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مقدمة

 دخولها منن خليغة آل قبيلة السكانية التركيبة معضلة واجهت
 ما تغييرها إلى باستمرار فسعت الزمن، من قرنين من اكنر قبل البحرين

 النزعة نات القبائل إلى إغراءات عبر سبيال نلك إلى استطاعت
 برنامج عبر ثالثة عقود ومنن وحاليا قديما، سها نزحت التي العدوانية

إليه تطمئن التي األجنبي من ممكن عدد اكبر لتجنيس قانوني غير
 طائفية مقاييس وضعمن والشرهلة، الجيش في الحساسة المناصبا وتععلمه

 من اآلالف عثعرات وتجنيمن وثوظيف وتوطين وتطيف اسبراد تم بحتة
ع التي وغيرها العربية الصحاري وابناء البحو من الجهلة البشر س  ت

ل او القيم إلى تحاكم ان دون حاكمها وطيع  وظيفتها األعراف، إلى شت
 سبيل في ويجاهدون حريتهم اجل من يناضلون النين البلد اهل قمع

ل ومواطني البلد في المقيمين اإلى التجنس سعلسل وتوسع دينهم،  و
 ال خطيرة ظاهرة فكانت المعضلة، هذه كسر في رغبة العربية الخليج
 اقدم اليوم هذا حتى أدم الله خلق منن نظاما نعلم ولم التاريخ في نتكرر
 والجالبين بالمرتزقة االستعانة من البحرين في النظام عليه اقلم ما على

 يرفضن سرية عملية في وتعذيبه ونهبه لقمعه األعزل ثمعبه ضد األجانب
 ومساكنهم ونبائنهم في عليه وميزهم وذثصيالتها، ارقامها عن اإلفصاح
 من له وحماية واألمن االسنثرار عنصر يكونوا ان في امال وخدماتهم

المواطنين-.

 الوضع تفيير ال يفترض امل على للنظام المخططون ارتكز
 مجتمعات مجموعة منها سيجعل العافية وهويتها للبحرين الديموغرافي

 الثورات وميجنبها الشيعية الغالبية عقدة ويرفع متجانسة غير صغيرة
إعطاء لون القبلي الحكم على معلوم غير امد إلى وسيحافظ الشعبية

٧



 جراء ن٠ البك. بها سبظي التي العدمرة السلبية لالثار واسعة اهمية
ه لم التي التجنيس ت١ءملي ت  البطالة نسبة فاتسعت سلبياتها بانت حتى ت

 الضفعد وتزايد .األمية نسبة وارنثعت والمرقات الجرقم وكثرت والفهر
ب بين الفجوة واتسعت وغيرهما والتعليم الصحمة خدمات على ف ل  ا

 تخص -ال وسلبيات وأثار المجتمع، وذشتب العة وانعدمت والحاكم
من نفسه النظام تهليل إلى النوبة تصل حتى اخرى لون شريحة

الجلد. المستوطنين
 قام التي المخظفة واالحتجاجات الشعبية اآلراء إلى استمعنا ولقد

 او فيها بالمحاورة يسمح او إليها النظام يستمع ان لون المواطنون بها
رافغة المتاالت عشرات وراينا المختلغة، اإلعالم وسائل في تناولها  ال
- اوقفوا واحد بصوت تصرخ كلها لذتجنيس والناقلة  و)رجوا ا

 شعبنا نشارك الموضوع باهمية منا األصلية.وايمانا بلدانهم إلى المجفين
التوفيق. الله سائلين ومتعلقاته، التجنيس ونبق همومه

الله,مؤمن عبد



ألول الفصل ا

أسباب.
ل ل ض ك ٠ا ٠٠



سباب س ا جني الت
ر نفسه يطرح الذي السؤال را ست  لالهوضاع المراقبون ويسعه با

ة ي ب ا ف ر لبحرف١ هي ا و  النظار قدعو التي الحقيقية األسباب حول ش
ر البهرين في ي - د١الل  بقاع شئى ض المرتزقة ويجلب األجاذب، و

