ي'دا١فدشا وأسدا؛ ,ام«:برل
ألد لصوت.ى ١د ١لرب أدرب ض عج
ماارهي١رساذ؟
ا)ممزدء هب

ع)ساد -١غني

٢ل) ممد' ١م و

 )،ازجييابدمىمدت ي ( ،ل غ ص'دئلحم١ذج)،

حل،،ى(للنم٠.غ الجرة الزبي النبي )مناء١لصال.
ه)كيه ب 'ندج  -بف —  Cن.ةفجذ'باغ ادج'
وابا دالهد١دعزا :سالم ،دح٠م مرصين الوم٨ل.
)٩٦/١/٩٧

بيرصاف--
\

2٧١

ciع9...22٧١مبة ألميس

بحر 9١ية ى«رم عللياويه (رويرورهرئانن

2١مارىمع زررنج ١جعار نرجي ورنةهنم١
 ١ود /رعاع و ١دسعا ع نما تخ ولى حهجش رك

ثمي'■  .دج تو(وس ١س زرئب مس رجحسسالمعرء
 ?1روئ /لوح،خ مدرسه ع صرهي^حارنعلمص،
صنا يدوم يع كبىءاديوضعرضخليررز«ن ىم

 /?-يبد) وا ضخى (تخ  ،الرمءوهنيى٠كصنملزح۶١مبءمم عج^أ.هونصصايههجى(مرررنيان
عواءتيهمأمنياء ،و( ال ءالسررض^خالمميب.
واريحم (رف/ب مض غرض5< ٢خ طا.م٦ع 0١يصاتخرع

حمى --رثءمادرغ ؟ صرار(صيكميضيا مم
ه مةلطكهمركصم/يسطكزلح كمو،
ريمرضةاركينمانص(صروومومنخجا.

 ٣لمامنر^يس (لي ١دموص ع( ? 5مرالفاو

ر١هموضلرزيغات ا بير(لمملمقاوم

٩وجتؤبي١ب جوج ;،؛؛غضي رواث

س

صنرهز^صروئي^كرضخعس« مر^نقررحيس

إحدى رسائل عبدالجليل خليل من سجنه إلى صهريه الشيخ الجمري وزهراء مال
يوسف ،يتحدث فيها باللهجة المحلية عن طفليه زينب وحسين ،وعن عالقته بمحمد
جميل في السجن ،الرسالة بدون تاريخ.
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ذ٠٠ئ>،بشاالت»؛,طتأ ١شضخك٠سجد •م<-زبلرامش؛خر'٠ب'٦
'رضجءح لجب ألزدئءكآل_? برميع الحتتبيكع' دجمبي ■الزاجم٦؛ يصك
جرحم وع) ١دفيمكمو ١ممح يع نحازدت أمالسعلص عام ال>١٩

 ١٠نه لمن لمدم سيم ا تنا صأتتدنا ف^نصاسيس تلب نما ').ما مي
غديص اهمدن رل رتع ع ١دتو) ١لقومحح ١دن هغعلم كمض اوت هات مهم
١درحادمنبصعع^در١ح دننكن نيحران عب١دغأضيلكئهأعنجح
عع ترجرح ١دداث اردب ستشنالورع -الح١يلره على ١الصادمنيه
نح ررفع  ١ك با لتئنيا لتجميي ا ما نص ا بحذ سص غا ن ار عكا خا رتاً بم
ابع سى كجال\ا٠ذا ٠زت خ٢متء م١ع١ي ١٠۴٠ ٩ن ١ممسرصخح
كثيا اصنا د ١ر٦نحقغ١كرتمحيئ ريم كنمن -غ أسامنامضحرنى ١ص*
^١ارك١لنفيصاكبمص العبيبى مكل نالصنثميه و ١ليزب؛ لرندان
على ١درخ ا لذ ١رهنخ دعن بط ا لكح^يعمتبير ا ئتل نا ن ؤدئتطاكل ١/سات
محمم أ ى  ١نحفابر لدث١زذاح١ما محادكا الرب ففل زا ت ١لبصغبي؛
كانك تحك عصم مي سبنم ملم١كب بط  ١لحعيعصوا(دد ت  ١رحا ٢بحه  ١ددمصما
ه ١ييخبة بنالنت لماورر في١ددخاإو٨٠يح أس] رم،ال؛نمدجف١ر١ره
 ١ما١رتد ٩ل دخه اصسررتءالدهك^م صنلنالمائزد; ٢ابج  ١ك ١ \ ٠رمدرف
١١خيدت زبزاالعكاغانعرم تهم رددتءرصحم حكادنمهامت اربيل
نحن  ١خاده ديا ساضئ ١لحكعص متقمه لهحاييادقاتنيصلمحارنعلط درلبإأعممه خس  ١ن ب ،بخم) حدل ملقاؤ موكلين عن عحا م  ١سخامطداص
ني كل عص  ١لحكص رلرقت درميح دذكترم^كباد  ١ليص .,٠أما) مر ١٩محعانم
آليلختءالجدالع مييطكلمصرلحIرهديءعف مناج Vدداسترنويحم ١ن١دحكاماو١تء
ممحدحت ب^نا لم تكمسعارلصمرة  ١ئو١٠لمصرحعص متكمهي ١دجابصلطدبن«سارل
١لنكهصداج كال رئاب ريدر إ رروزج مكل ع يبح  Vلكتبرو ا كآل رمس  - ٠ ٠ب
ان ضا^ةكه داايبصصا صامهه  ٤ل يفيذزءبذم بإننئاح  ١تدج ن
؛  ١ليصب وا لتغيلركغ \دقر١تدرء١سديا ز اكإتمو رعا ع لبمت ودىدالً.. .:
 ١تنا،دع ١تساد سدو>م أحما مبو^^ممه مبكم سنائري^ووت

منه  ١رصوفمىىو^ق-أن يادئنامنوص١دصكجلدزم مسبكم.

عاتسممليهممرسرعص(دوي^اتص.

في شهر سبتمبر من العام  1992أرسل عدد من السجناء السياسيين في سجن جو،

رقم ( )2هذه الرسالة إلى كل من سمو أمير البالد ،وسمو رئيس الوزراء ،ومعالي وزير

الداخلية؛ يطلبون فيها اإلفراج عن جميح معتقلي سجن جو السياسيين ،رقم
الذين حوكموا بقانون أمن الدولة الصادر في العام  1974م.

(،)2

بهسيملله فرحمن ألرحيم

ا1٤/ام
مفونإلخاا/هكرم/لستاف/عب^^الد هافم ررحول٠لر
بيق غبية ويسد
أتقدم لكم بخطابي هذا راجية من الله العلسي القدير ان وسدد خطاكم
وأن يوفقكم لمما فيه خير ومتفعة النامر .

حيث اني زوجة الشيغ عبد األمير الجمري والذي لوقف من مدة
طويلة.
لذلك فإني اوكل بموجب هذا الخطاب شخصكم الكريم من اجل

الترافع نيابة عنه والحضور أمام المحاكم على إختالف درجاتهاوفي

زلع اإلمتئناف والتظلم و إتخاذ ما يلزم عن اإلجر اءات الكفولة بالنفاع
عنه و أنبة من تشأه من المحامين في ألقيام باألعسال المركلة إليك .

ارجو أن ينال هذا الطلب مرافقتكم

نمك /مفسنمم جزم/رشف٠عر دبمهدءر رنم/
مقدمة الطلب
رهرةيوسف عمليه

رسالة توكيل زهراء مال يوسف إلى المحامي عبد الله هاشم عن زوجها الشيخ

الجمري ،وقد أصر الجمري على أن يكون هاشم ضمن فريق الدفاع عنه  ،والذي ضم:
عبدالشهيد خلف ،وحسن رضي .تاريخ الرسالة  30أبريل  1995م
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م1هب 1لسعادة/رئيس مهكمة 1من الالن

الموشر

السلمعليكمووحمة1لله وبركات

عرجى ابكرم بصجكألمن مذر واشد الجار وحى وضي رعد 'ن هاحم واحد أسألن كحن^ب
مممبن!نى اص عبد ’نيد علف ل اخاكة!لجاربة لننيخ عب شم محور،يري,

تفضلوا بفبول و افو النخهة واملاهكوًام

عن عائلة الشبم عهد اآلمير الجمري
زهوكووسف عطيك

رسالة زهراء مال يوسف إلى رئيس محكمة أمن الدولة حول أسماء المحامين الذين
وكلتهم عائلة الجمري للدفاع عن الشيخ الجمري بتاريخ  20فبراير 1999م.

ء;ر''٦رب'و

ججمذر;بي

بت ١حاا

ال بد١آلس١ذ

ررر

قصائد كتبها الشيخ الجمري في السجن على قطع من أكياس النايلون ،وذلك لصعوبة
الحصول على الورق.
يسار من قصائد السجن على نايلون يخاطب فيها نفسه:

أعبداألميرعداك الندم

فأنت على ماجرى لم تلم
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المبادرة

«بعد نقاشات طويلة حول الوضع تقدم
األستاذ حسن مشيمع بفكرة سمينها
«المبادرة» ،واتفقنا على التقدم بها إلى مدير
األمن العام أيان هندرسون ،تتلخص في أن

نقوم نحن بتهدئة البلد وإنهاء مظاهر

الحنف» الشيخ الجمري.

أحصاب مرشوع املبادرة اليت انطلقت من الجسن لهتدئة الشارع ،ومه من الميني:

الشيخ حسن سلطان ،األستاذ حسن مشيمع ،الشيخ حسين الديهي ،الشيخ الجمري،
األستاذ عبد الوهاب حسني ،والسيد إبراهمي املوسوي.
الصورة السابقة :الشيخ اجلمري يليق لكمة يف اجلماهري املساندة العتصام وإرضاب
املبادرين عن الطعام إحتاجا عىل تعرب املبادرة.
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()١
ب٩٠٠زعالهء

بعام صا رح عما^عاكدسدهالبادة
أيابسه الماللماالم - :

 1نطرئ سرباً اردعا نتارهسويو^عبنا ردا تمودا عدخس

عاتما نلر^اًنا^عنا عدهالجيحو^همضيناا لمدا صرة بقتصاعا نت
ععدبضتص خ ا للعنك الئ^يةعا ساً -ا يا سها  :الكالت

ا د٠رمخ جا رزا٨ج بي عثحا اي-ادئيعضصادا و
•1لم١تحمكريبخررب١ء ميعغهك^زىيا لة اًخادغغكالرلح>ب^نوةيي
ا-ي-٢١٨٩/١/

أ عا غءص ارا لت مخنرعقعدب طنقطا^يوك ٢ا سنا وي
ليحمبدئيييغئ منط
تأ*
ا 4نا نهدنراهطرلى) سج داالج

ا اليق ان ص ،،خمخسالدم،زمكلءهن أ المسي
بههء السا لتماء سبيب لجنا سحينا سرتها نم أ ت

رصنمعباليعبويرالعسطعدياستدعفدىاعىاحيدحال^بجعم
يدهم ذا سمقة سماللعحا خ سرله^يصبينفككةضوم
لمزرغهق اشمه^نمكحرعوا رليرهتتصصومتصثيطنعال
I

الصفحة األوىل من النخسة اخلطية للبيان الصادر عن القامئين عىل املبادرة .وقد أليق

هذا البيان مساء يوم الثالثاء
عن الطعام.

10

نومفبر  1995م ،وهو اليوم األخري لالعتصام واإلرضاب

بسمه تعالى
بيان صادر عن القائمين على المبادرة

أيها الشهب المسلم العظيم المسالم

إنطالقاً من مبدأ األمانة والصدق مع شعبنا وكما تعودنا فإننا نطلع أبناء شعبنا
على الجديد حول قضيتنا المعاصرة بدقة وأمانة وقد برزت في ا آلونة ا ألخيرة قضيتان
أساسيتان هما :الرسالة المؤرخة بتاريخ 24-أبريلة-1 99م إلى سمو ا ألمير وقضية

اإلستدعاء من قبل مسئولين أمنيين في مركز قيادة أمن المنطقة الوسطى بمدينة
عيسى بتاريخ 1 5-1 1 -1 995م.

أما بخصوص الرسالة فنحن نعتقد بأنها نقطة قوة بأيدينا وقد تأخرنا في إخراجها
إلى أبناء الشعب ليس خجالً وال خوفاً مما فيها بل انتظاراً للوقت المناسب ونحن

نحمد الله عز وجل على أن جاء الترويج لهذه الرسالة جاء عن طريق أشخاص

مكنوا منها توهماً منهم بأن في إمكانهم عبر الترويج لها الضغط علينا وقد أغفلوا

عما يحمله الترويج عبر أيديهم في أي وقت من األوقات من دالالت سلبية تفضح
مواقفهم ضد إرادة الشعب ،وكيف وقد روجوا إليها في وقت وضعت فيه النقاط

على الحروف ،ووقف الشعب صفاً واحداً في وحدة إسالمية وطنية رائعة ،وبروز

حالة سياسية شعبية قوية متقدمة ووعي جماهيري عريق في المطالبة بالحقوق الشرعية
العادلة ،وكل ذلك أقوى بكثير من أن تنال منه أمثال هذه المارسة المشبوهة،

مؤكدين أن الرسالة ال تتضمن أي اعتراف بتقصير واعتذار فعليين ،فما جاء في
الرسالة وصف لسمو األمير من غير إشارة الرتكاب أي أخطاء أو تقصير حدث

فعالً من جابنا ،وأن ا إلعتذار جاء بصيغة الشرط ولم يتحقق المشروط حيث أننا لم

نعترف في إفاداتنا واعترافاتنا أمام قاضي التحقيق بأي مسئولية عما جاء في الرسالة،

نص البيان الصادر عن القامئين عىل املبادرة .وقد أليق هذه البيان مساء يوم الثالثاء  10نومفبر
 1995م ،وهو اليوم األخري لالعتصام واإلرضاب عن الطعام.
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ونحن إذ نؤكد على عدم رغبتنا في النيل من هيبة الحكومة وقوتها فإنه مع الترويج
لهذه السالة في الشارع العام ونشرهافي الصحافة المحلية والعالمية وتناقل وكاالت

األنباء لخبرها فإننا مضطرون إلى الرد دفاعاً عن مواقفنا ومبادئنا ولمعالجة البلبلة في
الرأي العام في الداخل والخارج وحفاظاً على المصلحة الوطنية وحقوق الشعب
ودفعاً لما قد يعود بمردود سلبي على أمن واستقرار البالد ولكي نضع الحكومة أمام

مسئولياتها في وجه هذه المارسات الغير مسئولة ،وسوف نقتصر في الرد على مقدار

الضرورة فحسب وهو كاآلقي:
أوأل :أن إفاداتنا واعترافاتنا أمام قاضي التحقيق ليس فيها ما يديننا بل إن بعضنا
لم يكتب إفادة ولم يمثل أمام قاضي التحقيق وبالتالي فنحن لم نخطئ لكي نعتذر،
وهذا ما أكدناه سابقاً ونصر عليه اآلن ،وقد تخلينا عن حقنا القانوني أثناء فترة

التوقيف في التظلم بناء على رغبة المسئولين في وزارة الداخلية لكي نفسح المجال
للمبادرة لتأخذ طريقها إلى التطبيق ولكي ال تكون اإلجراءات القانونية عقبة في
طريقها وهذه مسألة عرفت لدى المحامين الذين كلفوا بالدفاع عنا وكانت موضع

استغرابهم في بادئ األمر.
ثانياً :أن البالد قد مرت بأزمة شديدة عصفت بمقدراتها وهددت بانهيار بنيانها،
وقد سفكت في هذه األزمة الدماء واعتقل آالف الشباب وبعض الشابات ،بل

حتى الشيوخ واألطفال ،وتصاعدت وتيرة العنف المتبادل ،وكان ال بد من التفكير

والعمل من أجل إخراج البالد من األزمة وقد وجدنا أن العقدة الرئيسية في األزمة
تمثل في خطين متوازيين ال يلتقيان هما:

