
 

 

Voice of Bahrain 
BM Box 6135, London WC1N 3XX 
Email: info@vob.org, Web Site: www.vob.org 

 

 

 فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه ال يفلح الظاملون
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زعات                    ل، وجود ن م اثبتت المواقع االلكترونية التي فشل الحكم في منعها من الع
رافضة بشدة ليس لبضع اشخاص العائلة الحاآمة بل لنمطها في الحكم والتعاطي            

ى     .  مع شؤون البالد  وحتى الجهات والمؤسسات الخارجية التي استمالها النظام ال
مشروع                  د ان ادرآت خواء ال ع جانبه بدأت تعيد النظر في مواقفها وحساباتها ب

ة                     اضي م ة ال الث ث وآرس فشل     .   السياسي الذي طرحه الشيخ حمد في االعوام ال
يب                    ال دم جدوى االس ع المجالس التي تم تشكيلها في العامين الماضيين، القناعة ب

 .الملتویة
ر واالضطراب                 وت ت . واليوم تقف البالد على بوابة عهد جدید ینذر بالمزید من ال

ن                   اع آخری ن ربما نجح الشيخ حمد في استمالة بعض االشخاص لمشروعه، او اق
ل                            جي رى خصوصا من ال ب ك ة ال ي ب بجدیته في االصالح، لكن الواضح ان الغال
مشروع                  يس ل ارضة ل ع الجدید، الذي ما یزال في عنفوان شبابه، اصبح اآثر م

ة                       ف ي ل ارسه آل خ م ذي ی ة ال ل ذا  .   الشيخ حمد فحسب، بل لمفهوم االستبداد العائ ه
ة                         حرآ شار ال ت االستبداد لم یعد مقبوال لدى غالبية المواطنين، خصوصا مع ان
ظام                   ى اساس ن الدیمقراطية في المنطقة، وتداعى االنظمة القدیمة التي قامت عل

كرست       .   التوارث الذي تحول الى استبداد مطلق آما هو الحال في البحرین           د ت لق
ل                                 ب حال ق ه ال ي ل ان  ع ا آ وق م ف مشاعر الغضب تجاه العائلة  الخليفية بشكل ی

ة                  .   االنتفاضة الشعبية المبارآة  ي رون ت ك ع االل واق م ى ال ة عل وتكفي اطاللة سریع
ة                 م ال ا ظ لتزداد الصورة وضوحا، بمدى آراهية الشعب لتلك العائلة التي یعتبره

ى               .   وجائرة، تمارس التعذیب وسلب االموال واالبتزاز      راهن عل د، ی خ حم الشي
شویش            ت عامل الزمن، معتقدا انه آفيل باضعاف حالة المعارضة، وعلى عامل ال
ة                   ي دئ ب م معتقدا بانه سوف یؤدي الى عزل العناصر القویة التي تطرح المفاهيم ال
ة من                  م اآ ح من جهة وتكشف اساليب التشویش والتضليل التي تمارسها العائلة ال

 . جهة اخرى
ا             ه ي ة ف ل اع ف ویعتمد النظام سياسة تفریق صف المعارضة لالستفراد بالعناصر ال

مل هي االخرى الفشال                .   وعزلها تدریجيا  ع المعارضة تدرك ذلك بوضوح، وت
ك         ل ذلك االسلوب، بتكریس المطالبة باعادة  الدستور الشرعي ورفض دستور الم

ا                 .   ومجالسه ن عدم جدواه وبعد اآثر من عام على هذه المجالس اتضح للمواطني
ا     وفشلت في      .   وعدم قدرتها على تجاوز الخطوط التي رسمتها العائلة الخليفية له

ا                      ه ع صورت ي م ل ا وت ه ت اجتذاب المواطنين، برغم تكریس االعالم الرسمي لخدم
ا        .   وتضخيم ادائرها واطهارها بمظاهر دیمقراطية     اك مشروع حقيقة االمر ان هن

ة                              ب ي رآ ت ر ال ي ي غ ا ت ه م خالل ت وات، ی تضليليا یهدف لتخدیر الجماهير لبضع سن
ر مشروع                            .   السكانية بشكل جوهري   ه عب ق ي ق ح ت د ل خ حم وهذا ما یسعى الشي

ة           ام ه ت د     .   التجنيس السياسي الذي یتم تنفيذه على وجه السرعة وبسریة شب ق ت ع وی
ذه االجراءات،             ة ه ن الشيخ حمد ان القوانين التي فرضها على البالد آافية لشرع
كرس في                               ت وغرافي اصبحت ت م دی ر ال ي ي غ غير ان مفاهيم االبادة الثقافية والت
ى                               يس عل ردا ل م ت ع جيال م تصن ا ل النفوس، وتحولت الى ثقافة تتعمق تدریجي
مشروع الشيخ حمد بل على العائلة الخليفية التي اصبحت متهمة بتشجيع اساليب             
ادة              التعذیب في الحقبة السوداء التي آانت تستهدف االفراد، وممارسة سياسة االب

 . الثقافية والعرقية التي تستهدف غالبية شعب البحرین
ربما اآتشف النظام عمق الكراهية الشعبية لسياساته ورموزه  الذین حكموا البالد 
ون               بالنار والحدید خالل الحقبة السوداء، من خالل الفعاليات التي قام بها المواطن
د             في ذآرى عيد الشهداء المجيد في شهر دیسمبر الماضي، وسوف یكتشف المزی

 14من هذه الحقائق عندما یظهر المواطنون الوجوم والحزن واالسى في ذآرى              
فبرایر السوداء التي یعتبرها الشعب ذآرى االستبداد وعنوان نقض العهود ونكث 

ي        .   الوعود ب انها ذآرى مشؤومة النها تعيد الى الذاآرة انطالقة  المشروع التخری
زم         ل ر م . واساليب التضليل قبيل الميثاق الذي اصبح في نظر الكثيرین الغيا وغي

ى                   ر، واهللا غالب عل دوائ ان الحرب سجال، واالیام دول، وعلى الباغي تدور ال
 .امره ولكن اآثر الناس ال یعلمون

ة                        ي وره، اصبحت آل ى دست ن عل بعد ثالثة اعوام على ميثاق الشيخ حمد وعامي
ى                        ي ال محل وضع ال تعاطيه مع الملفات الساخنة اآثر وضوحا، بعد ان وصل ال

د                    ي ع ب ر ال ل غي . حالة احتقان تتصاعد تدریجيا، باتجاه انفجار سياسي في المستقب
وجود              ترف ب ع ح ی المالحظة االولى على طریقة هذا التعاطي ان مشروعه اصب
ة                 ب ق ح المشاآل وملفاتها وال یتجاهلها، على عكس سياسة رئيس الوزراء خالل ال
السوداء، اذ آان یغمض عينيه عما یجري ویعتقد ان التجاهل خير وسيلة الفشال              

ة          .   المعارضة ة قضي ای ام ب هذا االسلوب یمكن مالحظته من مبادرة الحكم لالهتم
ر                     ؤث ذي ال ی تطرح، والتشویش على حقيقتها من جهة ثم السعى لحلها بالشكل ال
يب الضعاف موقف                          ال ة االس اف على االجندة السریة لنظام الحكم، وتجریب آ

 .ولنضرب على ذلك بعض االمثلة. الصامدین من عناصر المعارضة
ور              دست مل ب فمثال آان رئيس الوزراء ال یصغي ابدا للمطالبة الشعبية باعادة الع