حة ب١االت ت لهم ويهيئ مصاريفهم جميع ويبحمل األرض، را  ك
 محروزهن والمعاناة، الفقر ن٠ بحر في ينام والهواطن الكريهبء ةوالحيا
ل صغيرة دولة والبحرين األساسية، حقو-قه ك ر دبوس رلس ت  حارطه ع
ي ،العالم وا  السجون ورهين مشرد وشعبها ومنؤاضعة، بسيهلة عبها٠ث ر

ء - ا ؛ هلى ٠مغلوب ذهبط، و ره  المواطنة.، حقوق ابسط ر يهذقر ا
ة مشاكل من وتعاني عالية، سكانية كثافة وبها العمل، ض ^طل ب ا ث  إ

؛ صحة ن٠ االجتماعية الخلمات في وضعف م د ر وت  ض ١ءيره إ
ز، بتفصيل عنها سنتحدث التن األسباب ك  البلد لوماءألن. ئطن وحكنهته ا
ل الموارد، محدود شعب  رلعها١لمش المربية الظيج دولت ن٠ المساعدات و

ز لجواباو ا ا و ألصل اشدف ٠ان آل ا واألساس ا ي س1ف س  متءونة هو ك
ك ل ي١ لوجود١ >< ء١ا لحرب الجهوش هذه وكل لسرين؛١ ر ص

ر ري ب ز البهرين د  النزكيبة تفيير ن٠ األخرى األسباب وكل ٠ا
ةا والهوية كعيةسال عفي ها الد ل ر صنن ألت األصذ، لهذا مقدمة وف  ال
ض1 ر ه كم١الح ديهد اذي ب ز ي  بعد فحكم في العدالة إلى ما يو،اا و
س >، كلر١ ع ذم ١ذةذ والظلم، الضيم ز ز ظ ر الوجود هذا إنهاء ش  ع
ل ذها1ف الهريب دى٠ال ة ، ط^و  له صوت وال حس ال ضئيلة ^ل

ها لشعبا ةقدر وىدم ، دا م١ > ئ ألي ق ر  للنظام، فاعلة سياسية س
د ذع٠و  بشرية بروعا يستورد فالنظام السابقاته. االنتفاضات م

ث ادجماهير ءهسب هن لتحهيه ز دات صراع في نفسه يجد ح ست  و
ر االسهراد له وتهيئ تهميه ان امل هلى ا٠س نا ال  واالحفثان السنسي ب
ب على جاهدا ودسل لدهر١ دى٠ل لشرءيةا .ير زات۴ألال س  االرادة ت

ب ق ونكل المحنة -الوسائل عبر السياسي الهرار صنع في ا  اتز
د مجتمع ولخلق قانونية، صبغة إعطاءها ثم وس لملذؤيةا د ؤ مت ر أل ا



 البريطانية السياسة. وريثة وهي واالنسجام بالتجانس يتمتع ال والقافات
 والبلوثب الهنود من اجنبية فرق على اعتمدت التي المنطقة في

ها ولعدم األمن لحفن وآلباكستاسن  لبلد٠ بأن - م١والذظ بللمواطنين، قت
 االنسحاق قمة ٤تمذل التي المخلصة المواطنة في ونبرة قلة من تعاني

 هم المستورلين فائ وعليه الشعينات احداث نلك على والشاهد والعبودية
 يستحقون من وهم المطلق والوالء المخلمعة المواطنة يمهون النين

 ينزدلون ولن لم. وهم والشرهلة، الجيش في وخاصة الحساسة المراكز
 نلك فعل البحريني العسكري يابى بينما المواطنش وقش وتعذيب قمع في

 والوعي والوهلن والقرابة والقيم والشعور بالضمير تتعلق مسالة فهذه
 السهطرة ولضمان الصحاري، ساكني البدو الجهلة استبراد تم ايضا ولهذا
 السيطرة بتامين ذذمر او احد من مساعلة دون كاملة الشعب هروات على

 من اكش يهمهم ال الذي بالغرباء العسكرص المؤسجن على ابتداة
 البهن ألجل ويناضل يبحث الذي الشعب خالف علفهم على الحصول
 قابلة نماذجها من بعض في المستوردة العؤنات وهذه والكرامة، -والحرية
 البنيوية ومبذاتها المالية األرباح لتحقيق النظام في اهلراف مع للتعاون