إصرار الحكومة على التمسك بهيبتها لحفظ النظام في البالد في مقابل تمسك أبناء
الشعب في مطالبه العادلة المشروعة ،وقد تحملنا مسئوليتنا الدينية والوطنية التأريخية

في التعامل مع هذه الحالة متنكرين لذواتنا وواثقين بوعي شعبنا وعدالة مطالبه
وثقتنا بمواقفنا المستقبلية في الوقوف في صف شعبنا ومطالبه العادلة المشروعة،
فكانت المبادرة التي تقدمنا بها والتي تقوم أساساً على الدعوة من قبلنا إلى إعادة

الهدوء والسعي الجاد الحثيث إلى تحقيقه على أن تقوم الحكومة الموقرة توفير ا ألرضية

الصالحة وتقديم الدعم والمساندة الالزمين لقبول الناس بهذه الدعوة ،فإعادة

الهدوء من قبلنا كان موقفاً مبدئياً غير مشروط اقتضته مصلحة البلد التي نحن في

غاية الحرص عليها وإلياننا بقدرة الحوار على تحقيق المطالب ،وكان تقديم الدعم
والمساندة من قبل الحكومة شرطاً واقعياً اقتضته الضرورة وليس شرطاً مفروضاً

يمكن التغاضي عنه ،وقد وفينا بما وعدنا به وعاد الهدوء إلى البلد في فترة قياسية

ليبرهن ذلك على تتوق شعبنا إلى السالم واإلعتدال وقبوله بمبدأ الحوار في سبيل
مطالبه كبديل عن العنف والتطرف والصراع ،وقد وفت الحكومة بما وعدت به

حسب ا إلتفاق في أولى الخطوات حيث ساعد ذلك على إعادة الهدوء وا إلستقرار في

البالد ،غير أنها أبطأت بعد ذلك في عملية ا إلفراج وشرعت في إجراء المحا كمات مما

أدى إلى إيجاد التوتر الذي تصاعد يوماً بعد يوم وأوشك أن يعيد األزمة من جديد

إلى البالد مما دفعنا إلى اتخاذ خطوة اإلعتصام واإلضراب عن الطعام لإلمساك بأزقة
األمور ولفت نظر القيادة السياسية العليا لحقيقة ما يجري على الساحة لكي تتخذ

القرار الحاسم لمنع تفجر ا ألزمة من جديد بعد أن فشلنا في الحصول عليه بواسطة

وزارة الداخلية وقد ذكرت تفاصيل ا إلتفاق في مذكرات رفعت إلى المسئولين الذين
كانوا يرفعونها بدور هم إلى القيادة السياسية ،وقد لخص فضيلة الشيخ عبد األمير

الجمري ما تم ا إلتفاق عليه في كلمة مكتوبة ألقاها في مكتب سعادة وزير الداخلية
وأصحاب الفضيلة القضاة والوجهاء في يوم اإلثنين الموافق 14-8-1 995م وقد

أعلنا عن بعض التفاصيل في البيان الختامي للمعتصمين المضربين عن الطعام
بتاريخ 1-11-1995م.
ثالثاً -:إن الرسالة المكتوبة إلى سمو األمير والمؤرخة بتاريخ

24-4-1995م كتبت بناء على إلحاح المسئولين بوزارة الداخلية وقد كتبت

باألسلوب واللغة اللذين يروقان لهما ،وقد قبلنا بذلك كمدخل إلى تحمل المسئولية

الدينية الوطنية التاريخية أمام الله جل جالله والشعب والتاريخ والتي وجدنا
أنفسنا معها وجهاً لوجه إلخراج البالد من أزمتها وإعادة الهدوء واإلستقرار
إليها ،فهل نحن مالمون على كتابتها لتحمل هذه المسئولية العظيمة المقدسة؟
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وإن الرسالة تدل بكل جالء ووضوح على أننا ال نحمل أي نزعة عدائية تجاه
الحكومة ،وإننا حريصون تمام الحرص على مصلحة بلدنا الحبيب وشعبنا العزيز،

وكنا نأمل بعد هذه الرسالة أن تمكننا الحكومة الموقرة فوراً من أداء مهمتنا
المقدسة لكي نحفظ دماء أبناء شعبنا ،ونجنب البالد المخاطر والصعوبات التي
عصفت بمقدراتها والكل يتساءل اليوم لماذا أبطأت الحكومة ولم تتح الفرصة

عاجالً إلعادة الهدوء بعد هذه الرسالة وما تضمنته من حسن نوايا والحرص
على مصلحة البالد حتى تاريخ 16-8-1995م حيث أفرجت عن بعضنا
فحسب ولم تفرج عنا جميعاً وقد أريقت خالل هذه الفترة الدماء واعتقال آالف

الشباب وبعض الشابات والشيوخ واألطفال ،ومورست شتى أنواع العنف بين
الطرفين ،وقد ظهرت الرسالة في هذا الوقت ليتبين ألبناء الشعب والرأي العام

المسئولية العظيمة التي تحملناها في خدمة هذا الشعب والوطن
العزيز و ليس كما يتوهم المغرضون.

أيها الشهب المسلم العظيم لمسالم

لقد بررت الحكومة ذلك اإلبطاء بعدك ثقتها بالقائمين على المبادرة رغم ما
أعطوه من ضمانات وما قبلوه من شروط تضمنتها المذكرات التفصيلية للمبادرة
التي رفعناها للمسئولين بوزارة الداخلية ،وأيضاً لكي ال تسمح للقائمين على

المبادرة بأن يبرزوا أمام الرأي العام في الداخل والخارج كأبطال نجحوا في إعادة

الهدوء واإلستقرار إلى البالد في الوقت الذي تحملهم الحكومة مسئولية األحداث
ولكي ال تسمح للقائمين على المبادرة باكتساح األشخاص الذي عبرت عنهم
بأصدقاء الحكومة الذين عملوا ألجلها سنين طوال ،وأمام هذه التعقيدات وغيرها

كتبنا الرسالة لكي نفتح أمامنا الطريق لمارسة دورنا في إعادة الهدوء إلى البالد

وإخراجها من أزمتها مع ثقتها بوعي شعبنا وعدالة مطالبه ،وبمواقفنا المبدئية في
الوقوف إلى صف أبناء الشعب ومطالبه العادلة ،وقد برهنا على ذلك فعالً با لوا قع

المشهود والنتائج العظيمة التي تحققت على أرض الواقع ،رغم التلويح المسبق

إلينا بإخراج الرسالة ،مؤكدين بأن المواقف العادلة المشروعة أقوى من أي شيء،
كما برهن الشعب على عظيم وعيه ومتانة موقفه وتراص صفوفه وصالبته في ذات

الله ،وفشل الترويج للرسالة في النيل من ذلك ،وقد تركنا الرد العاجل على الترويج
للرسالة لكي نقيم الدليل لك المراقبين المخلصين والموضوعيين بأن الموقف لدى

الشعب أقوى من أن تنال منه هذه المارسات ،وأنه قادر على استيعابها وإحباطها،
وسوف يبقى الشعب محافظاً على وحدة صفه وقوة تماسكه ووقوفه خلف رجاله

اإلسالميين الوطنيين الذين أقاموا الدليل القاطع على إخالصهم وقدرتهم على

تحمل المسئولية وإحباط كل المحاوالت للنيل من مواقفه ومطالبه العادلة المشروعة.
أيها الشعب المسلم العظيم المسالم

إن الرسالة تم الترويج لها توهماً بأنها تنال من القائمين على المبادرة وتضعف

مواقف الشعب أبرزت بكل جالء ووضوح مدى التسامح والتعاون الشديدين
لدى أصحاب المبادرة في الوقت الذي لم يلتزم فيه الطرف اآلخر بالمقدار اليسير
الذي تعهد به والذي ذكر تفصيالً في المذكر ات المرفو عة إلى المسئو لين في وزارة
الداخلية وهي جميعاً مؤرخة بتواريخ بعد تاريخ الرسالة وحاكمة عليها ،مذكرين

بأن ما تم اإلتفاق عليه هي مطالب واقعية يتوقف على تنفيذها إعادة الهدوء

وا إلستقرار إلى البالد ،ومن المفروض أن الحكومة تستجيب لهذه المطالب حتى على
فرض عدم وجود اإلتفاق حرصاً منها على توفير األمن واإلستقرار واستتبابهما في

البالد فكيف مع وجود ا إلتفاق ؟ ومن جهة ثانية نفترض جد ال عدم وجود ا إلتفاق

وأن الموجود فقط هو الرسالة التي بعثناها إلى سمو األمير نقول :بحسب الفرض

أننا قد وفينا بما وعدنا بع وعاد الهدوء تماماً إلى البالد ،وإن المطالب التي تقدمنا بها
هي مطالب الشعب كما أبرزه بوضوح التضامن مع المعتصمين المضربين عن الطعام
مساء ا ألربعاء ليلة الخميس الموافق  —11—1995ام والذي كان بمثابة ا إلستفتاء
وقد زاد على مائة ألف مواطن ،ونحن نتمسك بتلك المطالب على هذا األساس
ونطالب الموقرة باإلستجابة تعبيراً منها عن احترامها إلرادة شعبها ورغبتها في

تعزيز العالقة الطيبة معه ،وبدالً من أن تستجيب الحكومة لمطالب شعبها أقدمت
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على بعض اإلجراءات التي من شأنها خلق التعقيدات في الساحة وإطالة زمن

األزمة ،مثل اإلبطاء في عملية اإلفراج عن المعتقلين غير المحكومين والشروع في
إجراء المحاكمات التي شملت حتى األحداث واستدعاء القائمين على المبادرة

إلى مركز قيادة أمن المنطقة الوسطى بمدينة عيسى وغير ذلك ،وأما بخصوص

األشخاص الذين روجوا لهذه الرسالة فأول ما يثار بحقهم :الصفة التي اطلعوا بها

على الرسالة ،وتمكينهم منها والساح لهم بترويجها في الشارع العام .والسؤال الثاني:
عن الدوافع في ترويجها خاصة وقد سبقت ا إلشارة منهم إلى هذه الرسالة وبصورة
غير دقيقة وغير أمينة قبل خروجنا من السجن ،وقبل أن يثار أي شيء من قبلنا ي

الساحة ،فلم يشر هؤالء إلى الحيثيات والمالبسات التي صاحبت الرسالة ،وتكتموا

بشدة على المذكرات التفصيلية التي تضمنها اإلتفاق ومضمون الكلمة التي ألقاها
فضيلة الشيخ عبد األمير منصور الجمري في مكتب وزير الداخلية وأن الحضور
من شأنه اإلشهاد والتوثيق ،بينما كانت الرسالة في طي الكتمان ،وبالمقارنة الظاهرية

يتضمن الترويج للمذكرات وكلمة فضيلة الشيخ عبد األمير منصور الجمري في
مكتب سعادة وزير الداخلية تحقيق مطالب الشعب وفتح باب الحوار بين الحكومة

وممثلين عن الشعب ،بينما يتضمن الترويج للرسالة طاهراً—وهو الهدف البارز من
ترويجها على يد هؤالء األشخاص -النيل من القائمين على المبادرة واإلساءة إليهم

وإضعاف مواقفهم في المطالبة بحقوق الشعب ،وال توجد أي منفعة ظاهرة لشعب

البحرين في ترويجها إال الكشف عن النوايا السيئة لبعض األطراف المعادية للشعب
ولمطال به العادلة المشروعة .وكان المفروض عليهم كأبناء لهذا الشعب أن يبحثوا

عن الحجج والبراهين الداعمة لمواقفه ومطالبه العادلة بدالً من المواقف العدائية

ضده .لقد وقف هؤالء األشخاص ضد أبناء الشعب وقت األزمة بحجة العنف،
رغم أن العنف كان متباداً بين الطرفين ،فلماذا يقف هؤالء ضد أبناء الشعب
وهم ملتزمون بالمحافظة على الهدوء واإلستقرار في البالد ،وملتزمون أيضاً بالنهج

السلمي التحاوري في المطالبة بالحقوق العادلة المشروعة .لقد سبقت اإلشاعات
من هؤالء األشخاص ضد القائمين على المبادرة قبل خروجهم من السجن

ليقدموا بذلك الدليل على أن مواقفهم العدائية المضادة للقائمين على المبادرة ال
عالقة لها البتة بأي موقف صادر من القائمين على المبادرة ،وفي الوقت الذي دعا

فيه القائمون على المبادرة أبناء الشعب إلى المحافظة على وحدة الصف اإلسالمي

والوطني وعدم اإلساءة إلى أحد ،أبدى هؤالء األشخاص مواقف عدائية ضدهم
وإساءات بلغت إلى درجة وصفهم بالخروج عن الدين الصحيح ،ووضعوا العقبات
والعراقيل في وجههم ،منها الترويج لعدم شرعية اإلضراب عن الطعام ،في الوقت

الذي يقف فيه أبناء الشعب صفاً واحداً لدعم المعتصمين المضربين عن الطعام في

ذلك الوقت .وياني أخيراً الترويج للرسالة الذي تزامن مع خطوة اإلستدعاء
من قبل مسئولين أمنيين ألصحاب المبادرة ،توهماً بأن ذلك من شأنه أن يضعف
الحالة السياسية الشعبية التي تصب ختماً في صالح األمن واإلستقرار ،وتجبرها على
التقهقر بخلق البلبلة في صفوف أبناء الشعب ،في الوقت الذي ينتظرون فيه الرد

من القيادة السياسية العليا على مطالبهم ،وبعد هذا الرد فإن أملنا بوعي شعبنا أن
يغنينا عن العودة لمناقشة هذا الموضوع وغيره من الموضوعات التي تصب في نفس

اإلتجاه ،وأن يتركز اإلهتمام في تحقيق المطالب بالطرق السلمية الحضارية ،بعيداً عن
اإلشتغال بالمسائل التافهة التي ال طائل منها ،وال جدوى فيها إال اإلبتعاد عن لب
المشكلة والقضية ا ألساسية للشعب ،وإننا نوصي أبناء شعبنا النبيل بالتجاهل التام

لهذا الموضوع وغيره من المواضيع التافهة وعدم جعله مادة يخوض فيها المغرضون

لصرف الشعب عن تحقيق أهدافه النبيلة ومطالبه العادلة.
أيها الشهب المسلم العظيم المسالم

وأما بخصوص اإلستدعاء فإنه وبينما كنا ننتظر من القيادة السياسية العليا رداً

على مطالب الشعب بعد إنهاء اإلعتصام واإلضراب عن الطعام بتاريخ

1-11-

1 995موكلنا ثقة بسمواألميرخاصةأن يتخذ قراراًحاسماًوإيجابياًل إخراج البالد

من أزمتها وتثبيت حالة الهدوء واألمن واإلستقرار الدائمين ،بينما كنا كذلك إذا
بنا نفاجأ باإلستدعاء المدهش من قبل مسئولين أمنيين في مركز قيادة أمن المنطقة

الوسطى لمدينة عيسى يوم األحد الموافق 5-1 1-1 995م ،وفي لقائنا معهم وجهت
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إلينا شفهياً عدة اتهامات وتحذيرات رغم أننا الذين دعونا إلى إعادة الهدوء
واإلستقرار في البالد وتحقق ذلك على أيدينا بشهادة الجميع ،وقد طلبنا منهم بعد
ساع اإلتهامات والتحذيرات أن تقدم إلينا بصورة مكتوبة لتأخذ الصفة الرسمية

من خالل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية ،ولكي تقوم هيئة الدفاع بوظيفته
القانونية في ذلك .كما فوجى أبناء الشعب بعد ذلك ببعض اإلجراءات التي تصب
في نفس القناة .وبالمقارنة نجد بأن الحكومة الموقرة تلوح باستخدام القوة ،في الوقت
الذي يؤكد فيه الشعب التزامه بالنهج السلمي التحاوري في المطالبة بحقوقه العادلة

المشروعة ،ويؤكد فيه القائمون على المبادرة حرصهم الشديد على ا ألمن وا إلستقرار
في البالد ،ويطالبون أبناء الشعب بالكف عن كل ما من شانه تعكير ذلك ،كما
يبعثون باإلشارات الواضحة لبعث الطمأنينة في قلوب أبناء الشعب والجاليات
والمستثمرين حفاظاً على المعالج اإلستراتيجية في البالد ،وكلهم أمل أن تتدخل
القيادة السياسية العليا وعلى رأسها سمو األمير لكي تضع حداً لإلجراءات غير

المنسجمة مع الحالة السياسية واألمنية في البالد وتتخذ القرار الحاسم اإليجابي الذي
يخرج البالد من أزمته الخانقة مؤكدين بأن الحل الصحيح لألزمة يأقي عبر الحوار

وليس عبر تلك اإلجراءات .وفي الختام نرغب في التأكيد على النقاط المهمة اآلتية:
 .1احترامنا وتقديرنا للحكومة وعدم رغبتنا في النيل من هيبتها والضغط

عليها ،بل نحن راغبون في إفساح المجال إليها لكي تستجيب لمطالب الشعب
با ألسلوب الحضاري المناسب الذي يعزز العالقة الطيبة بينها وبين الشعب ،ويرفع

مكانتها أمام الرأي العام العالمي ،آملين أن يكون ذلك في أقرب وقت ،لتجنب حالة
اإلحتقان السياسي واألمني في البالد ،ولكي تشترك الحكومة والشعب في كتابة

التاريخ الحضاري المشرف لهذا البلد الحبيب.