ذا             . البالد، ویعتقد ان هذا التجاهل سوف یحل المشكلة  تشف ان ه د اآ الشيخ حم
ق  1975وبدال من التشبت بقرار والده الذي اصدره في         .   االسلوب ال یجدي    بتعلي

ه              ان العمل ببعض مواد الدستور، بادر اللغاء الدستور جملة وتفصيال، وفرض مك
ور                   دست ال دستورا جدیدا، معتقدا انه قطع الطریق على من یطالب باعادة العمل ب

ب،                    .   التعاقدي طال م ك ال ل ت د ل ولما آثر الحدیث عن الدیمقراطية أذعن الشيخ حم
" ممارسة انتخابية " وشرع انموذجه الخاص لهذه الدیمقراطية التي اختصرها في         

ة                        ي ام مجالس ح لمجالس ال تسمن وال تغني من جوع، وبدال من ان تكون هذه ال
ة                         اجم ه م ا ل ه ائ ى لسان رؤس للشعب، جعلها حامية للحكم الخليفي، فتصدت عل

حدیث       .   المعارضين وفقا لالوامر الصادرة لهم من العائلة الخليفية        وعندما آثر ال
اد                                     ان، واع حرم ك ال وقف ذل ة سارع  ل ي س جن ن من ال ي عن حرمان المواطن
يس عشرات اآلالف من             للبحرینيين جنسياتهم، ولكنه اعطى نفسه الحق في تجن

الد                        ب ل ة ل ي ان ة السك ب ي رآ ت ر ال ي . االجانب، وبنى لهم مستوطنات خاصة، لكي یغ
ى                 ز عل ي ي ولتمریر هذه القضایا بدون معارضة حقيقية اصبح یمارس سياسة التم
اطي مع                      ع ت ة ال ق نطاق واسع، سوءا في التوظيف وتوزیع المناصب ام في طری

ذیب             .   المواطنين ع ت وعندما ارتفعت االصوات مطالبة بمحاآمة مرتكبي جرائم ال
ر آل                           ن صق رحمن ب د ال ب مثل عادل فليفل وعبد العزیز عطية اهللا آل خليفة وع
رحات                     ت ق م ه ب ت ل خليفة ووزیر الداخلية، بادر الشيخ حمد لشراء سالمة افراد عائ

ن             . آخرها تعویض ضحایا التعذیب في مقابل تنازل الضحایا عن محاآمة الجالدی
 الذي یحمي المعذبين، ال یرید ان یتنازل عن 56فالشيخ حمد الذي اصدر القانون  

ون             . ذلك القانون، ویعتقد ان نهج المكرمات سوف یوقف المطالبة بالغاء ذلك القان
حدة في                       ت م م ال وتتحرك العائلة الخليفية في هذه االیام لمنع رفع القضية الى االم

ا         .     جنيف لكي ال تصدر قرارات جدیدة تدین النظام  ون ان ا او ق فاذا طرح مشروع
ووجد له معارضة قویة، التف حول تلك المعارضة باغراء البعض بالمناصب او  
ا                           ه ن ي ل من ب ائ وس ى ال ارضة بشت ا لوعود، وسعى الضعاف المجموعات المع
ارة اخرى، والسعي                           ا ت ه مون ل ت ن التهدید المبطن تارة وحل المؤسسات التي ی

 .الضعافها من داخلها باستماله بعض افرادها الى جانبه من ناحية ثالثة
ة                           ل ائ ع فرض ال د ت وهكذا تمخض مشروع الشيخ حمد السياسي عن وضع جدی
ظام                                  ن وفق ن حری ب اء ال ن م اب حك الخليفية فيه ما تشاء من قوانين ومجالس وت

ویعتقد الشيخ حمد ان اسلوبه هذا الذي حقق من . المكرمات، بدال من حكم القانون
ى                       قضاء عل ى ال ؤدي ال خالله بعض االنجازات لصالح العائلة الخليفية سوف ی

ن             . المعارضة الداخلية  ارضي ع م رة ال ولكي یحقق ذلك اصبح یسعى لتقليص دائ
ه            بالترآيز على الرموز الصامدة ومحاصرتها اعالميا واجتماعيا، او تسليط ابواق
رأي،       ه ال االعالمية ضدها، ولم یؤمن یوما باسلوب الحوار والتفاهم مع من یخالف

خارج                كن   .   مع مراعاة عدم اثارة الرأي العام بقوة ضده سواء في الداخل او ال ول
ة                            ای ه ى ن ا اصبحت وصلت ال م الشهور االخيرة اوضحت ان هذه السياسة رب
ا             عضه دة یصل ب الطریق، وان جيال جدیدا من المعارضة بدأ ینشأ بقناعات جدی

ا                  ي اس ي ا وس ي د  .   الى حد رفض الحكم التوارثي، والعمل بجد على مواجهته ثقاف وق
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ة     وعزل  واآلهات الدماء على مساومة ال ف ي ل  مطلب    خ
ة     وتصحيح شعبي، ئ ر    14 خطي رای ب ة   ف واب  اإلصالح  ب
 الحقيقي
رة  جماهير احتشدت أیام،  قبل ن      من  غفي ي واطن م  في  ال
 الصافي، حسين البطل استشهاد لذآرى تأبينًا اإلباء سترة
ك   آانت وقد ل ة     ت ب اس ن د     أخرى  م دی ج ت اء   ل وف اء    ال دم ل  ل

ط   األمة، هذه عنفوان روْت التي الطاهرة م    ولتنشي م ِه  ال
 الذي المضيء دربهم على للمحافظة الوطنية واإلرادات

خضوع    وعدم الصمود، ثقافة یعّزز ادات   ال زور  لشه  ال
ل،  بكلِّ تقنعنا، أن ترید التي م    أن الوسائ حك في      ال ي ل خ  ال
  !حقيقيًا "إصالحيًا" مشروعا دّشن
ا   خطا تكون أن ینبغي الثقافة هذه اوئ ة     من اف ق ث راً  ) :ل  شك

ة" ك جالل ل م ي (!"ال ت جه ال ت ا ت ي ل م ریس ع ك ت ع ل  واق
ظم،     التخریب  ن م ل     ال ي جم م    صورة  وت حك في      ال ي ل خ  ال
د، ب ت س م اء ال ة مسوح وإضف اذب ه آ ي ل ذه .ع ة ه اف ق ث  ال
ق  عليها تقوم التي األساسية المقومات مع تتعارض  حقائ
 عن الرسمي اإلعالن منذ األحداث إليه آلت وما األمور،
ر    14 في  بالعهود النكث رای ب د  .2002 ف ان  وق اً   آ  حری

ات   المطلق واإللهاء التطبيل ثقافة في بالمتورطين ف  بالمل
كون   الثقافة هذه أن یدرآوا أن الجزئية، ة     في  ست ای ه ن  ال
اه   الذي التخریب مشروع استمرار لصالح رع ة     ت ل ائ ع  ال

ا  تجد لن السلطة وأن الخليفية، ا     م ره جب ى   ی ر     عل ي ي غ  ت
ا  یعيش مْن هناك مادام نهجها امال   انخداع اال     آ ف غ ت  واس
ى  حتمًا سيؤدي مزدوجًا خطابا ویمتهن مشروط، غير  إل
ة   والمؤسسات الظلم واقع خدمة ي ي   الرسم ت ا      ال ه ت ع  صن
 .المفبرك بقائه وتمدید لشرعنته السلطة