ب على  يتغذى األخالقي الفساد فملف السياحة، شعار وتحت عفتها صا
المجتمع. عن الغريبة الموجودات بهذه سوءا

الديموغرافي التفحر
 خليغة آل قبيلة دخول منن الديموغرافي التفيير محاوالت بدات

السكان.، خن الغالبية ابناء وتهميش السياسية الطائفية إت١وبد للبحرين
بالمذهب يدينون اليوم حتى زالوا وال البحرين ابناء من الغالبية وكان

 القبيلة قامت لقد السنية، المناخب باحد خليفة أل قبيلة هدبن بيتما الشيعي
 واالضطهاد الضفط وتحت المسالمهن األهالي ضد بمجازر الحاكمة

 كإير.ان المنطقة- دول .إلى الشيعة من كبيرة اعداد هاجرت واكروب
 القبيلة وحصرت األخرى، الخليج وامارات والقطيف واإلحصاء والعراق
-في ,معينة فثة على اللولة في والتنفيذية القيالية الونبائف الحصة



 السلطات له سعت اساسيا هلغا اكيموغرافي التفيير فكان المجتمع،
رفع البحرينية  عن لحظة نتوقف ولم الشيعية األكثرية حكم هاجس به ل

 السياسة في األول الهدف جعله هو األن يميزها ما ولكن عليه العمل
 المشاريع وجعل ألجله وإعالنا سرا نهارا ليال والعمل للنظام الداخلية

 ان االلكترونية المنامة مجلة كتبت حتى عليه، مبحية األخرى الحكومية
 التركيبة لتغيير السنة ابناء من شخص الف ٣ ٠ ٠ تجنيس ينوي النظام

 لوحدها الدواسر قبيلة من جنس انه شعبية مصابر وقالت السكانية
 عدد ان إلى المؤكدة غير العديرات بعض ونسبت شخص، الف. خمسين

 وصلت قد الماهشية الست السنوات خالل واألردنيين السوريين المجنسين
 الشعب عن محجوبة فهي الحقيقية األرقام اما متجنس، الف ٣٥ إلى

 تصل قد هائلة ارقام إلى تشير والعديرات البك في الشارع حركة ولكن
 ما اي ماضية قليلة سنوات في الخليجيين غير شخص هف خمسين إلى

 في األرض امحقاع من استوردوا البحرين، سكان من ةو١٥ من يقارب
 لي قال منهم، الساحقة الغالبية ١ والببو الجهلة يمش األخيرة السنوات
 كثير كثير .اهناك ائ مكسرة عربية بلغة كشرطي يعمل باكستاني مرنزق
 المرنزق هذا يستطيع ال عدد إلى الرقم يصل لبحريذيةاا،1 الجنسية اخذوا
 خارج يتحدث انه ورغم الحسابي، إدراكه منطتة عن خارج فهو بيانه
 يخشى سوءا ارتكب بانه ويشعرك ومرتبكا خائفا كان انه إال البك

 عن الكشف حين السكاني التفير اسبضاح يتم ان الممكن ومن اكنشافه.
 عام في بدات والتي السكان لعدد السبع الحقيقية الرسمية اإلحصاءاتا

 كما األخيرة اإلحصائيات طريق عن العريبية اعدادهم معرفة او ،١٩٤١
 غدد كان إذا انه اوضنح حيث البحرينيين، األكاديميين احد عن نقل

 هو ١٩٩٣ إحصائية في ٥٠ - ٤٠ العمرية الفئة ذوي من البحرينيين
. .  — ٥ ٠ العمرية الفئة ذوي من البحرينيين عدد فان مثال شخصا ٥.
 بسبب شخصا ٤٧٠. يقارب ان بد ال األخيرة اإلحصائية. في ٦٠

. الرسمي العدد كان فإذا الوفيات .  هم الفئة ذثك في المجنسين فإن ٧.
. من ٤٧٠. طرح حاصل وهي نقرييا شخصا ٢٣٠. .  وبظبيق ،٧.