 .2تمسكنا بمطالب الشعب العادلة المشروعة ،وسعينا الحثيث من أجل تحقيقها

بالطرق السلمية الحضارية وذلك بالتعاون مع كل المخلصين من أبناء الشعب،

آملين أن يتحقق ذلك في ظل الحوار الهادئ بين الحكومة وممثلين من أبناء الشعب

عن كل اإلتجاهات والتيارات الدينية والسياسية في الداخل والخارج ،مؤكدين على
أبناء الشعب التزام الهدوء التام والمحافظة على األمن واإلستقرار وعدم ممارسة أي

عمل من شأنه أن يعكر صفوها .والحمد لله رب العالمين.

صدر هذا البيان عن القائمين على المبادرة

حرر بتاريخ
 16جمادى الثانية  1416ه
الموافق  10/11/1 995م
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الصفحة األخيرة من مسقدة النسخة الخطية للبيان الصادر عن القائين على المبادرة.

وقد ألقي هذا البيان مساء يوم الثالثاء

10

نوفمبر  1995م.

العريضتان

«أنتم تمثلون أنفسكم ..أنتم ال تهثلون

الناس» ،هذه الجملة من سمو أمير البالد
الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة جعلت

أعضاء الحريضة النخبوية يعاودون النظر

فيها .وبعد عامين خرجت العريضة الثانية:
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حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة

أمير دولة البحرين وفقه الله لما يحبه ويرضاه
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
لقد صدقتم يا صاحب السمو وأصدرتم في لحظة تاريخية دستور دولة
البحرين بتاريخ 12/5/1393ه الموافق  - 6/12/1973بعد ن ناقشه
وأقره المجلس التأسيسي الذي دعوتم إلى تكوينه بالمرسوم بقانون رقم
 12/1972بتاريخ 5 /1392 /في الوقت الذي كنتم تستعيدون فيه ماضي

البحرين في رحاب العروبة واإلسالم ،وتتطلعون بإيمان وعزم إلى مستقبل
قائم على الشورى والعدل ،حافل بالمشاركة في مسئوليات الحكم واإلدارة،
كافل للحرية والماواة ،وموطد لإلخاء والتضامن االجىعي ،كما جاء في
مقدمة الدستور ،فرسخ هذا الدستور أسس المشاركة الشعبية في الحقوق
والواجبات العامة على غهج قويم من أحكام وأصول الشو رى المستمدة من
ديننا اإلسالمي الحنيف ،و من مبادئ العدل والحرية والمساواة التي كانت
دوما مبادئ راسخة في الحضارة اإلسالمية و اإلنسانية.
وما كان ذلك األمر إال تغييراً رائداً سعى إليه سموكم إلرساء نظام
حديث يحكم دولة البحرين ،وإنجازاً حضاريا سيذكره التاريخ لسموكم.

وإذ كان حل المجلس الوطني يوم26 /8 /1975م بالمرسوم األميري رقم
 1975 /4بموجب الصالحية التي تمنحها المادة  65لسموكم فإن المادة نفسها

نص العريضة النخبوية التي وقع عليها أعضاء العريضة ونخبة من المثقفين والنواب السابقين

وعلماء الدين والمحامين ،وصل عددهم إلى  365توقيعا؛ لذا سميت بالعريضة النخبوية ،وليس
فيها توقيع امرأة واحدة! وسلمت لسمو األمير في الثالث من يناير  1993م.

الصورة السابقة :صورة للصفحة األولى من أسماء الموقحين على العريضة الشعبية ،وقد وصل

عددهم إلى  25ألف شخص.
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تؤكد على إعادة االنتخابات للمجلس الجديد في ميعاد ال يجاوز شهرين من
تاريخ الحل وإال استرد المجلس المحل كامل سلطته الدستورية ،علما بأن المادة
 108من الدستور قد قررت عدم جواز تعطيل أي حكم من أحكامه إال أثناء
قيام األحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون ،ولم يكن حل المجلس في
حالة قيام هذه األحكام.

بناء على ما ذكر وبناء على المتغيرات المحلية واإلقليمية والدولية خالل
السنوات الماضية وما تتجه إليه اإلرادة الدولية لخلق نظام عالمي جديد فان
األمر يستدعي  -أن م يتم األخذ بامادة رقم  65من الدستور الدعوة إلى
انتخاب مجلس وطني جديد يعتمد على االنتخاب الحر المباشر حسب ما
يقرره الدستور ،من أجل ممارسة الدولة نظامها الديمقراطي الذي نصت
عليه المادة ( )1فقرة (د) لقاضية أن« :الحكمفي البحرين ديمقراطي،
السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا ،وتكون ممارسة السيادة على
الوجه المبين بهذا الدستور» ،ومن أجل إرساء الثقة واالحترام المتبادل بين
الدولة والمواطنين ،وحرصا على تضافر جهود جميع أفراد هذا الشعب حكاماً
ومحكومين في تقدم وازدهار هذا البلد ،ومن أجل إطالق طاقات كل مواطن
للمشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية ،بدأ بحق ا النتخابات
وذلك وفق لهذا الدستور وللشروط وا ألوضاع التي يبينها القانون .
إننا الموقعين أدناه نرفع إلى سموكم هذا الخطاب انطالقا من مسؤليتنا
كمسلمين ومواطنين ،ومن حقوقنا المشروعة كمحكومين ،واستنادا إلى نص
المادة ( )29من الدستور التي تقضي بأن لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة
كتابة وبتوقيعه وباعتبار سموكم رأس الدولة طبقا لنص المادة( )33فقرة (أ)
من الدستور مطالبين سموكم بالمبادرة بإصدار ا ألمر إلجراء االنتخابات
للمجلس الوطني عمال بما ورد من تنظيم له في الفصل الثاني من الباب
الرابع من الدستور.

وإن المجلس الوطني كمجلس تشريعي دستوري ال يتعارف مع ما ذكر
مؤخرا عن عزم الحكومة إنشاء مجلس استشاري لتوسيع دائرة استشاراتها
فيما تريد القيا به ،وال يحل المجلس ا الستشاري محل المجلس الوطني كسلطة
تشريعية دستورية.
OQ7

إننا على أمل أن يحقق سموكم هذا المطلب الجماهيري لما فيه خير الجميع .

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر مع االحترام والتقدير.
وقد جرى توقيع الشخصيات القائمة على المشروع في منزل علي ربيعة
وقد حملت العريضة توقيع كل من:
1

 -الشيخ عبداألمير الجمري

 - 2األستاذ محمد جابر صباح.
-3

األستاذ علي ربيعة.

-4

الدكتورعبداللطيف لمحمود.

-5

األتان أحد اشالن.

 - 6ا ألستاذ عبدالوهاب حسين.
 - 7الشيخ عيسى الجودر.

 - 8ا ألستاذ إبراهيم كمال الدين.
-9

األستاذ

سعيد العسبول.

 -10األستاذ هشام لشهابي.
11

 -ا ألستاذ أحد منصور.

واحد من تحقيقات جريدة الوقت ،حول قضايا التسعينيات ،العدد  ،476االثنين
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اأادالر*7٠اط٠ل٠الل-لد

علي ربيحة يحكي التسمينات

لقاء الوطني بالديني
والدة لجنة العريضة الشعبية
قآنر:نسعهنامهناال^ناساهي ذلبذس

ي ٠٠تاملديغهةمرهاا ملمرن
سلمر^رالن
٧30رمن رسال رحم
ا اي .وفد خىن .ر|ت>دائر.ر٠
’اآلص،

طىوم٠١ك رد ض ا فمرهر /غاطلع.ل ٠رس لنمر - ،ض

' «د٠ن عس هلم ساسات دي ٠ل اسرءص رعان)مض ا م ٧ع ٠ح،٠دال 4

لزارة الداخلية * I.حدت داً ضدها لي سد ص سا ،ساي درهت ل٠دولم
إدم جطة ض األظة ار «وزرة ض شهر دد كانون األه  .2005دلكن
ل الصحيلة إلى اليوم لم تنلق ردالوزارة التي ظلت في واجهة االثهامات عن دون أن

رنارأ٠را،رعاجرع
٠يد.األنالنمسل^ارمإمعليمدمرمهحرلدنلوجرلرطنهة
لنر كلد المير طلح ٠ر در كل تحرس مسم| :الله * ٠لس  ٠لنر
السع  7لخ٠ى٩ ٠لة صردي سهت العاسا مدا د ,الجهد؛رشهلى هح
ض مع كعبه لالي لس لللربل ض األمراذدة لربن لمنة العرهسة
حغعدل ١ي٠تفي الدال،اردى ٠ي اسغن’■ يه٠٠غداذف ،ا٠-اذلمم ض
اسم.زاً!نمل}غارسهبىئضىذ٦جع٠لن٠ضمخفيضسظ
بللن3طماهنادل^هالعهورسساءا^ا.حالرا.األحرونشكلملهمالأن
حهادد وجل في «نن رسهعة مي عدا سرف الذي لم علرء القيار بعد ،ستكرن إضافة
وإغاءة،وإن كانت للشهادات الغددية -ض الغالب-ا تضيء المشهد كامأل .ولكن
تهقى على أهميتها في انتظار اعال شهادات أخرى

بدا سات المسألة ..يولميو ,٥٥٠
في هير يوتيو/حزيران عن لعام  1990شهست هجالس سبتة سرق
٠تثال لمهنا 4ل -المث ,لوا بر،ي ودع الهاسي
هن حث ب.ر
ر٢٠سهلي وسمى ولسم عنة ععة د* .,لحد د *
ف*» عبر رالرا ،معفر رأي عنحررن عبي حرررء مسة عهدة
سمم عن لررق ضرمرهد :ماس لميي عررسبخ عيسى ان
سلماز ل خليقة تتفعن المطعب الشعبية وعلى رلسها عمطلب عخلص
بتفعيل لدستور عمعلق عنذ  26سدرا لب العام  1975وعولة لحية
االجتماع ألول لملنيلهية .وكلن اس ستحاسن الشل الحليبى حسز وييعذ .سحامى
فيبيت ربيعة ..عهدالوهلي امءن النلنه لسابق عحمد جبر صهاح .عيدقرحمد عثعلن
سيد جعقرالوسعي .عحعد دصرسه .لحمداالوني .جولدعشان' نحمد
منصور .ثاتر علي ريبة وغيرهم.
يقترح الجمسري عع برديبرص صه ٠ي اسى ,ني  110نت تزة عستعة
د,سرئسشسضا۶عضة
بدزسر
*
ممثألللشيعة

 ٠عرسقلعبغآل ححمىد

■ قوى اليساروالوطنيين تناقشفي لمحرق األوضاع السياسية ..الحل عودة «الوطني»

عيعتيتحلزعدعوعرسررغربرعحعه الرعن رتربعحط
ابر اد
ي*
ردروه «هاني مبع كلملم سره ٠املوس ض ب

ماإنتشكملت
لجتة العريضة
النخبويةحتى
باشرت بكتابة
العريضة التي
تضمنت المطلب
الخاصبتفعيل
الدستور وصودة
المجلس ألوطنى

كانت التتيجة
أن تمخضت هذه
اللقاءات
والمشاورات عن
ضرورةتشكيل
التحالف

الوطني الواسع

ليسعبر/كلتوت األود ا - 199المطلهة يوضع سقور لبالد ومجلص
منتخب للشورع ني سلطلح ضريعين سقايية مرسعل .وثحليق 1لعثطركة
السهاسية  -جل-ت هذه للرقع مت هعتوهات سبة اسهاسبة في البحرين
وتبغعهم للمصي معاً في هذا االتجه عمطلبي.
ولآلمنة عسمنففن يداس ,سررفي هذه الغترة كلن محعوراًعط
فيلوسسعندمعبو^هةرلسدبنمنهوعليسلر.
في ,دب ضراددرض اآلول  119لرحدن عامة مبة ٠
سر٠ى ٠حمبث وسى اإلعالم عمرمبة رالحتمة عت عرع كرمة
قبحرين على تنبس مجلس 4ستناس معيت
لم تمض إال بضعة نيام على هزا التصريح حتى لغلح اعلب لصلرر
٦سيسية والصحافية 1لعحلية ومعرههة لن لمبر مهحين عد حس 16
سيسعبر/كلنون االول  1892وهو منهسبة لعيه الوطتي سبحىين موعداً
إلعالن عن هذا همجلسه وهد للر هذا اإلعالن و^تصريح عق الوي
صيدلبة واالجنعاعية قي الهحرين حبال نوليا االيالة العيلسة 4تجلوذ
تجرية 7لمجلس لوطنى عتي لحاها شعب لبحرين لمي 8لتر عا بين
 1975 -1973واالهدام على تعليق الدض ولهامة مجلس اسنشلس معين.

 ،أنباء عن تأسيس مجلس استشاري سزعت من وتيرة التحركات الشعبية
لهبها التعليم (نحد 73عام وكذلك تراكم 8لوعي 4سياسي سيدة اهرات
ولعقرد الملضيق فالشارع كن مهيناً غي لسبعينست لميحوض تجروة
بيعتراعية محيحة ونبت جلرة هي وعيه في للقبر سبم س امكما
اليوم  -ونحن على عهلرف لقت هحالي رععنرة  -ل نحر٠امعمعم
؟وعيفى ارع ؟بحرينى:
وعن مللرنة قلوضع لمى 40حرين و5لوفع في ألجزائر بعنسهة الى انب
يتي ،قل ريهعة في ذلك ساح ال 4مكنتا عللرنة وفع 48حين بلجزلنر
ستوران مسن هي سرين يبلىنطام8حكم كما عو والتليبر
بحلث لمى السلطة سريعي' .ويضيف ليوم هناك بعض 4لي يتخول
من لنه لد عاله الحيلة 4نيابية!ى البصن سول بكون للينيين هد
كبير .وريما أصروا تشريعات محدم منلهجهم ،ولكن األمربرجع في النهاية
ى لشلرع عنا طريق دمم ٠ر٤ر وعرموروسللنفعارمشئيهعلن لهر
لمتماطية مع طبيعة عجنعع :ايدم ادمم مدس ن «للرعئرر
كعهد اجتعلعى هو لحير هسان لالستهرلر غى البلد ويجب على ليتاء هن
؟ليلد همحلفطة على هذا اإلنجلذمحفلرع

ارا٠األمنلم^ع.