رار،  الشهداء ذآرى إحياء فإن ولذلك، .  واإلصرار  األب
م     العطرة،  ذآراهم وتمجيد بهم االحتفاء على اره ب ت  واع

وزاً  ة   رم ي ي وطن ضال   ف ن ة،    ال ي ضح ت  خطاب  هو وال
ه   التحّول  یصّح ال استنهاضي ن ة     أو ع ساوم م ه،    ال ي ل  ع

م   عمليا تجسيدا لكونه ي زة   لمفاه ع ة    ال رام ك اء،   وال وف  وال
ي م  وه ي اه ف ة  م ي ن ة  دی ي الق ة،  وأخ ي اس ر  وال أس ّي ج  ُت

ة     بالمناورات ي ت وق عروض   أو ال ة،     ال م ال ظ كون    ال  وسي
وع  إیذانًا بها؛ واالستخفاف المفاهيم هذه مع التساهل  بوق

ة،  الدینية ثقافتنا جوهر في مرعبة انكسارات  ال والوطني
غي     ما وهو .اهللا سمح ب ن ات    ی ف ت ه   االل ي دا   إل ي ل   من  ج ب  ِق

 .الجميع
اه   وفي ج ه،  االت إن  ذات ة  ف ة     األزم ق ان خ ي   ال ت  زالت  ال ال

ا     تأخذ تحدیدا، الخليفية وبالعائلة بالبالد تعصف ه وان ن  ع
  :ناحيتين من الرئيس

خ  استمرار :األولى ة     الشي ف ي ل ن  خ ان    ب م ل ى   س  رأس عل
ة  اإلجرام معادالت آل تثبيت وبالتالي الحكومة،  والسرق

رهيب    ي   والت ت ا      ال جه ه ت ا   ان اه ذ   ورع ن ه    م الئ ذا  اعت  ه
 اليوم وحتى عاما 30 من أآثر قبل المنصب

 لشعب   الواضحة  بتعهداته حمد الشيخ إخالل :الثانية - .
ن، ری ح ب ي ال ل خ ت ي وال ائ ه ن ة مشروع عن ال ك ل م م  ال
ة،  ة      وإرساء  الدستوری راطي ق م ة    دی ف زی ال   م دی ا،    ب ه ن  ع

ة،     القبلية والوالءات المكرمات قانون عمادها ي اس ي  والس
ة      مؤسسة   الدعائية ورآيزتها ي ان م رل زاول  ب ا     ت ه ال م  أع
ة،    الشورى  لمجالس "مطّورة" بصيغة ق اب  أن ودون الس
ة  أو دستوریة أو قانونية ضمانات أیة هنالك یكون  رمزی
ة   والخواطر األجواء لتهدئة جراح،    المشحون ال دء   ب ب  وال
ن   متجانسة عالقة بتأسيس ي م    ب اآ ح وم،     ال محك ا   وال ق  وف
ى   واعتمادا المتبادلة، والثقة الظن حسن لقاعدة  إرادة عل
 وليس  الكلمة، معنى بكل دستوریة، مملكة بإقامة حقيقية
 االستبداد العائلة ومجلس الحاآم فيها یمارس قبلية مملكة
  .المطلق
اء   الحكم لدى صافية نية هناك آانت فإذا وعليه؛  لإلصغ
ة،   المعارضة دعوات إلى م دخول   القدی امج    في  وال رن  ب

اسي،    لإلصالح حقيقي ي إن  الس ك  ف دأ   ال ذل ب عزل   إال ی  ب
ه    بما سلمان، بن خليفة ي ن امل   عزلٍ  من  یع ة      آ ل رح م ل  ل

ار  بالحدید صنعها التي السوداء يس    .والن رئ وزراء،  ف  ال
ة    قي فردًا ليس ل ائ ة،     آل ع ف ي ل ة   أو خ ة     جه زل ع ن  عن  م

ك   التاریخي السياق ذي  الحال ى   ال ه   عان ن ون     م واطن م  ال
ةٍ    رمز هو وإنما الماضية، العقود خالل ل ة     لمرح م ظل  م
ة    إحداث من البد ع ا،    القطي ه ع ا     م اره ب ت ول     واع سئ م  ال

اآات   الجرائم آل عن المباشر ي   واالنته ت ا  حدثت   ال  وم
 سيقدِّم فإنه الخطوة، هذه على الحاآم ُیِقدم وحينما زالت،
 ومحاربة التصحيح في نوایاه لصدقية األساسية الضمانة
ئ    الفساد، ي ه ة   وسي ة      األرضي ب اس ن م ذرة   ال ب  اإلصالح  ل
 .الشامل
ة      الخطوة   فإن ذلك، وبعد ل مِّ ك م ذه   ال ه ة،      ل ع طي ق  هي  ال

ه  وقع الذي التاریخي الخطأ تصحيح م،    في اآ ح ا    ال دم ن  ع
خالف    نحو على الميثاق تبعات وأجرى بعهوده أخلف  م

ى  أدى بما المعلنة، لاللتزامات ور   شطب   إل الد   دست ب  ال
دي،   اق ر   آخر  وفرض  التع ة   عب واب حة،     ب ن م ا  وهو  ال  م

ع  ب ت ت ي  اس ال ت ال الد دخول ب ب ة في  ال ل رح  من أخرى م
ة  بملفات والتالعب التزیيف، ة     األم ق ال ع ا      ال ه درات ق م  وب
ن    المسروقة، ي أم ران   صكوك   وت وحة     غف ت ف ظام     م ن ل  ل
 والواجهات   الدستوریة غير المؤسسات بفضل ورموزه

 .المستبد دستور بها أتى التي المهّجنة الحقيقي اإلصالح بوابة فبراير 14 خطيئة تصحيح
ة،   الخطوات هذه وبغير ي ن  األول وى   ل ق ظام    ی ن ى   ال  عل

ا  تالحقه، التي التهمة دائرة من الخروج واصلت    مهم  ت
ات  اس ي ر  س دی خ ت ة  ال راوغ م ب  وال ي ره ت راء وال  وش
ي    وسيظل  المواقف، ان ع دة   من  طویال   ی ق ة    ع ي  الشرع
ن      جانب   من الثقة وفقدان ي واطن م وم   الشعب   ان .ال ي  ال
 :التساؤالت هذه على الخليفي الحكم اجابة بانتظار

يس   الحاآم سيفعله الذي ما وزراء،  برئ م     وهو  ال ه ت م  ال
ة األول رق وال بس اس أم ن ا ال اره م ث ت اء واس ن ب  ل

ه   ت الد   داخل  إمبراطوری ب ا؟    ال كون    وهل  وخارجه  ست
ا     " حال "المكرمات" ي راط ق م ذه   "دی ه ة     ل م جری ي   ال ت  ال

 "المملكة" هي هذه هل المخزیة؟ روائحها بعض فاحت
 - الميثاق؟ في الناس لها صّوت التي العریقة الدستوریة

تخلص      متى خ   مشروع  سي د   الشي ة     من  حم زق رت م  ال
ادة  مخطط    واعتماد األجانب، ة      اإلب ي اف ق ث  خالل  من  ال
مر    متى وإلى السياسي؟ التجنيس مشروع دار  سيست  إه
 والمؤسسات   الوزراء رئيس طاقم قبل من البالد أموال