 نثريبيا عددا لنا يخرج جمعها ثم العمرية الفئات باقي على الطريقة نات
ال -العدد وهذا العدد، لمعرفة المفروضتين اإلحصائيقين بين للمجنسش



 يدخلوا لم النين او المفروضة األخيرة اإلحصائية بعد جنسوا النين يشمل
اساسا. اإلحصائية في

 يهوم إليه |لحسث والسعي الليموغرافي التفيير في المنهج وهذا
 صورة وتزيين تجميل إلى الداعي سواء الحالي النظام اهلراف كل به

 على الهيمنة على تخطط فهي الهديم األمني بالمنهج المتمسك او النظام
 سشاذيجي1 بشكل القادم السياسي بالمسار والتالعب الشيعية الغالبية
 في مكاذب فتح قد الوزراء رثيس ائ البحرين في الناس ويإتحدث خطير.

 في وقودا وجعلهم السنة. ء٠ابذا لتجنيس السعودية في وخاصة الخليج دول
ل المجتمع جعل بل يعلموا، ان دون البحرينية الداخلية السياسة عك  من ي
 موضوعا وجعله به التحكم ويسهل روابط بينهم ليست البشر من كوكبل

 يكونوا ان من البلد ابناء يابى التي الهابطة واألغراض للمياسات
لها. موضوعا

 السكانية الوكيبة تفيير خطة ان البحرين احرار حركة وتعتبر
 إصدار مقلمتهاة في اإلجراءات من عدد على تعتمد البحرين في

 وتغيذها الحكم بقوة وفرضعها القانون صغة نتخذ التي الملكية المراسيم
 يتعلق ما في المطلقة بالسرية االلتزام الحاكمة، العائلة يالتم الذي بالشكل
 الخطة هذه إنلهار األصلية، وجنسياتهم األجانب من المجثسين باعداد
ق التي لوافعها عن تماما يخدلف مناسب بشكل  في الرغبة من تطل

 المطلق .الحكم لتكريس ونلك السكانية التركيبة في جوهري تفيير إحداث
 عليه تطوي ما فاهم واخيرا حقيقية. -معارضة من الخشية بدون للملك

 هذا لتمرير الحكومية بعمثماريع البعض انشغال امتغالل الخطة
 سنؤرا ٢٠٠٢ فبراير ١ ٤- في الحكم طرح فقد األخطر. المشروع

 وربط التعاقدي، الشرعي الدستور متجاوزا الحكم احفياجات وفق مغصال
 الحكم ابرك واليوم الصالحيات. مسلوبة صورية لمجالس بانتخابات ذلك

 للبالد، السكانية التركيبة لتغيير واضح برنامج عن واعلن خطته، نجاح
 بعقضمايا البعض الهاء من يريد -ما حققت التخبير اساليب ان ملركا

(.١األمور) من جوهري هو عما الهاشعية
 خطورة عن الشعبية واالتجاهات القوى مخذئف عبرت حين وفي

للبلد اللهموغرافي التركيب سالمة على الحفاند وضرورة التجنيس سياسة



 الدارجة واألعراف والعاليد الهحلية العافة وإبقاء االجتماعية وموازينه
 هذه عبر البالد بمستقبل الخطر التالعب هذا بوقف ونلك محفونلة
 النفي اشهت التي البحرينية السلطات من تجاوب اي ظق لم لكنها السياسة
 من كبيرة لجماعات واسعة تجنيس سياسة وجود نتفي هنا وهي المعللق،
 السكانية التركيبة على ةر١ له التجنهس يكون ان ونتغي الجنسيات مخظف
ز لسان على النفي وتكرر ك  نبيل اإلعالم كوزير حكومي مونلف من ا
 ونثوم (٢) والجوازات الهجرة لشؤون الداخلية وزارة ووكيل الحمر

ن للفجنسين حقيقية غير ارقام بإنلهار  السماح او٠ عنهم نثاصيل اية و
 الشفافية بعصر الططة تسميه عهد في ملفاتهم بمراجعة الشعبية للقوى

 الشعبي االحتجاج تصاعد بعد إال النفي يات ولم والمحاسبة، والمصارحة
 وعمال البلد ثوابت ءلى٠ طاوال اعنبرت القي التجنيس سياسة .على

ف عبوانيا السكانية. التركيبة في تغبهر يجاد إلى يه
ي البحرينيبن - غير تجنس السلطات كانت وإذا  محاولتها وتف