يم^لةلحةنروق"اأالمجةمقنهع ٤1 1492/^11ل
عسعلسع ر محوه ل مذ عدي رء مهل عنني ملنحم
رلصعرء-مر٨ر ٠٠مي لن سداة ذان سهم «,مراض اغت عالدد
لعل^ديعرنيهعةم.نعرنرننعجنسا-٤ئيعرمع4خر:
 ,هدى معلة سجل رسي .و44عحراي لدآلسنم ،عي
تدء^^٤تررل^عندمعحسجعومماعمنلع٠رعجعئنهلة4
منحن٠لر ونهس ردا .نرلرزس سبل حل سري
٠نلي برحهم ايس  ٠مرعل ٠س حهم لععالعة
المجنس لن يمس للسقور ،ألن السستورلم تضسن* وجور ملدة نص على
وجود مجلمى لستشارع له عمينات وخصانص معونة.
غير أن في رح يفدم بلث يس فلط عممعس مم ب ١٠عرشي
مود ابرن
العنتحب فاحبسحرالالطوددلي ادمن
 ٢هم دعنمبرمهالعهمكر^عمسترردلىلوجةاالتراع ,
*
نفع شعيي امتد من العام ٢920
نعا علي ريهعة غعد فال إن سنور دولة مبحرين فو لول عفل لجتماعي
وتلل سنرين ى مصلل 4لسرل ععتحقرة .ولكن بذا ما صست اآلطروحات
حول البحلس ص ٤رنه جادفة سدن علوطني يحل عحلع .لمهذاما
يتعدره ولهممسه^نموء ص ,هي همادة األولى عققرة (د) هثي
*ا ،خ سام حك لمب الصين دبطداطي وبيالة فمع للفسن صدد

لمثلركة قي لشوون العامة والنمتع بللحلون ^لسهاسية بدءة 4حق
,النسد -اناعمعمد :ا00ا عي لجبرل مردة الم سلم ارم
^ىمعيلملعلسعمخرمعاوعسد^ةعلدانههومءرزي
٠نحلشقتمننعنعرللعمرعنللرمعدىلخلعئم^^٠٤٦مر
جلية وداضحة وي لحدد هوية وشكل لسلطة الذشرعية لمى بحرين*
وضيف رييعة فه اليمكن ؟عول فن الشلرع البحريني عير واع ب
«ديملراطية وءحناج لى قهينة وهلدمات ،دلك للفقرة للطلية 4تي امتد

لبيدل

يقح'ص
لفرر

.ألقسلعبدس،يسر,الفيمصئم,.م٠ا
٠ممةىمئافة|\.م ٠».٦ر^حلنلسة ،برمد الريبا,
س٠س،رسهصيمتدئ٠دن،م١دالمي
ىدع
*
٠ل
بب |ألررم'ؤذ ص
سيددعربس افلي ىل لعام
,صد سبعن
 ٠نلرغ!ءنعاةا-الر^تيمحلفياالمث^اية
ض/ءصتمل،سج٣رألد٠،٠صاجنحل
*
يآم.٠,شا٠ادسه٠٠٠٠

 ٠بع منا بي يس عرطي ني ال .-دلشة ض ل ىي
ممميدصل٠٠ث؛|ث؛كي/دًا٠٠

أتياء عن مجلس استشاري
صف ريهعة رد سل حيل األنبء لتي تولترد عن تلسيس مجلس
لثىرى بلنهاسمويع جدالكثهت عنلصراليسرمن لجتماعاتهالشهرين
لحرينللوصول؟لىمولع
عاتت ٢لنتيجة لن لمحضت حذه سام لت والعلملورفن عن هرورة تشكيل
ضاف الوطتى لواسح التي يضم يين جثباته م جميع األطبال
لسياسية ر  ٦ار غ ل د منءا وللدينية .ولم تكلين رييهة بعفلتحة الشيع
عيسى :لجولر اس ندى حاساً كهيرا لغكرة وللتيع 1جومر تاسغ
عثرلى في الحركة الرطنية وفد تعرض لالعتقال اسيدن ولسجن .لهي
األعوام  >963, 1957و 1988فى االجتماع التعبيس اللرح الجودراالتصل
بنستلدين جامعبين هما 1لثيح عبهلطيف ى محمود وهالل هشيجى.
الم س٠ر ٠ندعهة ا1اي بب تممها بدي مذي ب ،ر
م،ا
*
صن,
٠للرن فى فبرف «««اة امداء علمره ممدعة
عارحبت رمشا «سس عف ددن««,ا بعرررتفرر ا1رل '»ا
كنت ودفته تحت عنوان نور مشلركة سعبية لى صياغة الفرر
5سياسى وستعبل الديعقراطية هي آلعنطعة .وفي هده ألورقة تطرتى تل
محمود.فى لجع لهي لحكم بين لسلطنين تشريعية* والتنفينيا وغيلب
سبحس ^لتعريعية .وقد أنلر هدا الطرح عجرعء زويعة هي لوسط
لسياسي هخليجي ولصبحت عرر :مرر عريت سي فلت.فى اعتعمه
في  14سسهر/كانون األول ا«ا رههم بن لسة لسيرعبن ولد لم
االتصال بلشيغ تل محمرد في فبواير/شباط  13992ولم يقرد هي لبداء
موانقة اسبة على اسبرى لى هذاسعروع يوطنى.
أما الهماهجى لمعد عبرعنتلييده لمشروع لمكثه 4عتنر عن عدم االنحرا ط
لهيه بسيب كوته تستاداً في جاسعة البحرين

,ص٤سالن«»« ٠ا٨ ,*،مابالاتتلالننماءلترامالء
٠برلفص٠الم٠1أل
 ٠خر يف الن لل حتب مي طي ر ملع اممن عر
مسرو..اللرم ٠سارس |؛يمثص٠ص ل٠اسسد٠ن
برت/الرل :0:

-٠ا -س,الألدا،لتدسرسم.ني ٠مخ١بىم٠،دنح
الساً لى لعل دم صرري وسي سمر ممس رددي
بالنمئلر^ءاساررة.
٠عهمليس بنج|تالااة ٠بنترن ‘.,...,ن ربام؛ رالم
مادل^هرل لرملهالالسى -ن لطعة ن سه :بل"
يمسئ٠.يس.سالي>د،ريفرال٠ا4وعلخادئ٠عل

االجتماع األول في ملزل ربيعة
لمعله7١نم1ع^تمعر٤رليترلعةويحضسكلعنةمحعد
وعم ههام الشهابى ولحسد
٠هر مراع والمعبي لد س٠ةد تمس*
عقمور وسامى عحسن مرهون وعوسى الجددر دسهنس سعيد
سه دم دد عممن ولي عزا  ١١عاع* رع عنرع ل ععر
دهنع عهاامورعجمريعملللدس^ةلخرعيةارلنعحنمعود
ضف،رضوعبراو مج٠وبهصم وسميد٠ا■،بعودي ممن
درب
ما  4تشكلن لجتة 1لعوهضة لتخهوية حتى 4اشرت 4كتاهة للعريضة
ؤدى ندعدق ؤم وخاص ونغلهل ستور ,هددت .1مدى مردى
حد ريق احرا ،سدات حرا 4حنل االمداء وهرم م سسل
عبسترا فحوة لعجلى مملسة تنر^عا و :ل ععررحة
٠ررحاغي٤٧1ممهةوهولنمجلساالستشا^ي-لدييصلراى
نذله -ال3علرهي وععجلس الوطتى .رلن مجلس االستشلري ال يحل
محل المجلس الوطنى كسلطة تشريعية سستورية ود اعتمت هنه
العريضت لنلرهخية الخطاب 1لستورع ولهانوني وهثلت 4اكررة ععل
لجنة للعريضة
م تمرير العريضة على مجوعة من الفعاليات غاكتسرت لععيقه
سسياسية كونها حملت توعيعل  365نادباً سايفاً وشخصيات بينية من
عطاتفتين ومهندسين ومحامين ولستدة جامعة وعبرهم من مختلف
االتجلهات والدات 4لسياسية واالجتماعبة ،مماعكس االتغاق سام
على درور ،ععل ممنود08دوعودة المجلس موطتي اسب وهن
سح غيله ترتجع س٠ي الدلب محسن حميه عرهن سي اعلن
انسحلهه وتد التصرت العريفمة على توقبعات لنخبة والعثلغين
وساهين وعلماء سين هن المجتعع 1ليحريني ولنا فلد سميت
بللعررضة ملمنحهوية:
في الخامس منرمنمولممر/ث^رد دسي  1992نوجه اطا ،لوفد
لحمسة  -اعلة المحامر م ،صللرر عب لم يدع يلى الترقيع ولكنه
وسق حهالرة على ماجام ضصهـلم ,فابى ٠ن رن نعاش التوجه يلى
قمر األمير  -وكائ لوفد مراها من كل ض م سيع عبدالًميو
م«سىحا مععو :وبص
ف*
لجعرع وسب عحمل حهرم٠اع ولناه
الجودروعجد^وهاي حيدواأللمر مدبخ نمدري منسن 4د
8عيعوعة.
ون السي علن رتجس اسبران وسف ارحمه سوسي .الذي
‘ى **«
لض اطرف هغعدومن ام نحيرهم باعتذاراألسيرعن مالعاتهم في
م*
٠
هدا اليوم نتيجة الرتباطه باستلجال السفير لفرنسى لكنع نصح الولد
بالعض فيلي .يوم هن يلم هلثاء وهو اليوم المخصص .الستهيال
ولرد وعيرهم وعنا فلم سيخ تلى محعود بتسليم العريضة بى رديس
تيولن األميري هن أجل ليحسها يى األميو.

حقفي اللمثيل
هي رثحل الي لبرام انره رععردادر4ارن ,,٠ي «1ء
رد ,ال.,.
عدداءعرا^ةعلنمنالر/ععه^دلر100
ب "صدى ان,٠رعرال اليع هس»ن
*
رغي ط ,اروم
سلعان ل خليعة وولهد لجنة لعريضة منحبوية وفل نخلف عن هذا للقاء
عدس ٠ممد جبر ماء عليغم لمرض وكان نأماً بستعض
سنهة ان للسددا المع 4رحببهم األهيرأجمل قرحيب
ومن بعد نللد سل اآلمير ؟شيع 4ى محمود عن الهدل من وراء مزيلرة.
ودد شيح* بلستعراعي عوع ,سهه هن لمطعه .الي غمعلتها
عربصة ولى شعي موعربن بخع .ببسترر  anا وهنرخن ومم ا،١٢أر
للشيخ عهداالمير عرعري عرل عنعي ‘وهت وا مع عبطألمير ماتا
سيلذ .غرد عليه كمخ ,جعرى الأل من مأ سع سهه بسطيف هو
سكالم نغسه الذي ئ* لرنهرلعراعم ام رراءهدم سعب.-

1414هجرية
1994م

حضرة الفاضل صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة
أمير دولة البحرين حفظه الله ورعاه
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد؛

لقد كانت خطوتكم التاريخية الموفقة في إرساء دعائم دولة البحرين
الحديثة بعد اإلستقالل بمصادقتكم على الدستور في  6ديسمبر 1973م
وإجراء اإلنتخابات التشريعية عالمة بارزة في تاريخ البحرين الحديث
وتاريخ المنطقة تؤكد إيمانكم بأهمية المشاركة الشعبية على أساس من الشورى
والعدل ،لمواجهة متطلبات مستقبل التطور الحضاري لدولتنا الحديثة
وتوطيد دعائم مؤسساتها بعزم وثقة ال حدود لها بأبنائها وبأهليتهم لتحمل
مسؤولياتهم في تنمية البالد وتوطيد األمن واإلستقرار فيها على أساس من
اإلخاء والتضامنوالتكافل إلجتماعي.
وإذا كان وطننا قد عانى الكثير بعد حل المجلس الوطني منذ يوم
 26-8-1975وحتى يومنا هذا وتراكمت من جراء ذلك العديد من
الرواسب نتيجة تعطيل المسيرة الديمقراطية الرائدة التي افتتحتموها
بافتتاحكم أول فصل تشريعي للمجلس الوطني المنتخب ،وكان شعبكم
حريصا على توفير التفكير المتروي لسموكم الكريم في التجربة التي مرت
بها دولة البحرين ونتائجها بعد افتتاح المجلس الوطني وبعد حله بموجب
المرسوم األميري رقم ،1975/4فإن أملنا كان كبيراً فيفت باب التحاور
مع سموكم الكريم حول مستقبل هذا الوطن ،عندما تقدمت نخبة من أبناء

نص العريضة الشعبية التي وقع عليها حوالي  25ألف شخص .لقد فشلت كل المحاوالت
إليصالها إلى يد سمو األمير؛ لذا أرسلت بجهاز الفاكس!

ه29

وطنكم ومن مواطنيكم بالعريضة التي قدمت إلى سموكم في 15/11/1 992

والتي لخصت مطالبها في عودة المجلس الوطني وفقا للدستور.

وكما تعلمون سموكم فإن مجلس الشورى الذي ارتأيتم تأسيسه بإرادة
أميرية ال يسد الفراغ الدستوري الموجود بسبب تعطل أهم مؤسسة تشريعية
عن العمل.
والحقيقة التي تظهر أمامنا كمواطنين ومسلمين هي أننا سنكون مقصرين
في تحملنا المسئولية ما لم نصارحكم ونصارح فيكم القيادة الحكيمة المؤمنة بما
نلمسه من أوضاع غير سوية يمر بها بلدنا في ظروف من المتغيرات الدولية
واإلقليمية في ظل تعطيل المؤسسة الدستورية ،والتي لو انتهى عطلها
لكانت خير معين على إيقاف التراكمات السلبية التي تكاد تسد مجرى حياتنا
كمواطنين نعيش معاناة مادية وأدبية في محدودية فرص العمل وتضخم
البطالة وغالء المعيشة وتضرر القطاع التجاري ومشاكل الجنسية والتجنس
والفساد اإلداري ومنع العديد من أبنانا من العودة إلى وطنهم ،يرافق كل
ذلك القوانين التي صدرت منذ غياب السلطة التشريعية التي تحد من حرية
المواطنين ،وتتناقض مع الدستور ،وما رافقها من انعدامحرية التعبير والرأي
وخضوع الصحافة للسلطة التنفيذية خضوعاً مباشراً إلى جانب اإلعالم

الموجه من قبلها ،وهذه األمور مجتمعة يا صاحب السمو الكريم هي التي
تستحثنا كمواطنين إلى المطالبة بعودة المجلس الوطني للعمل وذلك بإجراء
انتخابات حرة إن ارتأيتم عدم عودة المجلس الوطني المنحل إلى اإلنعقاد
وطبقاً للمادة  65من الدستور التي نصها«:لألمير أن يحل المجلس الوطني
بمرسوم تبين فيه أسباب الحل ،وال يجوز حل المجلس لذات األسباب مرة
أخرى ،وإذا حل المجلس وجب إجراء اإلنتخابات للمجلس في ميعاد ال
يجاوز شهرين من تاريخ الحل .فإن لم تجر اإلنتخابات خالل تلك المدة يسترد
كامل الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ،ويستمر في أعماله إلى أن

ينتخب المجلس الجديد».
وإننا على أمل وثقة في رؤيتكم لعدالة مطالب هذه العريضة التي قصدنا
منها الحث على استكمال هيكل دولتنا الفتية ،وتقديم العون لقيادتنا الحكيمة

على أساس من العدل والشورى واإليمان بما أرساه ديننا اإلسالمي الحنيف

من دعائم متينة اعتمدتها حكمتكم السامية في دستور وطننا الغالي.

أدامكم الله لنا وأدام لكم موفور الصحة والعزيمة ،وفقنا الله وإياكم لما
فيه خير وعزة وطننا.
وقد وقع عليها في البداية ا ألشخاص الذين تحملوا مسؤلية هذه العريضة
في بيت الشيخ عبدا ألمير الجمري يوم السبت  26سبتمر  1 994وهم:

 - 1الشيخ عبداألمير منصور الجمري
 — 2ا ألستاذ محمد جابر صباح.
-3

األستاذعلي قاسم بيعة.

—4

الدكتور عبداللطيف المحمود.

 - 5األستاذأحد عيسى الشمالن.

 - 6ا ألستاذ عبدالوها ب حسين.
 - 7الشيخ عيسى الجودر.
 - 8السيد إبراهيم السيد علي كمال الدين.
—9

ا ألستا ذ سعيد عبد ا لله ا لعسبول.