ل    التي األجنبية طّب مشروع    ت ب،     ل خری ت ل   ال ث  عمر   م
ورد؟     واللورد الحسن ف ل ي حدث    آيف   ج ت م    ی حك  عن  ال
ة،    والثقة الشفافية ادل ب ق   ال وهو  المت ث اء    ی ن أب  الشعب   ب
ل ّض ف ب وی ان ى األج ل ن  ع ي ن واط م ي ال ّل ف اردة آ  ش
 وواردة؟
ع    آيف ن ون     یقت واطن م وجود   ال إلصالح،    مشروع  ب  ل
 یوميا ویحظون هم، آما الزالوا السوداء الحقبة وأبطال
م  یملك وهل الحمایة؟ وقوانين والترقيات بالتعزیز  الحك
ة  " مفهوم لتفعيل الكافية الشجاعة ك ة     الممل وری دست  ،"ال
ة   بإیقاف ابتداًء ف ه    خلي ت ال ى  وإح ة،      إل م اآ ح م اء   ال غ  وإل

ة    الصوریة، المجالس وب ت ة     من  وال ئ ر    14 خطي رای ب  ف
وري   بإصالح  المطالبة المعارضة إلى واإلنصات  دست

 للسلطة؟ السلمي والتداول جذري
 جرائم مرتكبي مع للتعاطي حمد الشيخ خطة هي ما - !
ع    التي المتحدة لألمم سيقول وماذا والتعذیب؟ القتل ن م  ت
حة     التفاقية وفقًا المعذبين حمایة اف ك ب؟     م ذی ع ت  وهل  ال
ون      الحية وقواه الشعب أن یظن ل ب ق ي ع    س ي ب م    ب  جراحه

 دنانير؟ ببضع شهدائهم ودماء وآهاتهم
ذه ة ه ل ئ زل األس ت خ ة  ت ي ال ك ع إش واق اسي ال ي ي  الس ف

مخارج    نفسه الوقت في وتطرح البحرین، ة      ال ن ك م م  ال
ا    في النظر تستأنف أن إال السلطة على وليس لها، ه ق  أف

ع  التي الخطيرة األبعاد وتستجلي الحالي، ا    تندف ه ي  إْن إل
ي ت" ه ب ا رآ ه ّرت "رأس ى وأص ل ا ع ه ارات ي  خ

 ویعي؟ یسمع عاقل ثمة فهل .االنتحاریة

 قضية هيئة التأمينات وصندوق التقاعد
يتابع مركز البحرين لحقوق االنسان عن قرب تطورات قضية هيئـة           

ويجدها نموذجا لقضايا الفساد واالداري     .   التأمينات وصندوق التقاعد  
. المالي ذات التأثير المباشر على حقوق الناس واوضاعهم المعيشيـة         

ويعتقد المركز بان ما تم نشره في الصحافة ال يغطي كل الحقـائـق              
ويدعو المركز  .   والمعلومات الواردة في التقرير او المتصلة بالقضية      

الى متابعة ردود فعل المسولين باالجهزة التنفيذية ومحاسبتهم على اية 
 .محاوالت لتضليل الرأي العام او حجب الحقائق

ان المركز يدعم موقف اعضاء مجلس النواب الذين يتبنون كشـف            
الحقائق واتخاذ اجراءات تجاه المسؤولين الذين ارتكبوا التجاوزات أو         
المقصرين اي تكن مناصبهم، واصالح وضع الهيئتين، وارجـاع          

ويستغرب المركز اساليب الضغط التي اتبعتها      .   المستحقات الصحابها 
السلطة التنفيذية ضد بعض النواب سواء بشكل مباشر او غـيـر             

ويعبر المركز عن قلقه من االسباب التي دفعت نائب رئيس          .   مباشر
 .مجلس النواب لطلب الدعم من المواطنين عبر االعتصام والتظاهر

واذ يعرب المركز عن قلقه من مسير القضية في المجلس الوطنـي            
نظرا لموارد الضعف التي يشكو منها المجلس سواء في الصالحيات          
او التشكيل، فانه يطالب بالشفافية الكاملة ونشر التقرير والمـداوالت          

ويدعوا الجمعيات والنقابات الـتـي      .   والنتائج التي يتم التوصل اليها    
تدلفع عن مصالح المشتركين في هيئة التأمينات االجتماعية وصندوق         
التقاعد، الى التحرك للحصول على المعلومات ومتابعة القضية بشكل         

 فاعل والدفاع عن مصالح المواطنين

 االنوف تزآم الفضائح رائحة
 التأمينات بهيئة واإلداري المالي بالفساد یتعلق ما في فترة منذ الملك مجلس یعيشها التي  األزمة

ة       النية وجود فرض على هذا المجلس، هذا هشاشة مدى بجالء تظهر التقاعد وصندوق ي ق ي ق ح  ال
 عدم والسياسي القانوني بالشأن المعنيين على یخفى ال آما لحلحلته، المشروع على القائمين لدى
ذ   .معالجتها عن فضال الحكومية األالعيب آشف في فشل ان بعد المجلس هذا فعالية ن ة    فم دای ب  ال
ة     العائلة فرضتها التي اإلعاقة مدى واضحا آان ي ف ي ى   الخل ا  عل ه    م ت مجلس      أسم ال ي،    ب وطن  ال

 وتدخل  بمراسيم القوانين حزمة إلى باإلضافة التنفيذیة، السلطة قبل من عليه المحكمة والسيطرة
ة   والقوانين األعراف آل خالف على وصياغتها الداخلية المجلس بالئحة التنفيذیة السلطة ي  الدول
دوق   أزمة تأتي و .   المجال هذا في المتبعة دا     صن اع ق ت د   ال ع ا  مرور  ب ارب   م ق ن     ی ي ام ع ى   ال  عل
ة   وبعد ,العهود نقض مسرحية ع  مقاطع ات     أرب ي ع ة     جم ي اس ي ل   ذات س ق ري     ث اهي ي   جم  ونضال
ة   یفتقد مجلس بفشل الناس عامة لدى المتنامي اإلحساس وبعد ,الملك مجلس النتخابات  للصالحي
 أن وبعد . حلها عن فضال الساخنة الملفات أي تحریك على الشعبي والدعم والقانونية، الدستوریة

ر     بقوة الملك مجلس أعضاء بعض شعر ي اه ي   الجم ت داء   ذآرى  أحيت   ال دأت  الشه  مشروع  وب
 العقدي الدستور بعودة المتمثلة الدستوریة للحرآة األصلية المطالب على للتأآيد المدنية المقاومة
ة    السلطة من تدخل بدون نزیها حرا انتخابا المنتخب الوطني والمجلس ذی ي ا      إن . التنف رن ي اه  جم
 حال بأي یمكن وال الشكلية ومجالسها الحاآمة العائلة مناورات خواء آبير بشكل أدرآت الواعية