 النظام يقبل هل يتساعل المواطن فإئ للبك السكانية التركيبة .لتغبهر
 في وانععروا البحرين من خرجوا .النين الشيعة البحرينيين ,تجنيس

 والمنطقة والعراق المحمرة او خرمشهر وخاصة يران في المنطقة.
 وال األزمات اوقات. في الخليج ومنطقة العربية الجزيرة من الشرقية

يطالب وبعضهم البحرينية السفر جوازات وعجائزهم شيوخهم عند زالت
س اآلن؟ بالرجوع  بهم جيء النين البدو المرتزقة هن اولى هؤالء وال

 من المحرومين المواطنين ملفات بإنهاء نناشر او الصحاري؟ ن٠
 يسمح ولم الخارج ,في يزالون ال النين والمبعدبهن البلد داخل في الجنسية

اللحظة. هذه حتى وهلنهم إلى بعرجوع لهم

 فهو البحرين في الحكم لدى دكم٠ال إلى الغالبية. وصوبء هاجس اما
 اقليتان صيرورتهما من ونيوزلندا اسزاليا في البيض تخوف ع٠ يتشابه

 الليموقراطية طريق عن الحكم إلى وفيهما. األصليين السكان ووصول
 الغغر بابن اراضيها على المولود بظقيب اسزاليا ونثوم منها، البد التي
صر ب  البحرينية السلطات تكتب كما استراليا وهو األصدي ا
 آل وألبناء بالوالدة بحريني البحرينيين المواطنين سفر جوازات في

ة ا ان والفارق الطيقة، عكس على بعساللة بحريني خبغة ش ا



 يوصف ال البحرين في والنظام حرية، ولليها ليموقراطية بانها توصف
 البللين خوف من زاد ومما االنسان، حقوق مجال في اسود وسجله بهما

 حكم ن٠ قرن بعد الحكم إلى افريقيا جنوي في األصليين السكان وصول
 ان شتطيع وظاهري مادي كسبب وحدها العدالة إال وليست البيهش،
الشاكلة. هذه على البلدان في عهده وتمدد الحكم تطمئن

 إلى عمد حيث الشيعة عبد ذثليص إلى تهدف باساليب لذظاما1 وقام
وتعمد العمل، من محليا البحارنة عليهم يطلق الذي الشيعة تمكين منع

البحرين في. والعيش العمل ن٠ وحرمانهم ارزاقهم في ومحاربتهم فهرهم،
 يستطيعون ال لكي منخفضة اجورا .إعطاءهم او المنطقة، لول وفي

 فلن استطاعوا وإن االنجاب يستطيعون وال المبكر، الزواج او الزواج.
 قليلة نسبة وإعطاءهم العالي التعليم من ومحاربتهم األبناء، من يكهروا

 اخرى جهة ومن البلد. وخارج داخل في اللراسية والبعثات المنح من
 فعبد شراتحه بجميع البحرين بثععب قياسا كبيرا المجنسهن تكاثر يعتبر
 يعني وهذا واألم األب إلى إضعافة ثمانهة إلى سبعة هو اسرة كل ابناء

 مشكلة ن٠ يعانون ال وهم قادمة قليلة عقود خالل الغالبية- صيرورتهم
 وكامل والقروهيى والمساكن الوفبائف السلطة لهم وفرت ان بعد معيشية

 والمجنسهن البحرينيين بين النسبة ئ١ يعني وهذا األخرى، الخلمات
 سوف ١ إلى ٤ نثارب التجنيس قبل هي التي والسنة الشيعة بين وكذلك
 إليه يطمح ما تماما وهذا المهل الطرف لصعح لتكون تدريجيا تتغير

 العهد وفي الشباب سن في غالبيتهم األجانب المجنسهن خاصة.ان الحكم،
. فتجنهس الشريفة غير اعمارهم من الثالث .  تجنيس يعني شخص ١.
. .  الناتج ليكون ابناء ٨و وام اب من متوسطها في نتكون اسرة. ١.