10

 -األستاذ هشام عبدالملك الشهابي.

-11

األستاذ أحمد منصور.

-12

الدكتورة منيرة أحد فخرو.

ثم حملت تواقيع  25ألف شخص
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———— ايئى )ا٩كك٢٠هـ'٠؛ا

شهادات «العريضة» و«المبادرة» على خلفية مذكرات علي ربيعة

،الوهابحسين:لمندع
أصحاب «العريضة»  ٠ ٠ولم نتوهم البطولة
>4لمةني-فاضل عنان
آدار كناب لجتة العريضة الشعبية في سسار النضال الوطني في اليحرن لعضر لجنة العريضة الثعههة علي ربيعة ،رالذي نشرت جانباً من ٣لومت على مدى
ثمان حلقات .ردودفعل واسعة بالدات يين من لهم عالقة بلجتتي العريضة الشعبية ومسادرة ،كماأدارت الحلقات الكثيرمن التفاعالت بين من يزغدون وجه:
نظرريبعة ومن وأوا أنها كانت منحانة ضد التيار الديني في تلل الفترة
ففي الرقت التي برع في البعض ان ربهعة الذي ئحدث في الحلقات الني نشرتها٣لوقت" تحت عنوان علي رييعة يحكي التسعينات كان بغال ماجرى
من حالل زاوية رؤيت الهاصة .رآى بعض احر ان ربيعة لد الص جروح العالقة بين التيار الوطني والتيار الديني قي البحسن في تلك الحقبة
ربيعة الذي كان عضوا في مرلمان  1973والذي نؤى األحداث من حالل رواية أبطالها في فى ،التسعيناتأن منزله فى المحرق كانت نقلة االتلالقة الني
تصركت من حاللهامجموعة من الوطنيين واإلسالميين من كالالطانفتين إلعادة الحهاة الهرلمائية في البحرين :ورع الحدث بعدان رفض مرارامحارالت
عدة من فول الصحاقيين الذين التقوا باصحاب العريضة لإلدالء بشهار تهم على التاريع بسبب اتشغاله في تلك الغترة بكتابة التا ريغ مقلم حسبما كان هتعذر.

M

)

'فيآل

 ٠مع كل ما تحقق ٠٠ال تزال الحاجةقائمة للعمل الوطني المشترك

« .اختطاف العريضة» من قبل التيارالديني تعبير يفتقد إلى الدقة

علمى عكس ما
يشاع ..كان
الشيح الجمري
متصديا«.
ومواقفي أكثر
ليونة

أن ا ألشخاص في
إدارة العمل
الوطني المشترك
وبحسب التجربة
لملكنلديهم
قدرةعلىقيادة
الحركة لمطلبية

شكلفريق
العريضة من كل
من المحامي حميد
صنقور ومحمد
جابرالصباح
والشيح
عبداللطيف
المحمود والشيخ
الجودروعبسد
الوهاب حسبن
والشيغ الجمري

لرفت كانت سيالة في رصد ها لهذه لحلهة نمنيد
يلض لعبن دودا ع^ما فى تقيير 8حباة السياسية في
محدين علوا سرت دح يقابع ٠عهحلئ مداية
تلعكد ممر" على امتس عشو حسات بعدها أصسرت هي
كفلب بواهلن 4لعبور بمناسهة إتمامها عامها األرل
كانت عد النعن مع لمحب ٣لعرهضة ولصحاب
؟لسبا^رة حينما .باالفاالاورلتهارجس مط لدبيات
نلع العرحلل سداء عا كان يصدر ي لداخل عهر
لبيانات رما ينشر في سد للوقوت على* رواية*
لرصمية بعد أن تعتر لحمرل على شئصية رسهـيد
نحكي عن ص دلبنلد  Uىةبمد■،ضالرجض
4يانات رموالله ومالت لرواية ؟لغي اسنطاعت
الترمل إلبها
ولل ع ٠لحفى دبته عليه ٢لولت ملفا كييرا ٠
صدرععه حنجكل ٠بعقفصيل .االنننااحتسا
4يك لنشرعا فى الولت سندب .ولعل من سناسب
لبوم ندر بعض ٢للالءات ،كلفاء عضو لجدا ٣لعرهضة
رنحر لصحي مسهرة ،حبنها عبسوماب حسين
وتلفت -للوعت لنهدو العقرلة اجريت قبل نثر
حلقات العريفة الشعيية االنن الوكت -اجرح اتماأل
مع للناشط عبدلوهاب حسبن ولكد لن لير لديه
ماهضهغه على ألحابلة للسلهلة.
• كي بدات فكرة العرعضمة النخبرية للعام 1992؟
 لست مععا على بهلية للشكرة وعلى الثخم األولماحه ئ ,اللكرة .لكذ «كتني سول 4ن لمتمسنا داً
مع العبيا عيداللطيغ العحمود عن طريق عيرللواحد
عشهابى دي* نوصل لنا بدوره التكرة لفمنا 4راسقها
معه .ونلك 4حهور كل من الشبع لعحعور .ولنيل
عيسي الجور .وعلي سيعة .رحميد صض ولخبنه
ولد غبلنا الفكرة وادخدنا بعض هتفيبراد على
عسووة وتعكل عحرر ٠وعلنا علي نن من حق الحعوعة
تشكيل مجلس شورى سحكوعة ،شريطة آال يكون بدبالً
للهرلماز
لرنكان الالء ألرلي
 ال فتةكر بعفبط ،لكنتا اجندعتا عدة سرات غيمكتب لمحاي حميد منلور وعتد علي ربهعة وفي
مننل عشيع العحمود .ومتزل لعمامي احمرثمالنة
لماذا |سئرلملن ض صدعفافى اسل نعسة
 كلذ الرغع األمني وشكل حاجزا كببرا بمسبة لناوكلن من 4صعب فت تنهف عريضة شعبية هي نلك
للوز .لذلك كانت 4لعريضة 5نليوية هي اوحل االعثل
• كم لغت عدد للترقهعات؟
  220توقبعاً تعريجا ٠لماذا كان 4لغهع الجمري وعيدال^هاب حين مما
الرحيدينمن التيار اإلمالميلثيعي؟
 كلنت تلك لوادتفكا الخاصة لند كان هناد تكنل لخرلهي التهلر الشهعي بعمل على لساحة ،ولم نكن هنن
نشكولة محددة رلهات محد ،آلتهاذ سرار وكان لللرار
ووحذ بلتولن فالاعيذنن نتحره على لي يار
لرشكل لسيال وكبر ض لجنة عريهة
 ٠دل كان كاتت عناك لقاهات بين لعاسا .لمنهر
 نعم كانن مئنساءالبوم لخميس وذلك لالتفاقعلى ولخطوط األساسية للنهاط لمطروحة وجوهو
همومرع ذي* نطرحه فى 8لبوم م-
مامودور للشيغ عيسى تام ني لشكيل عنا
الفىرقة
لننمععبسيلءررسرتنن^لعنف,٤لمعر٠للحرفي رنحين اعرس عنبع
عدا^ممرلجرر رمشهفرمنالهعلالءد هدهة
,دمغه ض معد معر رد س تسبرعا ص ملي
علمععسىل^^سدلىغرشهمامرمعمنمع
سهري وععي :و4حضود الشيح عفى حلملن وكلن لك
ني طزعي رس هد بيد دعلمل ضق ى.
لعب وراالحفارمنة مدمرعبععاوطفاض تهفا
بشكل إمجيي مع سطعب الدسنودهة من خالل نرعية
سوع
 ٠بدم العهضة الثعبية تم لالء ببنكم ويبن األمير
لراحل مالمذيدارقي ذلك للالء؟
 لم االخاق على تشكيل فريق من لجل رفع العريضةي االمبر الراحل .متضعنة السطعب بعودة عحياة

واتهيهم ألدل ،سهد سيلى آنه هي فهادتهسساحة كان
مئ ٠نسبر وم و ضادفي التحره الجماعيري
رسم رردل سني في سلحة السل إلسيهسي.
هئكرليغوللنحغيع همدنمعرف*،م
يين أيدي مئط^قين ٤ارامعمارن ما مسخ فى
الثارع عن مماءمن وكن نبع عم الحماس
فيللشارعأمنروهم الع السيال قسا ر^يك فى
 اعذ له هبا الراي مليب لماماً عن اراهمع وهرمولل لحليلي لكثر ما هور مهني على طالن من
وللع ،فلدي كان قلعا لسرطل نرع سري برى
انه ينرعتلمرصه تمالوفس—» «عوففه ,باى
عكى مني^،ددكخت أكلرهم ليونة-
ملكانال^عإلمغيععيىماسمعلىعلمآر
اتصال بمسالة العسضة؟
ال -لبكن على علم 4لتفاميل لمي عمل لجندعرهضق والعمل كان 4لرة عحلهة 4حتة
قحنلرليدألعنغء

 ٠عخيععبعلليغععحمرد
عمحرمالثيععباالعهر^ليمرع
لمحمود رالشيع للبوير وعبد لوهاه حسبن دس • ض كنتم على ثنسيق عع لجنة السعة في هذا
لجمري :وقد حصلنا على عوعد سفاء لتسليج عهريضة *حاذ؟
بكلت فتلكرد فى ذلك علفء ائه ال يوجد هنعه حن رغب
ال ،لع يكن لجنة العرهضة فى سد أللدن دلئرةغي يسفاط الحكومة ،وفعطعه هي عطاله إصالحية
عملوطتيثطمله
األمير بدوره طرح سعد حمدى عررى راما :س
لمر بحص حكومذ ،ومن عدر سرد منرة سبعني
الشيخ المحمود وأسباب انسحابه
بدل الراحء على لن ال بكون هدا سيدني بدوالً
للبرلملزه
يكن هناك رعد وافع باالستجاية او النفر في  ٠عن ضمن 1آلراءالتي اسسرعناسة لن اشاب
لم
عطعهنا وكان ردن لنن سوف ننع رد األمير .اوى لشيعالعحمودجاءسبباسالحلغ^عارلد
األشحاص الذين نسونا لحل العريضة ونقع عدا الرد  -للشيح لسحمود لم يعلرض على لحركة للعيبة
س فجر لسولف كان اعنغال الشيخ على سلمان
اى سب
وللذي تمعلى إثوه اضمام في 'سعة حيدالنرحن
ماالذيترتبعلىمذاا لنقاء؟
على لعجرعة 4قي كانت تعل من خالل منبر ؟جمعة
 عررنا أال تغلى موطاً عدائياً من مجلس الشورى ،موضوع سعطنا غي لتدعة ص مع يتم اإلفراج عنانى ال يعتبر بيالً للبرسان 4ى أن جاءت لعريخة لهبع علي سلمسن لو قعتع معه ،وبسل ارى هذا
ع  : * '،و ال حيث كانت اللهاهان ستعرج من ولت اآلعنصام 4ى اإلفراج عن للشيخ على سلملن وهو
ععرهضة النخبرهة 4ى .الثعيبة رلسدة سننين نغنلرل ,العس األول
ححثلف التطوران على 8ساحة المحلية
• ما األسباب التي قدمها الشع السحمود لالنحاب
 ٠كيف انهثلت قكرة نحريل العريضة الذحبىية إلى منلجنة العريضا؟
1لعريضعة الشعبية؟
 بعد إلقراج االول شا غى العام  1998ستلتفن كلنت السعاءات مسنمرة ميلكدرعن مكانى ن اللفاءلت ولد حضر الشيع المحو جيع هذه اللقاءاتبلورت مكرم كعريضة شعبية .ولميل دعرلخة اللعبية وكنا ليل ٤العنلى لمد شكنا فرق لعريفة الشعبية
طرحت مجعوعة هن عللفين سعوويين وسل للطف وكان عشيع لحموه لحد اعقاء هذا الشريق وقد دحل
ودله للعطعهة باإلصالحات طرحت فكرة الرثيقة فر سيعة رههمام 1شهلبى ليضا فى هذا الريق -لم لعت
اجتحاعلننا وبعد سهتا للوثيلة لعنا 4مناتشنها امة تننمعن مب حمنه ومح فى لد رت ترر
ودضع لصيغا لنهائية له مع عالحظة لبعد ٦للتوني بضب.،اسط1عنجهنما معا
لدي امنج ب ٠الخعالن بعر نلك رلينا نن نرغع عيضة 4نمر^نعمكرمةرنع!لنمحعميم
ن^بهة بدال من الوثاقة وهر فضل
هذء لالبول لستونرة .لكننا لم ننولل مضهنا في زله

الجداراألمني

• ألم نئثرا من تغبة 4لجدار األمني قى مماال طرح
*عريقة الثمبية؟
 لفد وصلنا طى نك مترن!ض عرحلة نقول إن هذاالجدلر تي قم سس وكنا نعتقد فته عن الواجي هدم
عذاجدلر.
قيالدبامان^رلرمنةاالتحركلمطلهيعلى
الساحة .سر.ب9تعرد ٠ل ج مذا 4لتحرك غاه على
ترعية لجماسير من ليل اللجنة التنيقهة للتي عملت
على حطب ب
 قعم .اعناد لن المجموعة كاتن عسفولغ عن املكنحره
٠مل تم االتفاق على اولم مسيرة جاءت بدع حطاب
للثيع علي سالن بحصرص عرضوع العاطلين عن
العمل!
 نعم .لم االتذلق على هذء السيرقاهل لم الننسهق كذلك على ممورة (لمارائرن) هيما
ج؛

اعتطاف العررضة» ليس دميقاً

" لب٠عبةاسدة ن٤ي.م٧؛,-ارم
رحرجابماسىبلجنةلعبادرة،ماراك؟

فسدمه لمعسر م ءف٠ق ربحثلفع عما مر اللروحرذص  ١٤لن مبق ععمل لم ينصد لساحة ككل.
ر؟تشكبدة لم تكن دق وكنت مغرلرات نؤحد
بعنوافق ماالضالة إى أن لحركة لنعبية 4تي لدحا
عقيلر كاقت سبئ على العريضا كما لرهحت في
بداية كالمى حول موضوع الننسيق سترام للذي تم
عندما ادى الشيع الجدري وعبت هي نلد ولرصطها
لشيعفهء.رالنيقلميدورهبععلمهمقىهذاالشلن
وكاثت عن ء اللجنة تععبق لجنة ١لعريضغ ،ولكن تختلف
في عملها عن لجنة قعيضة والتي عن لبذ صورها
منير لجمعة ٠
وى تديرع لمن األشخام فى إدرة العمل لوطنى
المنتحل وبحسب تجرية لم فكن البهم لرء على
ليادة للحركة سببة .حنى ولر على .طرهق المواجبة
السياسية مع لسلطة

,اب دي دابمدد ومنالمسق^ل عد-ولمادام
مل.,١دمر،إلةا _،كئارع؛
 مسلطة عي عني بل بعددم والحكومة اعتمتطني امددب صبفاسر؛ .دش سر
لحكرمةعاعمت٤لنفدعب٠سةالسلعذه لهذا كانث
ترردلنتوعلهذا^تهربلجلرىوهزه الحركههطلهبة.
ألنها حالن كبلد مسطة ورعوتها
وغى حين كان سني يطعبون 44صالح كانت 8لحكومة
ال نؤيده وال ندد عودة لحيلة لنهابية ولي العفبل
لو تعود جى حساب لهحاب مبلرة اندك نجدر ملتزماً
مالتهع مسلعي .ولكدر من نك .كان ناصحا سناس
بمدم االسنجلهة اى آلحرررعما^ رم نو
،النجرول نحو سند غي اآلرهات للصعبة.