 الداخل، في والمخلصين للمراقبين مكشوفة باتت التي األالعيب هذه عليها تنطلي أن األحوال من
ا   قامت  التي األنشطة عبر الدولي العام للرأي ومكشوفة ه اء   ب ي داء   ذآرى  الح داخل   في  الشه  ال
 الرجل هيمنة وفرض الجماهير بعقول لالستخفاف مجال ال أنه الفعاليات تلك أثبتت لقد .والخارج
ة  العائلة ترید آما ماآرة بأساليب الواحد ك   وأآدت  ,الخليفي ذل  مجالس    فرض  محاوالت   فشل  آ
ة  الجرائم في المتسبب محاآمة أبدا تستطيع لن التي الكسيحة الملك ة،    اإلنساني ي كيف    واألخالق  ف
 نفسه؟ الوقت في قاضيا یكون ان للجاني یمكن
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 المؤتمر الدستوري المقبل يؤكد تالحم ابناء البحرين في مطالبهم
 بعقد هذا الشهر مؤتمر دستوري هو االول من نوعه        

ويهدف المؤتمر الدستوري . لمناقشة الوضع في البالد
إلى التصدي لألزمة الدستورية التي ترتبت عـلـى         

 كدستور منحة دون أن يـتـم        2002إصدار دستور   
لقد شكل  .   إقراره من قبل الشعب او ممثليه الشرعيين      

 و الذي يسميه الحكم دستـورا  2002إصدار دستور   
معدال على ذلك النحو خرقاً لطريقة تعديل الدستـور         

وقد حال إصدار   .   م1973المتعاقد عليها في دستور     
 من قبل الحكم وحده دون تمـكـيـن          2002دستور  

الشعب والمعارضة من المشاركة في االتفاق عليـه        
 موصوما بعيـب عـدم       2002مما يجعل دستور    

 .اإلقرار الشعبي بما يرتب عليه من عدم شرعيته
هذا وقد أكدت تعهدات رموز الحكم و المسؤوليـن          

قبيل التصويت على الميثاق على حاكمية دسـتـور         
 على الميثاق كما اكدت على أن المجـلـس          1973

المنتخب سيتولى المهام التشريعية بينما سـيـكـون         
المجلس المعين إلبداء الشورى فقط ، إال أن دستور         

  قد خالف آلية تعديل الدستور المقررة فـي          2002
 كما جاوز دسـتـور      1973 من دستور    104المادة  
 نطاق التعديل الذي حدده ميثاق العمل الوطني 2002

و على االخص فيما يتعلق بمهام المجلسين حيث جاء         
 بمجلسين متساويين من حيث العـدد       2002دستور  

أحدهما منتخب واآلخر معين يتقاسمان السـلـطـة         
التشريعية مناصفة ، وتقلصت الصالحيات الرقابيـة       
للمجلس المنتخب وأصبحت تبعية ديوان المراقـبـة        
ليست للمجلس المنتخب بل للملك دون ان يحـتـوي          

 .ميثاق العمل الوطني على اية إشارة لهذا التغيير
وفضالً عما تقدم وبالرغم من عدم وجود تفويـض          

للحكم أو رأس الدولة بإجراء التعديل منفرداً ودون         
االتفاق على الجهة التي تتولى تعديل الـنـصـوص     
المعينة ، فقد أجريت على الدستور تعديالت عديـدة         
أخرى جعلت إمكانية تعديل الدستور وإعادة األمـور        
إلى نصابها من خالل المجلسين الحاليين مستحيلة ما        
لم يوافق الحكم على ذلك ، وكذلك األمر بشأن تعديل          
أي من المراسيم المعمول بها أو التي صدرت قبـل          
انعقاد مجلسي السلطة التشريعية الحاليين ، وينطبـق        

كل ذلـك   .   ذات األمر بشأن إقرار القوانين الجديدة       
أدى إلى إفراغ المشاركة واالنتخابات من معناهمـا        

 والمبـادئ   1973األساسي المتعاقد عليه في دستور      
المتوافق عليها في ميثاق العمل الوطـنـي وروح          
مشروع اإلصالح القائم على توسيع دائرة المشاركة       
الشعبية في صنع القرار السياسي عما كانت عليه في         

 وهو ما بشر به ميثاق العمل الوطني        1973دستور  
 .الذي رحبت به المعارضة والشعب و أقروه

كما أجرى الحكم تغييرات جوهرية أخرى عـلـى          
 دون ان يتضمن ميثاق العمل الوطني       1973دستور  

 : اية إشارة إليها و يمكن إعطاء أمثلة عليها في اآلتي
أصبح الملك يمارس صالحياته مباشرة بينما كـان         

 ينص على أن الملـك يـمـارس          1973دستور  
 ) .33م(صالحياته بواسطة وزرائه 

 االستفتاءات بدون ضوابـط  2002استحدث دستور    
أو حد أدنى للمشاركين في االستفتاء ، مما يضعـف          
الديمقراطية البرلمانية ويعطي الحكم القدرة لاللتفاف      
على البرلمان بإجراء استفتاءات تكون نتائجها ملزمة       

 )43م(للشعب مهما كان عدد المشاركين فيها 
أصحت مسألة إعالن األحكام العرفية والسـالمـة         

الوطنية تتم بمرسوم من الملك ، بينمانص دسـتـور       
 على أنها ال تعلن إال بقانون تقره السلـطـة           1973

 )36م. (التشريعية ويصدره الملك
أصبحت للملك صالحية االمر بـعـدم إجـراء            

االنتخابات من خالل مد الفصـل التشريعـي لمـدة        
 73سنتين ، ولم يكن ذلك من صالحياته طبقاً لدستور        

أصبح للملك حل مجلس الـنـواب        )   64 و م  58م( 
 يشتـرط  1973بمرسوم غير مسبب ، بينما  دستور  

تسبيب مرسوم الحل ، وال يجوز حل المجلس لـذات     

 )64م(األسباب مرة أخرى  
بات ديوان المراقبة المالية تابعاً للملك بدالً من تبعيتـه           

 ، وفي ذلك سحب     1973للمجلس الوطني طبقا لدستور     
 ) .116م(للسلطات الرقابية للمجلس المنتخب 

 17أباح الدستور الجديد ازدواج الجنسية خالفاً للمادة          
 ، وحذفت العبارة التي تشتـرط أن         1973من دستور   

يكون النائب مواطناً بصفة أصلية ، فأصبح من حق أي          
متجنس مهما قصرت مـدة تجنسه الترشيح لعضـويـة         
المجلس النيابي ، وأصبح من جنسوا واحـتـفـظـوا           
بجنسياتهم األصلية لهم حق التصويت فور تجنسهم ، مما         
يؤثر تأثيراً بالغاً على مجمل العملية االنتخابية ونتائـج         

 ) .17م(االنتخابات وفاعلية مخرجاتها 
قام الحكم باصدار قوانين المحكمة الدستورية والسلطـة         

القضائية والالئحة الداخلية للمجلسين بمراسيم قبل إصدار 
 مما يعني عدم القدرة على تعديلها دون         2002دستور  

رغبة وموافقة الحكومة ، ويعتبر ذلك مساساً حقيقياً بمبدأ         
استقاللية السلطات عموما و السلطة القضائية على وجه        

 تنظيم هذه األمور 1973الخصوص ، بينما ترك دستور  
 ).81م(للسلطة التشريعية 

لم يعد من حق النواب تقديم مشاريع بقوانين تـتـم              
مناقشتها ، بل اقتصر دورهم على تقديم مقـتـرح أو            
رغبات يتم التصويت عليها ، ثم تقدم للحكومة التي تعيد          
صياغتها وتحدد التوقيت لمناقشتها في المجلس النيابي ،        
كما يتطلب األمر موافقة الحكومة على أي تعديل فـي           