. . . . المرنزقة المجنسين عدد كان فإذا شخص ١. . .  فهذا راس ٥.
 علد يفوق وهذا فرد مليون نصف يكون سوف الحقا عددهم ان يعني

 في السكانية النزكيبة إليه ستؤول ما ولرؤية وسنة، شيعة الحالي السكان
ع البلد مثلي  التالميذ تركيبة ومشاهدة نمونجا حمد منينة ملرسة اخذ ن
 ابناء التالمهن إلى بالنسبة قلية -األصليون لبحريأذيون1 آصبح حيث فيها

والشرهلة. الجيش في العاملين المرنزقة



 ويظن البحرين في النظام به يقوم ما ان العقالء عفى يخهى وال
 هجازفة إال ليس وامنه البلد الستقرار الطريق هو وانه لمصلحته انه

ب ر ود ف ا  في ابدا نشهد ولم لول، واأليام له ضحية النظام أنهب ع ب
 نعقن وال الشعب بهم وقمع المرتزقة جلب سياسي نظام دوجو ريخ١إلت

دا ف ذهم١ ا ن دو ؤ  العلم ع٠ البلد في يضمززقاءهم ال كما له، وفياء١ م
- ف١و ر د  إلى الرجوع يمكن القريب التاريخ وفي اسبرادهم، ض ل

 عليها جرت التي الديموغرافي للتفيير محاوالتها في لدول١ رب1تج
ثاكو أل٠ا ر  اإلدارة همدت حيث السابق السوفيتي االتحاد نفي سا

ي الشيوهيه  إلى الروس هن الماليين بإرسال الديموغرافي الوضع لتهري
 فوارق مع البحرين في التجنيس عمليات بها نتم بطريقة اإلسالسه٠ ا(لدول
ب م أوجهلة هابط شليمي وضع في يكوذو.ا لم اروس ال ا ل ث ال  انهم و
ن هرتزقة جهيعا و  اذى وقد البحرين في كما والشرطة الجيش فى د
ر س  الدول تلك منها نتنه لم وفش منابح إلى هناك طاذية٠ال النركدة ن
ش ت اآلن د  حيث افريقيا جنوب وفي تحفد. ال بما البك هوية وددو

 البقاء القرن يقارب ما العنصري النظام استطاع عنوة البيهش -
ق لوك٠بم  على ممترا األصليين المواطنين ضد والمجازر ٠الذمييز طر
¥ غييرت ر ال البقاء يستطع لم لكنه البك وية٠و ذ  عبر إنقاذه وتم طوي

م ح ود ا د ع بعد للسلطة ا  مسنوى على اما دماء. وسفك طويل صرا
د المنطقة ى ئ  إغراق إلى العراق في الدكتاتوري حسين صدام نظام س

 التركبية لتغيير مصري طيون اربعة وجلب األجنبية بالعمالة اببلد
 واحنثانا-حتى توترا ازدادت بل شعبه مع النظام مشكلة تحل فبم السكانية

ر وصل أل ر ا  هن للهروب واضطرارهم المتعهد للقنق ت*رضهم إ
ق ال إدرا ل فهو العراش النظام عمل ع٠ الشبه وجه اما ة،٠رج ب ئ  ي
ف لبعضى االكمل الئمونج رئيسه ذبارءا في أداسا طنا  في الحكم ا

 البن وان المعارضين، هع وتعامله تعاهليه طرسة في صة١وخ لبحرينا
ب ينون ات٠مسل ة ا سبي  المنهب سني والحكم مكانها هن العظس ا

س ر و صالحنا. السكانية النزكيبة وتغيير السنية األقلية تغليب< إ ل

ألراضي في اما  يقوم العنصري النظام فإئ المحظة الفلسطينية ا
ر حاولة٠بم وجهرا ذ ي ولكن لفلسطس احتالله منن السكانية الزكيبة دن
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| - ني اليهود المهاجربن على سوادا اصبحت الصورة و ر  وئ
 بعد .تواصال للنظام الفلسطيني الرفض يزال وما والقش للعنف .وضوعا

 البحريني الوضبع في ارى ان ويؤسفني االحتالل، ض عاما ٥٥ مضي
 لبحرينا اهل له د ا٠ وهذا فلسطين في يجري ما ع٠ األكبر النشاته