سهبان 4تنهاء لجنة الصررضة؟
 ٠كين انتيت لجنة العرهفأ؟
مع السيداف حلنا مرحلة جديدة تحتاج علىتنسبق جسيد وعمل جهد وكائ لتنكيد على ننسين
لعمل أما لجنة العرهضة لده ئهحتان بارزتان عما
*موضو اسفة ،واالسى سل لوحى سعره,
5سرهوعلننهىععدرلعحاةله^مول
لنكيدعلىاألساسوهوم^ررعععمد^وطلي
اسرن
 ٠ض ذان سطرلشسد ٠ض المار ’بالس
وتركمعميببارنييفيلسمعوام
لطل ما شدة رهال لنمد تده شمالية
فيال^مةالمهمغين؟
 اصحاب المياسرة رالتيو اإلسالمي الثيبي كاترا -ئل٠ن-طكبزنبر< سلي ٠وم٢دثطشم 4م

ولحن استجينا لمفكرتهم .وال نذعي ننن فيطل سد
ف^لبطرلةرهم
٠عاحالحةقجرية - 1292د
 نوأل :إن الحاجة اى العمل سوطني العشدرك كانترهلن؟لت بهله وعسنمرة
نبا ان "لسمدد سه عر سو مرني هود** ص
السه1ألسسه ومهرشة وس
عنعس فى مك العرحدة ر عبلر امر وسلة
دسقررهة .يجب مولجة متسني اآلسهصي رل اسني
لجهد هي حدمة البأ ا^سلمهة
دعة; هجب لن نكون عثك تقحية لكى يكون هناك
توجه لخدمة سعلبا األساسية رمواجهة اللحديان
األساسية ومدون 1نضحية لن يكون هنه عمل متقم
على النتج
رليس للنضحية علفة بسعنف ولرى لن سل
عوطني سشلرد ال يزلل 4اليا ولمد بكون ضن انالف
على تشخيص التحديات األساسية ولكن ال ترجد إرارة
عواجهة التحدي وخدمة لضايا األمية في بعه

الميثاق

اخلطبة اليت ألقاها الشيخ اجلمري يف
يوم اجلمعة 200 1/2/9م يف جامع اإلمام

الصادق بالدراز ،ونص بيان املوقف من
امليثاق ،الذي قرأه األستاذ عبد الوهاب

حسني بعد انهتاء الشيخ اجلمري من

خطبته.

ر سايملنالر اد' هزويءماي

ذاإ|الءل٦/رصانكمبكإل.ص'أو1لرارشإالر،

ادربرارر لابال ره رص 4أرااا

إر^االر.اونار(رر
الرد س (لتراً اد ان أ رذ
أل٤س سأر اثم ريجر٧ر

ابب ث ضم 1رء١لىئر٢اً /

الخطبة التي ألقاها الشيخ عبد األمير منصور الجمري يوم الجمعة الموافق
/2/9

 2001م في جامع اإلمام الصادق بالدراز

بسم الله الرحن الرحيم ،الحمد لله على ما انعم وله الشكر على ما الهم
والثناء على ما قدم من عموم نعم ابتداها  ،وسبوغ آالء اسداها وإحسان
منن واالها ،جم عن اإلحصاء عددها ،ونأى عن المجازاة أمدها وتفاوت

عن اإلدراك أمدها ،وأصلي وأسلم على خير خلق الله وخاتم أنبيائه محمد
وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .احمد
الله سبحانه وتعالى على تحقيق أمنيتي واستجابة دعوقي في االجتماع بكم أيها
األحبة ،فقد  -شهد الله -إفي كنت أشتاقكم اشتياق يعقوب إلى يوسف،
فأهال وسهال بهذه الوجوه النيرة بعد طول العهد وبعد اللقاء رغم تقارب
الدار ،وأسأله جلت قدرته أن يديم علينا نعمة التواصل على طريق الخير
والمحبة انه سميع مجيب الدعاء.
أيها األحبة :تستعد البحرين في هذه األيام للدخول في مرحلة تمثل
منعطفا خطيرا في تاريخها السياسي وتدشن بها مسيرة هذا القرن .فميثاق
العمل الوطني الذي سيجري االستفتاء الشعبي عليه قريبا يمثل وثيقة عهد
وورقة عمل لتفعيل الدستور؛ وسيكون لتطبيقه بصدق وأمانة وشمولية
انعكاسات إيجاية في المحافظة على ما تم تحقيقه من إنجازات ومكتسبات
وطنية ،وفي فتح آفاق واعدة لمستقبل زاهر لمسيرة التنمية في البحرين على
المستوى السياسى وااجتماعي واالقتصادي .وقد تجسدت بوادر مرحلة
التغير في انفتاح سمو األمير على قواعده الشعبية انفتاحاً ملحوظاً وفي
إصداره العفو العام عن المعتقلين والمبعدين ،كما نأمل من سموه أن يكرس
ذات الجهد على مستوى السياسة الخارجية حيث يتم حسم الخالف مع
شقائنا في قطر في أجواء يسودها الود والتفاهم المؤسس لعمل مستقبلي
يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ،ونأمل كذلك أن يتحقق المزيد من تمتين
العالقة مع دول الجوار اإلقليمي عامة من خالل مد جسور الثقة المتبادلة
وتعميق أواصر االخوة من اجل استتباب األمن في المنطقة وتحقيق الصالح
المشتركة لالمة اإلسالمية .وال املك في هذا المقام إال أن أنوه مجدداً بهذه
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الخطوات الجادة والمباركة التي تبناها صاحب السمو أمير البالد المعظم
 حفظه الله وسدد خطاه -والتي نقرأ فيها مشروعا حضاريا يتوافق معمجريات الزمن وتطورات األحداث على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي
ويدفع بالبحرين قدماً لتتبوأ موقعاً متميزاً في منظومة األسرة الدولية .وقد
مددت يدك يا صاحب السمو لتصافح من يعينك على أداء ا ألمانة في طريق
البناء والعطاء فهاهي يدي تمتد اليوم إلى سموكم معاهدة بالوقوف معكم
يداً بيد في خندق واحد للتعاون من أجل إعالء كلمة الحق وتحقيق ما فيه
صالح وخير هذا الوطن الذي ال نسمح ألنفسنا بالتفريط في حقوقه أو
التقاعس في أداء ما يجب علينا تجاهه ،وإني لعلى ثقة من أن جماهير شعبكم
الوفي سوف ترد على تحيتكم بأحسن منها ،فمنكم العطاء ومنها اإلخالص
والوفاء .واسمحوا لي أن اوجه بكل تواضع جزيل شكري وصادق امتنافي
وتحياقي لكم يا أحبتي ولكل من ساهم من أبناء وبنات هذا الشعب العظيم
على كل ما بذلتموه من تضحيات جسيمة وعمل دؤوب وسعي حثيث في
طريق اإلصالح والتنمية بوعي وبصيرة وحزم .ما كان لرياح التغيير أن تهب
اليوم علينا لوال جهودكم المباركة التي سوف يسجلها لكم التاريخ بكل فخر
واعتزاز ،والتي نسأل الله أن تستمر لتحقيق المزيد من الرفعة والمجد للوطن
واألمة .فهبوا جميعا لألنخراط الجاد في مسيرة البناء والتنمية وتحقيق الوحدة
الوطنية الشاملة وتعميق روح األسرة الواحدة التي ال تعرف التمييز بين
أفرادها على أساس الفوارق العرقية أو االنتماءات المذهبية والفكرية والتي
تواجه قدرا مشتركا في آمالها وتطلعاتها نحو غد مشرق يتمتع فيه المواطن
بكامل حقوقه وحرياته .إنني أدعوكم جميعا إلى تكثيف جهودكم في سبيل
تعزيز سالمة النسيج الوطني لرتق ما انفتق منه ،ورأب ما انصدع.
وعلى صعيد المسرح الدولي فال أستطيع أن اكتم مشاعر الحزن التي تعتلج
في صدري لما تتعرض له ارض الشهادات ومهد األنبياء والمرسلين وأولى
القبلتين من انتهاكات غاشمة على أيدي القوات الصهيونية المحتلة التي تحظى
بدعم ومساندة قوى االستكبار العالمي .تحية إكبار لكم يا أشقاءنا المجاهدين

وا لمجا هدا ت في فلسطين وعهدا منا لكم بأن نقدم لكم كلما بوسعنا من عون
ودعم ،وثقوا بان النصر سيكون حليفكم على هؤالء اليهود الذين ما فتئت
مكائدهم تتربص باإلسالم الدوائر منذ أن بزغ نور اإلسالم (( ولينصرن الله

من ينصر ه أن الله لقوي عزيز)) .وتحية إكبار وتهنئة قلبية خالصة لألبطال
األشاوس من أبناء المقاومة اإلسالمية في جنوب لبنان على صمودهم في
ساحة المواجهة وتحقيق النصر المؤزر على الصهاينة الغزاة الذين اندحروا
من ارض لبنان ترفرف على رؤوسهم رايات الخزي والعار والهزيمة .لقد
أثبتم للعالم اجمع أن الجهاد المقدس هو اللغة الوحيدة التي يفهمها ويرضخ
لقوة منطقها هؤالء الصهاينة .اللهم انصر اإلسالم والمسلمين واخذل الكفر
والكافرين ،اللهم حصن ثغور المسلمين بعزتك ،وأيد حماتها بقوتك واسبغ
عطاياهم من جدتك ،اللهم صل على محمد وآل محمد وكثرعدتهم واشحذ
أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر
بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر واعنهم بالصبر والطف
لهم في المكر برحمتك يا ارحم الراحمين .وختاما لي وإلخوافي أصحاب المبادرة

والعلماء الذين وفقت لالجتماعمعهم أمس موقف من ميثاق العمل الوطني
يتضمنه البيان الذي سي ت لو ه على مسامعكم الكريمة مشكورا  -األخ
الفاضل األستاذ الكبير عبد الوهاب حسين  -حفظه الله -فور انتهائي من
حديثي هذا .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسالم عليكم ورحمة
اللهوبركاته.
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بيانعام

بسم الله الرحمن الرحيم ،الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على
أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه

المنتجبين ومن سار على غهجهم إلى قيام يوم الدين.

أيها الشعب الكريم:
تعيش البحرين إرهاصات مرحلة جديدة في حياتها السياسية تمر عبر
ميثاق العمل الوطني الذي سوف يطرح قريبا لالستفتاء الشعبي وال يسعنا
إال أن ننوه بهذا التوجه البناء عند صاحب السمو أمير البالد حفظه الله تعالى،
فيما طرحه من مشروع حضاري يهدف إلى رفع حالة االحتقان والتعقيد في
األجواء السياسية واألمنية التي عصفت بوطننا المعطاء ردحا من الزمن،
تعثرت خاللها مسيرتنا التنموية.

أيها الشعب الكريم:
إن نظرة فاحصة في هذا الميثاق تثير أمام المهتمين في الشأن السياسي
والقانوني عددا من االعتراضات والتحفظات بجملة من المفردات التاريخية
أو السياسية أو العلمية أو القانونية كما ورد ذلك في أدبيات كثير من المختصين
والمهتمين بالشأن العام ويمكن إيجاز أهم تلك التحفظات فيما يلي:
 .1هناك فروق في الصياغة بين بعض بنود الدستور والميثاق ،ترجح
فيها صيغة الميثاق ،كالمادة التي تتحدث عن كون األمير على رأس السلطات
الثالث ،ولمن تكون الحاكمية فيمثل هذه الحالة؟

 .2يتضمن الميثاق أمورا يفضي إقرارها إلى تغيير مواد دستورية كتغيير
مسمى البحرين إلى مملكة وتكون السلطة التشريعية من مجلسين ،فما هي آلية
تغيير هذه المواد الدستورية ؟ هل سيتم عبر ا آللية التي رسمها الدستور نفسه
وهو عن طريق قرار المجلس المنتخب؟ أم عن طريق االستفتاء الشعبي على
الميثاق وما مدى دستورية هذا الطريق؟

 .3هناك ضبابية في نص الميثاق المتعلق بالسلطة التشريعية فيما يتعلق
بصالحيات كل من المجلسين وطبيعة العالقة بينهما.

وبعد إثارات كثيرة وجادة من قبل قطاعات شعبية كبيرة قام بعض
المسئولين باإلدالء بتصريحات إيضاحية حول التحفظات السابقة كتصريح
سمواألميرحفظه اله تعالى لسماحة لشيخ لجمريبتاريخ  27/1 /2001م
بأن الدستور لن يمس وأن التغيير سيتم عبر اآللية التي حددها دستور ة 7
وأن حق التشريع هو من صالحيات المجلس المنتخب دون المجلس المعين
الذي يمارس دورا استشاريا فقط ،وكتأكيد سموه الموافقة على جميع ما
تضمنته الكلمة التي ألقاها سماحة السيد عبد الله الغريفي أثناء الزيارة التي
قام بها سمو األمير إلى مجلس سماحة السيد علوي الغريفي وقد جاء هذا
التأكيد خطياً حيث وقع سموه على نص الكلمة بقوله بكل المحبة والتقدير
أضم صوقي معكم .كما أجاب على بعض تلك التحفظات سمو ولي العهد
حفظه الله تعالى في مؤتمره الصحفي الذي عقده بتاريخ آ ٩ /2/2 00وأيضا
عدد من المسئولين في الدولة.
وبسبب المزيد من االستفسارات الملحة على ضرورة كشف الغموض
الذي يكتنف ما تقدم من تحفظات كما ورد ذلك في اجتماع العلماء في مجلس
سياحة الشيخ الجمري يوم الخميس تاريخ 8 /2 /2001م ،وبيان حر كة أحرار
البحرين اإلسالمية الصادر بتاريخ 8 /2 /2001م ،وما أثارته لجنة العريضة
في رسالتها إلى سمو األمير بتاريخ 4 /2 /2001م  ،تم عقد لقاء طارئ مع
سمو األمير حفظه الله تعالى في الليلة المنصرمة بتاريخ 8 /2/2001م في قصر
الصافرية حضره سماحة الشيخ الجمري وسماحة السيد عبد الله الغريفي

واألستاذ عبد الوهاب حسين والدكتور علي العريبي.
ومن جانب سمو األمير حضر سعادة وزير الدولة األستاذ جواد سالم
العريض ،وقد أبدى سو األمير رحابة صدر في هذا اللقاء مجيبا بكل إيجابية
وشفافية على كل ما طرح على سموه فأكد إن الدستور لن يمس وان البنود
المشتركة في الموضوع بين الدستور والميثاق وتختلف في الصياغة فان الحاكمية
في فهمها وتفسيرها سيكون حسب ما جاء في الدستور ،وان المجلس المعين
استشاري ال يملك بأي حال من األحوال حق التشريع وصالحية منع
وإيقاف صدور قرارات المجلس التشريعي المنتخب ،وانه سيقوم بتكليف
وزير العدل باعتباره رئيسا للجنة العليا لصياغة الميثاق باإلدالء بتصريح
إعالمي يتضمن ا ألمرين السابقين صبيحة هذا اليوم 9/2 /2001م وقد صدر
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ذلك بالفعل ،وفيما يتعلق بأمر المحكومين ممن لم يشملهم العفو األميري أكد
سموه بكل محبة وعطف على انه سوف يصدر أوامره بإطالق سراحهم جميعا
قبل موعد ا الستفتاء وسوف يقوم هو شخصيا بتحمل مسئولية دفع الديات
ألصحابها ،كما أكد سموه بأن قانون أمن الدولة مجمد حاليا وأنه لن يوقف
شخص بعد اليوم استنادا إلى هذا القانون ،ووعد سموه أيضا بإعادة فتح
بعض المؤسسات المغلقة ألسباب أمنية كجمعية التوعية اإلسالمية وحوزة
سماحة الشيخ الجمري وقد تم فتح هذا الحوزة بالفعل صباح هذا اليوم.