 )  81م(73قانون الميزانية ولم يكن ذلك وارداً في دستور
ال ترفع القوانين من المجلسين إلى الملك وإنما إلـى             

الحكومة مما يجعل السلطة التشريعية في وضع أضعف        
  )83م . (من الحكومة وبشكل دائم 

األغلبية المطلوبة لعدم الثقة في الوزير أصبحت ثلثـي          
أعضاء المجلس المنتخب في الدستور الجديد بينما كانت        

 ) فقرة ج66م . (1973أغلبية األعضاء في دستور 
الصفة المستعجلة للقوانين التي تنظم مـوضـوعـات           

اقتصادية ومالية تتيح الفرصة للحكومة بتجاوز المجلسين       
بإصدار تلك القوانين بمراسيم ملكية ولم يكن ذلك وارداً         

  .1973في دستور 
من الدستور الجديد جـمـيـع       )   121( اعتبرت المادة    

المراسيم والقرارات واإلعالنات الصادرة والمعمول بها      
قبل انعقاد المجلسين الحاليين صحيحة ونافذة بـغـرض         
تحصينها نظرا لكون امكانية تعديلها معدومة إذا كانـت         

كل ذلك بغرض تحصـيـن      .   الحكومة معارضة للتعديل  
التشريعيات المجحفة و الخاطئة التي صدرت منذ حـل         

م و بغض النظر عـن       1975المجلس الوطني عام    
 .تعارضها مع نصوص الدستور

 
 :أهمية المؤتمر وأسس المشاركة فيه   
إن هذه األزمة الحقوقية والسياسية التي نتجت عـن           

 تلقي عـلـى      2002فبراير  14إصدار الدستور في    
المعارضة واجب التصدي لها تمسكاً بحقوق الشعـب        
وتأكيدا على ضوابط العالقة بينه والحكم ومن أجـل          
تحقيق وحدة وطنية وطيدة تؤمن الفاعلية واإلمكانيـة        
لتطوير الوضع السياسي الراهن ومستقبل األجـيـال        
القادمة وتتوافق مع التطورات الديمقراطية في العالـم        
لتحقيق المزيد من المشاركة الشعبية في اتخاذ القـرار         

 .وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني 
إن القاسم المشترك للعمل السياسي في هذه المرحلـة          

هو المطالبة بالحقوق الدستورية التي تؤمن مشاركـة        
شعبية حقيقية في مهام السلطة التشريعية باعتبار أن         
الدستور هو ضابط إلطار العمل السياسي المستقبلـي        

 -:انطالقاً من الثوابت الثالثة اآلتية 
 كحد أدنى ال يجوز     1973التمسك بمكتسبات دستور     

التراجع عنها، االلتزام بروح مبادئ ميثاق الـعـمـل          
الوطني، االلتزام بتعهدات المسؤولين السابقة عـلـى        

 .التصويت على الميثاق بشأن طبيعة المجلسين 
 :اللجنة التحضيرية للمؤتمر  
تشكلت اللجنة التحضيرية من ممثل لكل جمعية مـن          

العمـل    –الوفاق االسالمية   ( الجمعيات المنظمة االربع    
التجـمـع     –العمل االسالمي     –الوطني الديمقراطي   

باإلضافة إلى شخصيات مستقلـة     )   القومي الديمقراطي 
 .إختارتها الجمعيات المنظمة

  
 أهـداف المؤتمر 

أن الغاية من المؤتمر الدستوري هي التصدي لألزمة        
الدستورية في البحرين الذي تنظمه الجمعيات السياسية       

الوفاق الوطني اإلسالمية، العمل الـوطـنـي        ( األربع  
الديمقراطي، العمل اإلسالمي، التجمع الـقـومـي         

هي التي نجمت عن إصدار الحكم لدستور ) الديمقراطي
 بإرادته المنفردة ودون اإللتزام بآلية التعديـل        2002

 النافذ ، مما أفقد دستـور       1973المقررة طبقاً لدستور    
 عنصر اإلقرار والقبول الشعـبـي الـالزم          2002

لشرعيته، كما يهدف المؤتمر الدستوري إلى معالجـة        
 : األزمة الدستورية إنطالقاً من الثوابت التالية

 وتوسيع دائرة   1973التمسك بمكتسبات دستور      –  1 
المشاركة الشعبية في إعباء الحكم واإلدارة عما كانت        

  .1973عليه في دستور 
اإللتزام بما قرره ميثاق العمل الوطني بشـأن           –  2

 .التعديل المقترح للدستور 
اإلستناد إلى تعهدات رموز الحكم ومسئوليه، التي         –  3

سبقت التصويت على ميثاق العمل الوطني، بشـأن         
 .طبيعة ومهام المجلسين 

 : وبناء على ذلك فإن المؤتمر يهدف إلى تحقيق اآلتي 
العمل على توحيد الجهود من خالل إطار مشترك          –1 

يهدف إلى بحث األزمة الدستورية فيما بين الجمعيات        
السياسية والشخصيات المستقلة وصوالً إلى طـرح        

 .مخارج وحلول سياسية وقانونية لهذه األزمة
العمل على التوصل إلى توافق على صـيـغـة            –  2 

 1973ومضمون التعديل الالزم إجراؤه على دستور        
طبقاً للثوابت المذكورة أعاله بما يكفل المحافظة علـى        

 .الطبيعة التعاقدية للدستور
المطالبة بسلطة تشريعية منتخبة بالكامـل ذات      –  3 

صالحيات تشريعية ورقابية كاملة وصوالً إلى المملكة       
الدستورية الديمقراطية التي تم التوافق عليها بـيـن          

 .الشعب والحكم عند إقرار ميثاق العمل الوطني 
المطالبة بحوار جاد بين الحكم ومختلف القـوى          –  4 

التوصل إلى حل لألزمة الدستوريـة       السياسية من أجل  
حفاظاً على الوحدة الوطنية وتعزيزها علـى أسـس          
وطيدة وثابتة قوامها المشاركة الشعبية الحقيقية فـي         
شئون الحكم، وكفالة الحقوق والحريات العامة فـي         

 .إطار دولة القانون والمؤسسات 

 اعتقاالت سياسية
  ديسمبر17 بعد مسيرة 

 يناير إستدعاء محمود حسن صالح آل       13تم في   
 عاما من قرية الديه، وتم التحقيق معه        20إبراهيم  

في مركز شرطة الخميس عن دوره في اإلعـالن         
لمسيرة الشهداء، ثم أخلي سبيله ليتم القبض عليـه         
في اليوم التالي ويبقى في المعتقل في المـركـز          

 .المذكور فترة تجاوزت االسبوع
من "    عاما 17" كما تم اعتقال أحمد شعبان البالدي       

 ينـايـر    17أهالي السنابس في فجر يوم السبت         
ووجهت إليه نفس التهم إضافة لتهمة حـرائـق          
اطارات في السنابس، والزالت الدوريات ترابـط       
حول منزل عبداألمير طاهر السميع، شقيق الشهيد       
حسن طاهر السميع في محاولة للقبض عليه بعـد         
أن جاؤوا العتقاله عدة مرات ولم يجـدوه فـي           