 رضت٠ت رينحالب ف>ر ذعياتهم،٠ ني ويكبونه عالنية به ويتحلون
 ت*رضق ١كم خليهة آلة قبيلة هي ١ ٧٨۶ سنة بدوية قبيلة قبل ن٠ الحتالل
- وهنين اليهود، الحتالل فلسطين ال  ص لذشابة1 رضية١ ١هم ا
 خ٠الئر نلك ومنذ األرض، الغتصاب لحظة اول ذذ٠ البولتين سيامات

 هدد وهلصت للبح>اين ني١سك وغرافي٠دي بتغيير القادلة القبيلة بدات
ت1 بناء على تعمل اآلن وهي األصلس السكان ف و س  في - ل
 الهدكيية لخلخلة واسع إسكاني برنامج عن الحكم ويعلن البالد، جنوبا

س٠ االسبطان سياسة ال كما اإلسكانية، ر س ض| حقنت إل  في ت
ن - شكلو.ن ٤اآلز الفلسطينيون اصبح إذ السكانية النزكيية ^ 

 لهوية٠ ألزاأل سعت االحتالل قوات ال وكما ،٤٨ عام المحظة األراضي
ت مغذ تمارس البحرين في السلطات فإئ وفشلت ذفلسطين القافية -  ا
ة1اإلسر ة٠الحكو ارس٠د ا٠وك دوليا. المحزمة العافية االبادة سياسة  بلي
 الهبن بهن ٠ذلك ^ تزال وما الفلسطينيين، للمواطنهن اإلبعاد سياسة

. ٤٠ ٠ بإبعاد ١٩٩٣ في وقامت واآلخر، ي م ل ج ا.في ف  في لزهورا ر
د ار اش دنك ض |لدوني الضفط تحت تراجعت ولكنفا لبنان، جنوب  نل
سزين٠ال ني خصوص-ا اإلبعاد سياسة مارست البحرين حكومة

ن إفي البحرينيين مئات وابعبت الماهفية، ى؛ ش١ومذ زا ز  ونم ا
ى و  السلطات تمنع وبينما الماضيين، العامهن ني إال اإلبداد ض ت

الجبن الصهيونية - ال  السلطة نمنع ديارهم إفي العودة من ا
 العالمية الصهيونية قامت وقد وملتهم، إلى والمبعدين المهجرين البحرينية

س ني م١الذظ والم المهاجرين باليهود فلسطئ باغراق ص ق |ل زا  |لبلد دإ
ة ق ر ر غ ضت ني االنتفاضات تكررت وهكذا األجانب، ب ألر د ا ت ح  ا

ى ٠بالعسرهين الموصوفين النظامين هل
 سوءا الطائفي الوضع القسري الليموغرافي التعيير هذا زاد وق

واالضطهاد بالغبن الشعب ن٠ العظمى الغالبية شعور ض وضاءف<
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ب٠و حا مهوله كذ ال س  -البك وضع هلى انعكاسات له ون٤ل هما إل
ء ه ر ما ق وا ر م و ه ض ال ب ي التغبهر هذا ط ف نا غ سن ل  يجاد ا

م ية١س فصغو ب ض ارجةخ ال ف ه يعيش الذي ا ت عا را  زمن ص
ي ثم ف . ر ا م ال ر حتكارا ا وا ظ السياسي ا الحعا ت وا زا الجا ن با ي  ت

ر ٩هدرءع سهلكذ ،مدى ٠ابعأل إ ذ١ ض لي ؤ ذ يكون ان ت ذ غ  النزكتة ت
ز كما البسد المسنهبل في النظام لصالح كيموغرافيها غ ن تل  بنأر يلعب أل

ي ال ع ا ب ن ب جزء بها وي شع ة جنه سيحسر وهو مزآل ق ن ر ٠تين ز غي  ن
.٠ذي د ل ب ا ة ف ا ز م ٠٠ و

والثقافة الهوية تفيير
ز مجزمة اهم إنأ  او ابحرين في الحكم سنهلغها للتجنس وا

عوا هض ل ود د ئ م٤للح التجنس مج١وبر ن ف ح ل  ;بعد وا
ر ج السكانية انزكيبة ة س د ق، ايبك بناء وذقافة ن ص أل ي٠ا ر ا ن  ت