وقد وجدنا في كل تلك الحيثيات ما يجيب على التحفظات السابقة ويشكل
أرضية إلجماع وطني لدعم الميثاق .وقد وعدنا سمو األمير بان نتحرك في
ذات الليلة للحصول على أكبر قدر ممكن من اإلجماع الوطني للتصويت بنعم
للميثاق ،وقد تحركنا فعال من أجل ذلك وعقد لقاء مع بعض أعضاء لجنة
العريضة وتم التوصل معهم إلى نتيجة بقرارنعم للميثاق ،استنادا للمعطيات
الجديدة المتمثلة في نتائج اجتماع ا ألشخاص ا ألربعة مع سمو ا ألمير وان بيانا
سوف يصدر عنهم بهذا الخصوص كما تمت عدة اتصا الت مع أعضاء من
حركة أحرار البحرين إلسالمية وتم التوصل معهمإ لى قرار يفضي بمراجعة
موقفهم المعبرعن في بيانهم الصادر بتاريخ 8 /2 /2001م وأن بيانا آخر سوف
يصدرعنهم الحقا يأخذ بعين االعتبار المعطيات الجديدة سالفة الذكر.
وبعد هذا التوضيح التفصيلي نحمد الله عز وجل على وحدة الموقف
الوطني الشعبي تجاه التصويت بنعم للميثاق مما ينعكس على تحقيق وحدة
وطنية متميزة وتالحم بين القيادة والشعب من أجل حركة تنموية شاملة
تواكب جميع المستجدات وتواجه جميع التحديات وبناء مستقبل زاهر للوطن
والمواطنين.

أيها الشعب الكريم:

ال يسعنا في غهاية هذا البيان إال أن نؤكد بأن تطلعات شعبنا نحو غد
أفضل ،ما كانت لتشق طريقها نحو التحقق لوال الجهود المضنية والنوايا
الحسنة لصاحب السمو أمير البالد حفظه الله تعالى والمسا عي الحميدة الجادة
ألبناء هذا الشعب بكل فصائله وقواه ضارعين إلى المولى عز وجل أن يسدد
خطى البحرين أميرا حكومة وشعبا في طريق الخير ويأخذ بأيدينا لما فيه خير

وصالح الوطن والمواطنين مؤكدين عزمنا على أن نقف حكومة وشعبا يدا
واحدة من أجل تحقيق تلك األهداف العظيمة.
ونؤكد في ختام هذا البيان على الثوابت التالية:
.1

الحفاظ على الهوية اإلسالمية للبحرين.

 .2الحفاظ على القيم الروحية واألخالقية لهذا البلد.
.3

الحفاظ على الصيغة الدستورية للنهج السياسي.

وأخيرا نضع إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن عليناوعلىجميعالمسلمين
بوحدة الكلمة وتالحم الصف ويسدد على درب الخير خطانا حاكمين
ومحكومين انه قريب مجيب الدعاء ،والسالم عليكم.

الموقعون:
الشيخ عبد األمير منصور الجمري
السيد عبد الله الغريفي

األستاذ عبد الوهاب حسين
الدكتور علي العريبي
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المحتويات
م

 .ديباجة إعالن الميئاق

 .شخصيان البحرين :منووسقة ونهضة
 ٠الفصل األول :المقومات اإلساسية لممجتمع

 ٠الفحا الثاني  :االسس االقتصادية للمجتمع

 ٠أنفعل "لشالث :نفالم الحكم

 ٠تب س  ٦:ه٦-١اك

محتويات مسودة نص مشروع ميثاق العمل الوطني .وهي
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صفحة.

ومن أجل مزيد من ألمشاركة العسية لي آلشئون العامة ،وامنتلهاما
لمميدا آلشورى ،بوم^ه أجد المبادئ اإلسالمية األصميلة التي يفوم حليها

ظام الحكم في لوأل البحرين :وإيما بحى الشعب ؤسا ،ويواجبه،
أيضاح في مباشرة طوقه العباسية الدمسورية .ولسوة يألديمقرطيات
العري^ةتل^يثتالعد^لفبحرت ف عتكون ك^رلمنأوسطا

زى

من بن دورى| كبدبس مرمان» م ض يحدون

ر /أسناءمعرنينيم^ئونفوىقخبروئلكمحقبالمجلس لئي^بي لذي
،او:

يتكؤئ ضن 'اغضب! ٠إقخلمبب بطئون كألة طىلف يشب وأتجاهائي.

ويتميز هذا التغبين-سيعي المتوتزن للبرلماي بأنه يفدم في أن واحد

مجموعه من المزايا تتضافر مع بعضيا البعضب .فهو يسمح يالمشباركة
الشعبيه في اسون «لبرلمائية ،ويسمح ينغاض كاأل اآلراء واالتجاهات

فى إطار مجلس النواب .ففى ذات الولب وتيح االمسادة من أراء ذوي

الكبرةمن أعضاء مجلسلشور ى ،الذ يسوف يكون بمئابة مجلس
ألهل األخحتصاص والئجربة لعنية.

وهكذا ،فإنهذا الشكيل المفترح للبرلمانندموم بنطلب

تعنسوريا :صوف

يبعللبرلمان ان يشد اللثمة والدراية م-ن

كافة
■داف
صبفي ارب
الشور ى،
خالل
شالبرسلةويندطت
تمجدت برب.
صرت ع،
مياسن
لىهات
سه سء كابية من سه و فم كبراء وسا ،الذين

ير

ملحوظات خطية للشيخ الجمري على إحدى صفحات مسودة نص مشروع ميثاق
العمل الوطني.
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اوال :اثعب بر مصدرالسلطهت جميعا:

نظام الحكم في بولة الهحرين بديدي يأشر فيه لشب

السيادة ،على الوجه لمبين في لدمسور.
ثقانمباالفصلب^نالملطات:

يعئمدنظامالحكم ،تكريعاللمبداالدرمكراطيسلم ,على
الفصإلين لصلطات لثالئ :سة وسريعبةو ساليح ,مع

سأون اين هذه السلطات ولق أحكام ادسئور .وينى صلحب شر

 -5سر ■CM

عروش دئظأت«كآلث■

اشي ٠لع

ئالثانمياتقالق^ونوامتقالالقفماء:

سيادة القانون أسام الحكم في ادوله ،واسئقلل القضاء
وحصانته ضمائان أساسيان لحماية الحفوو ولحريات.

رايعا :جق لى ز للشإزعة ض الحلهرن العدة:

خه .البالن,
أي:
بمشة س فليدع سه ألدم

ع٠

ملحوظات خطية للشيخ الجمري على إحدى صفحات مسودة نص مشروع ميثاق
العمل الوطني.

المراسالت

في مراسالت الشيخ الجمري القديمة ،خاصة

مراسالته مع الشاعر مال عطية الجمري

يتم االحتفاء باسم الشخص الساعي ،الذي
يحمل الرسالة بيده وقلبه ،ويحتبر يوم

التسليم تاريخاً يتم التحدث عنه وعن

الحدث الجاري لحظة التسليم.

ءطبه بنعلى واوالده -برين

.؛غ|. ٢،
,

ط
:

االت /١٥ال

 SONS.ع 11ه
BAHRAIN.

ATIYA BIN

١٣٧/

TelrA'h

""٨٢١٨
*

االلمرات

منع ونا هرزرسمب 'رثا ب ،درزئ (١ولئلرءزء١بر٠بطصبرم؟كر'

ر
خ ٣زذفارمم 6ورخ؛ بجاردءكك
تحم ج سييم لرذب'ر;ره اجوم؛
بهزتكابالمر^ابا«لةاالالبلكاعاناك)الجبد ودروس^النناد،

ل -ذ ' ٦لم بهجو عناسهزفا ف عيدهبه جلم بهءم27مسه(براهر و زتا فبه
اكهضب قا) لج'يرإلوإذم٨ارازك٠ئححه نا .بتراا^انب
ببة٦ب،بجشئمنمجخيوئشخغز;شعليذ
هرابال^اءبالع(اءغبسعومحضابل^االالمام^اش برخل
 :ار’٠دثص همكابرسي مئاالملجلتج'ي|
ل م ١االورالررارل مذرة وا ب٦خ٢م ودمس٠ئ وار) واهل؛' “ :اذ

دود٠با لم رنم غغجرةك’غثو ره ذد٦لمغالدبد بخ السى
الها حم و د ? مرنتمو١جم اد ائ' خ مطان نا .ذالًد I١ن^اشللع)
ورمي دبيسينيي^اء' رزر رب' طغا/؛،دغيوس خهم
م
شذااه', .د .ية جسيحاخكد،سذ ي

اباج ا ني نه برع^همابالني نباذ  -دباام ماً «او
والرشره^نوردم حا'٨ز'رم’ا

سي

ما.،ا.
٨11.
٠با.٠
BAHRAIN.
*فه «كرد  ١٣٨٤ال
داً'ج٠دزييم

عطهبنعلوارالد-.يربن
& SONS ATIYA bin

حمة ردادديخذدرة 'لبك نمذر• رراس٠زعخ٠

)-

KWM

رت
ZWWL
ر,تغ٦٠ملخيجذملجب’كادلم' مدب
سبو

رسالة الخطيب الشاعر مال عطية إلى الشيخ الجمري له في 25يونيو  ،1962يبلخه
فيها السالم ،وأهم األخبار في العائلة ،ويتمنى أن يكون الجمري وزوجته متواجدين
في البحرين خالل شهر مضان.
الصورة السابقة :رسالة مال عطية وهو في البحرين للشيخ الجمري في النجف ،مؤرخة

في

16

نوفمبر

.1962
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بيئاهعارحنايجنع

مال عطيةعلىعبدالرسول الجمرى
رثم اس

العلد
ممزل م٠د٠
مرل ط عالع

العران ض م - ،الحم ني

سند

I

عق

٦١۴٨٠٢

جض٠ىححغئ١مآماادذضل'الللم١ملذ٦’١لتإلذال?لدد
'
مو٧و٠ .
in.

in؛

لدرهبخغ ٢ولم) ح خجحهلرءب١زوزبلحىكذ ١ور< دد و١د«وو٦ح ئ١جخ
داباءاي براؤسد ر'رةم ون٦ئد خث' ١و < --دحا بغ ٠١هز
سنأ/,١0ي44ن"()7دستميرلملص
عبرف
نم زهحباربم

رسالة حديثة من مال عطية الجمري وهو في سامراء إلى الشيخ الجمري في البحرين،
غرة شعبان  ،1399الموافق  27يونيو 1979م.

عباب منلم^دء خاد ن،الر١١زكر دق -مور
ب ببءنج «يرأمزح نهابرناه انل
خى،بزكتعرو.

برقية جواب من جاللة الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود على البرقية التي أرسلها

النائب الشيخ الجمري يعزيه فيها بوفاة أخيه الملك فيصل ،مؤرخة في  4أبريل
1975م.

31 0

برقية جواب من السيد موسى الصدر على البرقية التي أرسلها النائب الشيخ الجمري
يهنئه باعادة انتخابه للمجلس الشيعي األعلى للفترة السابعة عشر ،مؤرخة في 27

أبريل  1975م.

أمته الناسالل مم تمدس حب ط مالى ذطئاله٠غك-كداالحضا;
ي

7

دالدا

و سرا

ال١ه١لىاد■ نضن ذه-زجبؤ;

,ميتيرد ••■جاذيه-ى
دالنميل ء دئ •ته .
ء*
ازدر سم ’
استديي١ض ١ل^نالض لءادل» منب
ر.ي يرس -رايءا ده ،منزئ دزبزرك،
بيرايءنرا^ي
مرذغغ
عإسيسردال^رع

. .

رسالة الشيخ الجمرى إلى رئيس دائرة األوقاف الجعفرية ،يبلغه بعزمه على السفر
للدراسة في النجف األشرف ،ويطلب منه الدعم 16 .أكتوبر  1960م.
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١دد١لزي < سصوسعب(لد ميربلهريت

ي ب ;روم

ربئدك

ا٣باهووه

بعبا-

اسبأم مررآح فودانين ،أبم نيسيارا ،ا.؛٠حم'.نم

ر<صحه ر١نىئ> '■-ى ن د ٩كاع ١رىد١ذبلرمب أله م ب
1

ددرحرربك معه

؟رع .قرانه ادرهقة (لنق وموائافي

انقدنإناكنهم ،اي ،اسر ووقك وحركم.

ددفتممر^ديهم

ارر :
عي
/8

عرم

/٤/١,٠

 ١٤٤١م
 ٤٠٠٠ي

رسالة الشيخ الجمرى إلى ولده الدكتور منصور في لندن .وكان الشيخ الجمري يستشيره
في الخطوات التي سيتخذها في القضاياً السياسية ،مؤرخة في  10أبريل 2000م،

رادراي ۶١يد
|رم٢بس،د .رب

ر

االر)

اب ادت يراللترح بقربة كي ١سب  ،رسسر
الرتبا رر
ص عأبرين بههم الم ريم ابرن م راصاً ل
الع 2١يد / 2رز>ارتخف دداً وتدرج الرس
دردده|'لدءذهمخ|رحممح.-
ادوات اتذ ال أكس قد  ١ز ٢تتلم٠٢م ١رع
ارل؟) الماءنية 4ا^اي(لتراءا /٥م شييء

نسترالعل .لقر ذزت٠بكعل رانا ن

د'م'باذل يرول اكر١ت االس ورت جا٠أ
واف .دحنىذش زح دين ح
ا لمتعطقين بر ب بمى ك ١ذءت ذككئرن
ب الج دب نم تناب . ٤لمكن اانا
أنس٠تحتسن شث زربت.ن١
ا ه دالرء تد -بب س آورب كيرر.

ل٥-١الماطعهومودة األلالته'
ىالردمامانثاء١لحيضم(ال^وةا0عايلمك
شد يثك م نثالمترو .

رسالة من الدكتور منصور الجمري وهو في لندن ،إلى والده الشيخ الجمري
في  26مارس .2001
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حج

ديرسا نس صا رب ممارر ح كدناً
 ١رامر مك ئئن العمئ يا

L,

لترب،——-

علنا ن

ا0رقت ١لدع اليرو ي اوربى ١ي حل لللزروة
2

عاكثدري مه دكان ارتن /وتريب

البسث ١^١هلى  .ععر الربت الزرع

فطو

Q

المور ،متب سي-و ١رءنناالح وارئها.
دا لفعط

>2->/

ا عتل-د تمدر;

يمواو لطي  ١ما ر

لل^رر.

(ن أكنى تد سببة ١ر

ا ماممم ولما تلذ ران ول ملو هو
ع^د

مرلغاد الكه
ت للرلغاد
تابلة
ازي
ي1.

ح؟،

زيفن امعاً تارهط رهتفوى افا ا هسب
 ١لرهوة
ع
نيي نتق ير)
يزيرت^ج '  Iحد
بي الي

٠؛

امدمندر الجميات الهد

121^^^74^7

)-ابك صه

الدفاتر

عشرات الدفاتر المختلفة في الشكل والحجم

ونوع الورق كتب فيها الشيخ الجمري
يوميات متقطعة ،وشينا من سيرته ،وتاريخ

شخصيات من القرية ،وحسابات يومية
وفروضا ،ومسودات عقود زواج ،ورسائل،

وبيانات ،وكل ما من شأنخ أن يذكره بشيء.

الرالمة :هرظيبكهتليء اإلرة  -امر ١م١عردنعسر١« .مرك

بوج زبب سى دمراللب ج ؤألمرل حبيه؟٧١نيت دازية فلم
اساسة شباسر -ومزا^ر«زرر زوبن بد١ور ححاث١زر١زى رض،
١سردىكببرال١مم  -زاننالماءميساعمخارهوابمو^ب
ساكره.

 ١١ؤ ١٠١
( لوأقاحاة
دراز ا

اًذ٠ه

ررمم١شنح٠يل

؛يرذروغب
حف
سالهمتتمئاً
ا  ٠١ه ١> -٠٢; .,خ
 :ن لة لئبنه
افه
رغ م
,رئمةش ? ئ١
ا
|;حرتتضاشرازباجتذئه٠س

!