 . المنزل
 17" وقد تم قبل ذلك اعتقال الشاب  حسن هزيم           

 .السنابس" عاما
واستنكرت اللجنة الوطنية للشهداء وضـحـايـا        

سياسية " التعذيب إجراءات اإلعتقال ووصفتها بأنها     
 ".بحتة
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رفعت لجنة الشهداء وضحايا التعذيب  رسالة للسفـارة         
الذي زار     األمريكية ولوفد التجارة الحرة األمريكي      

البحرين الشهر الماضي لتوقيع اتفاقية للتجارة بـيـن         
 :البلدين، في ما يلي نصها

: ى الوفد األمريكي التفاقية التجارة الحرة بخصوص      ال
 .حاكمية القانون، واإلفالت من العقاب

اللجنة الوطنية للشهداء و ضحايا التعذيب تود أن تلفت         
عنايتكم إلى عدة نقاط مهمة قبل صياغة أو تـوقـيـع            
اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين و الواليات المتحـدة      

 .األمريكية
اللجنة تدعم التجارة الحرة بين األمم بشكل عام وبغض         
النظر عن الدين و العرق والثقافة ما دامت التـجـارة           
تؤدي إلى الحوار بين الحضارات األمر الذي يـؤمـن       

وعلى مر التاريخ لعبت    .   حياة العدالة والسالم لإلنسانية   
التجارة دوراً مهماً في تبادل ونقل قيم بديلـة بـيـن           
الشعوب من مختلف المناطق الجغرافية والخلفـيـات        

ونحن على ثقة أن كل تجارة حرة في العالـم          .   الثقافية
اللجنة تتمنى أن تساعد    .     سوف تصب في هذا االتجاه    

هذه االتفاقية المواطن العادي من الشعب األمريـكـي         
ومثيله في الشعب البحريني من خالل رفع مسـتـوى          

ومن جهتنا في البحرين نعتقد أن االتفاقـيـة         .   معيشتهم
تتضمن قضايا تهم الشعب البحريني ومن جملة هـذه          

 .القضايا حاكمية القانون واإلفالت من العقاب
 حاكمية القانون

بغض النظر عن وجود دستور وقانون في البحريـن،         
السلطات البحرينية ال تحترم القانون المكتوب، وعالوة       
على ذلك فإن النظام القضائي غير مستقل وغـيـر           
منفصل عن السلطة التنفيذية؛ فكلتاهما معينتان من قبل        

الدستور ال يعطي الحق للسلطة التشريعية أو        .   الملك
ومن هنـا،   .   ألي أحٍد بقبول أو رفض القضاة المعينين      

إذا كان القاضي فاسداً فليست هناك آلية لسحب الثقـة          
كما أن المحاكم في البحرين واقعـة       .   من ذلك القاضي  

لمزيد من التفاصيل راجـع      .     ( تحت ضغط الحكومة  
 ).تقرير الخارجية األمريكية لحقوق اإلنسان

  :اإلفالت من العقاب
المسؤولون الحكوميون في البحرين، ممن ارتكـبـوا        
جرائم وانتهكوا حقوق اإلنسان في الماضي أفلتوا مـن         

 الـذي  2002-56العقاب تحت مظلة المرسوم الملكي    
. يمنع ضحايا التعذيب من تقديم المجرمين إلى العدالـة        

واقعاً، المحاكم البحرينية رفضت قضايا ُرفعت ضـد         
ُيعتبر هذا المرسوم ضد دسـتـور        .     هؤالء المعذبين 

البحرين وضد االتفاقيات الدولية التي وقعت عليـهـا         
مملكة البحرين مثل اتفاقية مناهضة التعذيب والـتـي         

حكومة البحرين ال تراعي دستورها، ( . . . ) .   تنص على   
 !!فكيف هو الحال بمراعاة االتفاقيات الدولية ؟

اللجنة تطلب من الوفد األمريكي التفاقية الـتـجـارة          
 :الحرة

أن تناقش النقطتين المهمتين مع الحكومة البحرينية         -1
ويـجـب   .   وهما حاكمية القانون واألخالق من العقاب     

على الوفد أن يحصل على وعٍد من الحكومة البحرينية         
باحترام االتفاقيات الدولية وأن يكون هناك عقاب إذا لم         

 .تراعي الحكومة البحرين البنود الموقعة عليها
 ألنه قوانـيـن     2002-56إلغاء المرسوم الملكي      -2

 .البحرين والقوانين الدولية
التحقيق في جميع قضايا القتل والتعذيب من قبـل           -3

 .لجنة وطنية محايدة
محاكمة كل الذين قاموا بأعمال القتل والتعدي في          -4

 .محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية
تعويض ضحايا التعذيب وعالج آهات الـحـاالت         -5

 .التي ما يزال البعض منها يعاني من آثار تلك المرحلة
بهذه النقاط المذكورة أعاله تساعد اتفاقية التجارة الحرة        

 .الشعب األمريكي و البحريني معاً
 
 عن اللجنة الوطنيةة للشهداء و ضحايا التعذيب

 عضو اللجنة –إيمان شويطر 
 م2004/ 27/1

 رسالة للوفد االمريكي
  حول اتفاقية التجارة

 حروفي آانت منفية
 من أجل اإلنسان

 من أجل حقوق وقضية
 

 جاء ینادي 
 أعطيكم حقا اني 
 وأصنع جل الحریة

 
 أسراآم هاآم  

 ما عاد لنا فيهم حاجة
 صارت محمية  سكناآم

 أنتم أبنائي
 آأسنان المشط سویة

 
 فاألمن یسود 
 فال تهویل
 والترویع

 وال غارات همجية
 

 صدقنا القائل 
 آما في السابق دوما
 وعشنا أحالما وردیة
 مر الشهر ومر العام 
 فجاء بدستور وهدیة

 
 عاد القائل 
 یقمع رأیا

 یحرف قوال
 یصدر عفوا

 ساوى جالدا بضحية
 

 وأرضي صارت مسبية 
 ومالي ؟

ال تسأل.. آه   
 فهو اآلخر مهدور

 مذ جاء مزاد الجنسية
 

 أضحى وطني 
 ظلما یشكو 

 یصرخ من أجل هویة
 

 أین آالم الدبس؟ 
 أین وعود األمس
 بل أین هي الحریة

 
..عفوا    

 یبدو أن الحرف یعود
 والجسم یعود
 لكن حقوقي 
 بقيت منفية

عقدت الشهر الماضي ندوة مهمة عن التجنيس بنادي العروبة، في ما يلي مقتطفات             وعود آاذبة
 :مما دار فيها

قانونية استعرض فيها تعاريف العرف      قدم المحامي ورقة  : المحامي عيسى ابراهيم  
  .المتعلقه بأعطاء الجنسية الدولي بخصوص معنى وطبيعة الشروط والضوابط

جليلة السيد قراءة قانونية للتجنيـس       قدمت المحامية الفاضلة  : المحامية جليلة السيد  
طرحت،وقد تطرقـت الـى       السياسي وقد أشاد الكثيرون بقوة ودقة الورقة التي       

  بخصوص تنظيم وشروط وضوابط الجـنـسـيـة،         1963القانون الصادر عام  
 اذ القانون البحريني يشترط على المجنس(واستنتجت مخالفة قانونية فاقعة التجاوز 

ممارسة النشاط السياسي وحق االنتخاب بعد أن يكمل عشر سنوات من بـعـد               
،وهذا فضالً عن ان التجنيس في أصله       ) ولكن ماحصل هو العكس    اعطائه الجنسية 