و د
إده
3

أ:
ؤألمذئ ،لتوبمتءحذحث٠٢

١أ
دا٩١

كولمحآل| ٠ع
مجينء.ج ي
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نل^قالييما^ييلب^اليبوايش
خ'.د٠لم٦حخديربلآلئ.لرذ٧ر<;ه|جدالئداعرر
مئنالياةال٣٧ديالابهرءفييعئيو-٦٣ن
د البخ’":ءألب’-نم.ا'ج؛،ر.ك٠رحر.دوطد
عنهينياب٠مهمر  fخ،ل'اتاالنسارابرليبفي
’جنمئةدر;سمم٦٠ك:اسئ ذ;'دبذ

٠

رنهنبباشهابجزيومرووت .ج٠داا آلاا*;'٠با،
شطئ’هؤاح٠سجاًي'ررالجىض٠ذبهتب

أعلى :صفحتان من دفتر جيب يوتق فيه الشيخ الجمري حسابات البناء ،شراء المواد،

أجرة العاملين وأوقات عملهم ،وما ذفع وما تأجل منه ،وتاريخ كل ذلك وشهادة
المستلم وتوقيعة.
أسفل :غالف وصفحة من دفتر كتب عليه «هنا مسودة المحاضرة لموسم توبلي عام

 141 1ه وموعد محاضرتي

6

ذي القعدة  141 1ه وقد أوقف أو منع الموسم ظلما

وعدواناً دونا مبرر وإليه المشتك».
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ننوداسلحررزي٠١ة١جيلم
اناليلمبرهالخررأرزت ر
عتبجاللرن فتا وللهف
لش-زىسج١البرزكجك٠ئ تن

اابناوماللهماللغبيالن^م
اعرالىم ياسورمرهرها

إنهممبي^الييانابوه
تم٢ص لب٦ا;زدب رررر
هتم آلهفحذزئرءبويود
ص ثم شواحج١ئن٢اص ٠رها
جزئالنن

أعلى :صفحتان من دفتر فيه مسودات عقود زواج ،وطالق موثقة بالتوقيع والشهود

والبصمات والتاريخ وذلك استعداداً لنقلها في دفتر العقود الرسمي .يصبح هذا الدفتر
مرجع.

أسفل :صفحتان من دفتر جيب فيه قصائد فصيحة وباللهجة الدارجة ،ومختارات من
قصائد حسينية ،ومواضع قراءتها على المنبر.

الكب

يكتب كثرياً

وينرش قليالً ،املخطوطات

المثان اليت مل تطبع حىت حلظة وفاته
دليل عىل ذلك .مثان خمطوطات واحدة
مهنا كتبت العام 1955م وأخرى منذ العام

 1958م وثالثة منذ العام  ،1963واكن آخر

خمطوط أمكله فرتة احلصار الرابع الطويل،

واكن قدبدأ فيه يف  23مارس  1979م

وأمكله ابتداء من الهشور األخرية للعام
1999م ومل يصدر يف كتاب قط.

عداالمريمئصوراجلهري
٠٠

-

سمدا ي
الذنارالبر ج

۴٨٣ده

الكتب المطبوعة للشيخ الجمري ستة ،والسابع كتاب إلكتروني صدر في طبعتين عن
صحيفة الوسط ضمن مشروع «كتاب للجميع» الثانية منهما بحد التعديل في العام
2009م.

 «عصارة قلب» وهو ديوان شعر نشر فيه تجاربه المبكرة للشحر الحمودي منهقصيدة في مدح صديق أحساني اسمه يوسف الغزال .شعر الجمري كله عمودي ما

عدا قصيدة واحدة وطنية كتبها في سجنه الثاني .وقد صودرت هذه القصيدة منه.
« -االسالم وشؤون اإلنسان» نشره في الحام 1955م وهو إجاباته التي كان يحررها في

زاوية في مجلة المواقف مح بعض التعديل والزيادات.
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«من واجبات االسالم» طبع في النجف وهو عن أصول وفروع الدين.«-المرأة في ظل االسالم» صدر في  1970م وهو عن شؤون المرأة.

« تعاليم دينية» وهو في الثقافة الدينية.«من شموع العترة الطاهرة» عن تاريخ وسير أهل البيت.«من واجبات اإلسالم» وهو في الثقافة االسالمية.«-مقدمة دعاء كميل ابن زياد»عن كميل ابن زياد وشروح في الدعاء.

مهج
الوء اال مل
دانسد

ثهان مخطوطات للشيخ الجمري ،لم تطبع ،باقية في دفاترها ومسوداتها .كتب عنها
مرة قال «وال يزال من جملة مؤلفاتي المخطوطة ،التي تنام على الرفوف ،وبعضها ذو
أجزاء مثل كتاب «من محاضراتي» ،أسال الله أن يمن بكرمه علي وفضله إلخراجها إلى
عالم النشر ،وهو على كل شيء قدير» الجزء األول من ديوان «نفحات الوال في سادات
المال»1958 ،م ،كتاب «من محاضرات» ،كتاب «دروس إسالمية».
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كتب مخطوطة للشيخ الجمري ،لم تطبع حتى اآلن .كتاب «الدخائر المنبرية» 1963 .م،
الجزء األول من كتاب «مواضيع ومناسبات» ،وكتاب «الزواج مشكلة الحياة» 1955 ،م
باإلضافة إلى مخطوط عن سيرة حياته وآخر عن أحاديثه في اإلذاعة وتلفزيون البحرين
بعنوان «من األحاديث المذاعة» وهو ثالثة أجزاء.

الصحف

الصحف األجنبية غير الرسمية أنصفته،
الصحف المحلية الرسمية ظلمته وساهمت
في حصاره ،الصحف العربية -في تلك

الفترة -ال تستطيع أن تكتب إال وجهة
النظر الرسمية .فهذا الذي في الصحافة

المحلية بالذات ليس هو الشيخ الجمري،
إنما صورته التي تمنوا أن يكون عليها.

ه
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spital where he is recovering from
ameer Mansoor Ai Jamri. followinr
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وكان اختصامه فى االصول
الشرعية
وااله االسنداللى ٠

وانتنب لنيلة النيخ
الجعرى عضوا بالمجلس الوطنى
عن الدائرة السادسة عشرة ،
كما تم اختياره نابي لرنيس

جعبة التوعية االسالمية ٠

ولشيخ عبد االمبر الجمرى
عدة مؤلمفات ببنية منها ( من
واجبات االسالم و (من تعالبم

امسر سمو
سلعان ال

الوزراء لراز
عبد االمبر مذ

مجلس
الشيخ

اضب بالمحكمة الكبرى الهرعية
ه

الدانرة الجعلرية ٠ ٠

والشيخعبد االمير لجمرى
٤لد سنة  ١٩٣٧وتخرج ض

االسالم )و( المراة في نلل
االسالم) و (متدمة دعاء كمبل
ابنزياد ) ٠

كما ان له مؤلفات اخرى

مخطوطة عنها ديوان شعر
باللغة الفمحى وعدد من
المفاالت االسالعه ■ "

ج

خبر تعيين الشيخ الجمري قاضياً شرعيا في المحكمة الكبرى الشرعية ،الدائرة الجعفرية،

فيمجلة المواقف العام 1977م.
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Sheikh al'Jamrl endured years of prison 4

جريدة التايم اللندنية تنشر عن الشيخ الجمري رجل الدين الشيعي الذي قاد حملة

 أي بعد،م2007  يناير4  نشرت المادة يوم الثالثاء.من أجلة الديموقراطية في البحرين
.أربعة شهور على رحيل الجمري
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نغرهسلهاالبحرينميالدفرةمننووخدي

3119 gesture

امريالبحرين
يعوداجلمري

في المستشفى
المنامة افب اعلنت
وكالة انباء الخلبج ان امير
البحرين الشيخ حمد بن عبسى ال
خليفة عاد امس المعارض الشبعي
الرئيسي الشيخ عبداالمير
الجمري الذي ادخل الى المستشفي
قبل اسبوع.
واضافت الوكالة ان االمير هنا
الشيخ الجمري على نجاح العملبة

n wnll٠kn٠w٠؛٠٠؟؛:٢ vlnit to B٠١l١ 004امج
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صحف محلية وخارجية تنشر عن زيارة جاللة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل
خليفة ،أمير البالد آنذاك ،للشيخ الجمري بعد إجراء عملية له في المستشفى العسكري
جراء إصابته بجلطة في القلب في مايو 2000م

ه
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البحرين :الجلسة انهانية في قضية الجمري.
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لعااا١١رلجمرحفرللمسةافادةلي روجنه واربعة مر
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محاكمة الجمري
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ممكما امن
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بلعاًدودرحيبد ١حب,٠ج البداً.االي

البطئبياذ٠اثشت
الجمري عام  1996ووجهت إلية تهم

صحف محلية وخارجية تنشر أخبار محاكمة الشيخ الجمري في يوليو 1999م ،وكانت
المحكمة قد تأجلت بسبب وفاة سمو أمير البالد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة

يوم

6

مارس  1999م ،قبل يوم واحد من المحاكمة.
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الحكم بالسجن10سنواتعلى معارض
بحرينيوتغريمه5.7مليوندينار
عائلة الجمريتتوقععفوا من أميرالبحرين
المنامة -هناءبوحجي
حكقت محكمة االرستئناف العليا المدنبة
امس على عبد االمير الجمري ،المتهم بلعب دور
رئبسي لي التحريض علي احداث الشغب التي
لمدة
سابق
البحربنفي وفك
تعرضت
بالهوخناالث
دخ و709
فاليهقدرها 5
يباوارامه
سنوات
0ل
و 247دينارا بحربنبا (حوالي  15ملبون دوالر)
احدات
نبجت عن
اإلضرار
كبعويض عن
قدرها  5ااق
التي ا ى
الىرغر1لع
باالضثة
الشب نتك
«.الما.

ضبطت بحوزته.:
وذكر بيان رسهي مدر امس اانحكمة
االسنئناف العليا المدئبة المكونة من  3فضاة
اصدرت حكا بادانة عبد االمير الجمري بارئكاب
لممطحة
لوالهاج^بيةللفايابأعمعلض يععلون
ثنايات السكوالنخابر مع
عداليةنض^د دولة

البحرين ،وادارة منظمة ترمي الى تحقبق اهداف
عير مشروعة ،والتحريض على اتقاق ،الغرف منه.
ارنكاب جنايات االتالف العمدي سياني واالمالك
العامة مما بترتب عب جعلحياة الناةي وامنهم
فى خط  ٦٠ Aت ' دث الع به الناس  ,ه االعة

صحيفة الشرق األوسط اللندينة تنشر خبر الحكم الصادر بحق الشيخ الجمري .في
الجلسة الثانية من المحاكمة قدم الشهود شهادتهم بنفي وجود أي عالقة لهم وللشيخ
الجمري بالتهم الموجهة إليهم جميعا ،وأن الشيخ لم يفعل سوى مشاركة الناس في
مطالبهم ،وفي الجلسة الثالثة لم يرد اإلدعاء على الشهود واكتفى بتسليم المحكمة

مذكرة من  35صفحة فيها اتهامات الجمري ،كما سلم الدفاع نسخة منها للرد عليها.
وفي يوم  7يوليو 1999م ،نطق القاضي بالحكم عند افتتاح الجلسة.
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ملحق صحفي خاص صدر عن جريدة الوسط في الذكرى األولى لرحيل الشيخ الجمري.

تأريخ الملحق األربعاء

12

ديسمبر 2007م

33

عامعلىالرحيل

الشيخ الجمري أوفى لشعبه  ٠٠٠فأوفى له
ب سرر د
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الصفحة األولى من الملحق الصحفي الخاص الذي صدر عن جريدة الوسط في الذكرى

األولى لرحيل الشيخ الجمري .تأريخ الملحق األربعاء
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حصارالمرض

يقول لي :ليتك ال تمرضين!

أسأله :كيف؟! فيقول :أن أمرض أنا بدالً
عنك!
أغضب من هذه األمنية ،نفسه كبيرة،
طموحاته ،قضاياه ،كلها كبيرة ،جسده

أصخر بكثير؛ لذا تعب هذا الجسد ،وتهاوى!

بعد أن قضى الشيخ الجمري ستة أشهر في العالج في ألمانيا نقل لمواصلة العالج في

«مدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات اإلنسانية» بارياض في يناير 2003م
وبقي شهوراً عديدة فيها.

340

أعلى:

جاللة

الملك

حمد

بن

عيسى

آل

خليفة،

لدى

زيارته

للشيخ

الجمري في المستشفى بمدينة الرياض ،العام 2003م .أسفل :يروح عن

نفسه بالقراءة أو التنقل

في حديقة المستشفى برفقة أوالده وأحفاده.

أعلى :الشيخ الجمري يعود إلى قريته بني جمرة في سيارة إسحاف ،يستقبله الناس؛

فيرفع يده ليشكرهم.

أسفل :السيد محمد بحر العلوم يزور الشيخ الجمري في بيته.

342

أعىل :الشيخ عيىس قامس يعود الشيخ اجلمري يف بيته.
أسفل :عبدالرمحن النعميي وريض املوسوي مع اجلمري يف بيته.

سمو األمير الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ،رئيس الوزراء وسمو الشيخ علي بن
خليفة آل خليفة ،يعودان الشيخ الجمري في بيته ،ويبدو محمد جميل في الصورة

األولى ،والدكتور منصور الجمري في الثانية.

344

أعلى :السيد جواد الوداعي يعود الشيخ الجمري في بيته.
أسفل :الشيخ علي سلمان يعود الجمري في بيته.

الشيخ الجمري مع صديقه محسن ا لعرا دي المشهور باسم «بداو» ،الذي لم ينقطع عن

زيارته حتى في الحصار الرابع الطويل ،بطريقته التي م يلتفت إليها أحد!

346

الشيخ الجمري في بيته ،يقرأ صحيفة الوسط ،التي كان األساس في إنشائها ،ومساندتها.

يتمعن في صورته ،في سيرته أيضاً.
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المصادر والمراجع

أوالً :اللقاءات الشخصية
 -اللقاءات الشخصية التي أجراها المؤلف مع زوجة وأوالد

الشيخ عبداألمير الجمري ،وأقربائه ،وهم :زهراء مال يوسف
مال عطية اجمري ،ليلى مال يوسف مال عطية الجمري ،وأوالده:
محمد جميل ،الدكتور منصور الجمري ،محمد حسين ،عفاف،
صادق ،منصورة ،علي ،نبراس ،مهدي.
-اللقاءاتالشخصية التي أجراهاالمؤلف مععددمنأصدقاء

الشيخ الجمري والبحاثين ،وهم :الدكتور علي العريبي ،واألستاذ

حسين محمد الجمري.

ثانياً :الكتب

 -التجربة المؤودة ،الحياة الديمقراطية في البحرين ،علي ربيعة،

البحرين 20 10 ،م
 -ديمقراطية

،73

الشعب في التجربة ،عبد الله الخان وحسين

المحروس ،بيت البحرين للتصوير ،البحرين 2010م

 -فصول من حياة الشيخ عبد األمير الجمري ،جريدة الوسط،

البحرين 2008م.

 ذكريات غير متناثرة من النجف األشرف ،منصور الجمري،جريدة الوسط ،البحرين2006 ،م.
 -التجربة البرلمانية األولى في البحرين ،ريا يوسف حمزة ،المؤسسة

العربية للطباعة والنشر ،البحرين 2002م.
 -القبيلة والدولة في البحرين .فؤاد اسحاق خوري ،معهد اإلنماء

العربي ،بيروت 1983 ،م.

ه

35

مهنة النسيج في بني جمرى ،حسين محمد حسين .صحيفة الوسط،

البحرين2011 ،م.

ثالثاً:كتب إلكترونية

 مالمح تاريخية عن بنى جمرة ،الشيخ عبد األمير الجمري ،جريدةالوسط2008 ،م.
تعقيب على كتاب مالمح تاريخية عن بنى جمرة ،حسين محمد

حسين ،جريدة الوسط ،البحرين2008 ،م.

ثالثاً :المخطوطات
قصة حياقي ،الشيخ عبد األمير الجمري.

 -الجمري ،رحلة العذابات الكبرى ،منصور الجمري.

رابعاً :األرشيف
أرشيف الصحف والمجالت التالية  :صحيفة األضواء ،مجلة
المواقف ،مجلة صدى األسبوع ،جريدة الوسط ،الوقت ،الشرق

األوسط ،التايمز اللندنية ،أخبار الخليج ،وبحرين تربيون.
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