 يدون ضابطة أساسية    1963ان القانون البحريني عام      باطل وال يملك الشرعية،اذ   
 سنـه   25الشخص في البحرين مدة ال تقل عن         العطاء الجنسية وهو ان يقيم هذا     

  .والحاصل هو العكس سنة15وقد عدل هذا القانون وأصبحت المدة هي 
االبعاد المهمة لهذه القضية     توقف النعيمي عند أحد   :   المهندس عبد الرحمن النعيمي   

فادحا عندما أقدمت على     والتي رأى من خاللها النعيمي ان الحكومة ارتكبت خطأ        
مستقبالً بين أبناء    تجنيس االخوة العرب، فبهذا التجنيس ستنشر البغضاء والكراهية       

اجل الوحـدة    هذا الشعب،اذ ان المواطن ال يمكن اقناعه ان تجنيس هؤالء هو من           
 فالمواطن رزقه وخيره وسكنه لهذا الذي أعطي الجنسيـة        .   العربية وما شابه ذلك   

حديثاً،فكيف يمكن تصور هذا النوع من التجنيس في ظل أوضاع اقتصادية صعبة            
بين ان شعب البحرين شعب منفتح على اآلخرين ويشهد الجميع بمستوى            وقد. جداً

  .اخالقة ورفعته وهذا التجنيس يضع الشعب في موقع حرج جدا
موقف قانوني يجابه هذه الجريمة النكراء بحق        أكد على ضرورة بلورة   : عزيز أبل 

 . .السلطة ال تحترم العقل الوطن والمواطن،وقد نوه صراحةً ان هذه
السافر للناطق الحكومـي بـن        أستنكر الكذب والتزوير والتملق   : االستاذ مشيمع 

بكل وقاحة انهم دعو    "   التفلنزيوية" التلفزيونية   علي،اذ قال االخير في ندوة التجنيس     
يحضر،وقد أكد المشيمع انه لم يسمع بهذه النـدوة          المشيمع الى هذه الندوة ولكن لم     

وقد علق المشيـمـع     . في الجريدة فقط   أصالً، فكل ما سمعه هو تصريح بن راشد       
وقد بين المشيمـع    . واالعالمية بخصوص هذه الدعوة واصفاً أياها بالحرب النفسية      

موقفه من الدعوة أنه مستعد ولكن بشرط ان يكون حوارا صريحا وان يـعـرض               
  .مباشرةً على التلفاز

هل ممارسة الملك وفق المملكة الدستورية      : متسائال( أستفهم: علي العريض  المحامي
  الصالحيات المطلقة التي تعلو الدستور؟ أم وفق

الحاصل هو أهانة للمواطن البحريني ولهويته،وأيضاً    أعتبر التجنيس : رسول الجشي 
 .تطرق الى ان هناك أزمة ثقة

 قام بسرد قصة لمواطن بحريني تكشف مدى وأبعاد سياسـة         : عبد الهادي الخواجه  
كان هناك مواطن بحريني يدعى الـحـاج صـالـح             ( التجنيس السياسي الظالم  

الحاج قد أختلف يوماً مع أحد أفراد آل خليفة وذلك في عـقـد                وكان هذا ) ستره( 
احدى االراضي الزراعية وبعد فترة من المشادات بـيـن           الثالثينيات على ملكية  

الحاج صالح ولكن صالح قد رفض ولـذلـك           االثنين حكم بربع االرض لصالح    
،وقد توفي في   ) البصرة( العراق الموقف هوجم على منزله وقد فر حينها الى ارض        

الذي بذلوا اقصى جـهـدهـم        ولكن القصة لم تنته،فله من االبناء     . عقد االربعنيات 
الداخلية امتنعت عن    للدخول الى البحرين واسترداد هويتهم القانوينية ولكن وزارة       

تحرك بشأن   الرد رغم وجود الجوازات القديمة بحوزتهم،وقال الخواجة ان المركز        
 .والجوازات ردت بانهم ال يستحقون الجنسية البحرينية هذه العائلة  ولكن الهجرة

االسالمية بهذا الخوصوص قائالً ان االسالم ال         بين الرؤية : الشيخ محمد المحفوظ  
قال ان ما يحصل في البحرين غـيـر      يعرف القومية والحدود والعنصرية ولكن  

والدراسة الجديدة والتي تنبـئ      مقبول وغير منطقي،وقد تطرق الى مشكلة البطالة      
القادمة،فكيف اذاً نـقـوم      بواقع اقتصاي معيشي مرير على مدى العشر السنوات       

التجنيس يكشـف    بالتجنيس،وقد وضع المحفوظ النقاط على الحروف وقال ان هذا        
وبالتحديد  بكل وضوح ان بعده سياسي بحت ويهدف الى خلخلة المجتمع دمغرافياً          
  .هو يستهدف الشعية واال لماذا يوظف هؤالء في الداخلية ويمنع الشيعة

عرض امام الحاضرين قصة جواٍز بحريني يبحث عن مرتزق         : الشيخ علي سلمان  
ذات يوماً أسود نزل احد المستوطنين السوريين عـنـد          .   ليأخده في جيبه   وصائع

العقارات ليستأجر شقةً مفروشةً،وفجأة أختفى هذا المستوطن تاركـاً          احدى مكاتب 
اينك ،، فلقد   :   العقار،فقام االخير باالتصال بذلك الشخص     جوازه عند صاحب ذلك   

ومن جانب آخر للقضية قال سماحة      . خده وال أريده  :   الجواب تركت جوازك؟ فكان  
به اختام للخروج من مملكة البحرين ولكن ال توجد به           الشيخ ان هذا الجواز يوجد    

دخول وخروج هذا الشخص منها وهذا يدل علـى          أختام الجمهورية السورية عندو   
ابو مجتبى مدى نزول هذه الهويـة        انه ما زال يحتفظ بالجنسية السورية،فاستبشع     

الشيخ ان المعارضـه     وقد أعلن سماحة  .   الى هذا المستوى من التهكم والحضيض     
السلطة بـهـذه      ستضطر الى اخراج القضية الى المحافل الدولية اذا ما استمرت        

والتـي   واما ما يتعلق بخصوص اللجنة المنبثقة من مجلس الملك        . السياسة العنجهية 
هي معنية بها الملف،  علق الشيخ علي سلمان ان هذه اللجنة ستشهد شهادة زور                

هذا الملف وعلى ما يسمى بالعملية الديمقراطية الكاذبة،وكان الشيخ قد           وباطل على 
وأكـد  . يحضر أحد من اعضاء هذه اللجنة في هذه الندوة القانونيـة           تساءل،لماذا لم 

وكـان  . ضدد السنة والشيعة وطالب االخوة السنة بالتحرك       سماحته ان التجنيس هو   
الفضائح وقد عرضها مجدداً ان احدهـم ذهـب           الشيخ قد أعلن سابقاً عن أحدى     

الملفات التي يوجد بها تـجـاوزات        ليعطي أحد النواب مفاتيح الوصول الى بعض      
ألفا، فأترك هذا الملـف      نحن حصلنا على العشرين   :   وكان رد هذا الناب المنتخب    

السياسي التي يبـحـث     وقد نوه احد المشاركين ان ملفات التجنيس      .   واتركنا نعيش 
 .الملك الخاصة عنها النواب غير موجودة في الهجرة والجوازات بل في ازقة

 ملف التجنيس مجددا بنادي العروبة 