س واآلداب ج٠ءة٠مجمو أل ا ز واذذون والمعارف و  ا؟ساذر و
ت٠إلى و-صوال ا د ن ا الز ة وا ق ش ن١ و ي ها التي ك د نلي ن ث حر  اب

ن ر ،الزمن ض زو ل .٠ مجشعا منه جعبت وا زا د زكان س  ز ا
ه دواش حزن أل ا ل وال ذية٠ا  الطائفية ولقالمه المرتهنة صحافته عبر ن
طاقة صد والسباب الشتبم. يكيد ب التي أل٠بشي إل ئ ز ابناتها علن ي و ل  ا

ض ة وات ج آل و ا ب ذ ل ا ة البعوب و ب و إلسشية، ا حكم١ ٠ان وا هملل ر يكت ة ا غ س غ ة
ت ا س ا غ ك ة م ئ ث ع \ ي ك ال البحريتية س ع را ا ج أل ب ل : ب ت ر  غ

ى٠ق ض ونا د ة ف ئ ف طا ص إ ت ذ٠ و ت ل ا ؟ ا د ء ك ٠فإن ا ة٠ذي٠ص
ة العقائدية الشكببة٠ ٠فى ي ص ا  ق٠و صة١غ محتة ال حاصله. للبك و

ت ر >، نتم التجنيس سليا ي ة للعناصر انعاثية دراسة ب ز م ل  ا
ش تدهور على مبلة البك ال نظن يجعلنا مما المتجنسب و  ال ز أخق

ض وق - داندة ال صور في د ت يدخيلها ذم إ س ش ب ابحر ط ٠ال



 في رينحالب - ض يختلهون االين المجنسين هؤالء أثار بدات وقد
ق ني المتدنية واخالقياتهم ونثاليدهم عاداتهم ط ف  ٤وسذاتبا 1يسكذوذه لتي٠ |

ب هش  اختالل في يساعد الكتاب. هذا في ما مكان في كأمظة ال
 لكل تعصب من المجنسين فئات بعض عليه برجت ما سة٠البحر الهوية

 لدرجة - للتهلور بلمية1ق دون وثهاغة وعادات لغة ن٠ عليه نهت ما
 هعا |لبحرين في قاموا١ لبلوشيين٠و باكستان من المستورلين بعض ان
ن الزمن ض  سوف العادات بعض ائ الموكد ومن بععربية. يطهوا ان و

 الجهل ,<*هم1.1 - ن٠م |سو لسضردش1 من كبيرة فمجموعات تتبدل
ن س ا اش وهد والراعي لهمجي١ والعنف واالنعام الثار وعادات  دا

ر ع اكهر في جميعا وضعوا قد اإلداري والفساد الرشوات فيها ق
ت الكبيرؤ. الصالحيات لهم واعطيت حساسية المؤسا

 األجانب وتغلغل كثرة فإزأ التجنيس مسالة عن ابتعبنا ا.ذا وحتى
 بدعم البحربن في حاصل وهذا البلد ابناء وقافة هوية على يؤثر البلد ني

 يذم وظيفذال >، لبلد١ اذاء حرم٠ الذي الوقت ففي المحلي الحكم وقابيل
 البك في ويعيش فيها، للعمل السكان عدد ثلث من يقارب ما ع٠ التعاقد

م خبراء. إلى تسميتهم وتضخم األجانب الموظفين س آلالف1 ك  البلد و
 وهي المنطقة في امريكية عسكرية قاعدة اكبر في األمريكيين ن٠ ,اآلالق

ش |لخامس األسطول مقر ر أل  ويدؤن لبلدا في لون٠ويجو لون٠يصو ا
 هؤالء كل الهضاء، منهم يقترب او القانون يطالهم ان لون فسادا فيها

وابنائها. للبك االجتماعي الوضع على سلبية أثار لهم األجانب
 البلد ابناء حساب على لالجنبي والتونليف التجنيس ع٠ ويتقارن

ي ز وقرسن ابك في متغنين افناد قبل من السعي  اد واش |لحكم راف
ت1 ا ر  وشبكات األخالقي الضباد اوكار إيجاد إفى والرتزقة ألمن1و ف

 يسترزقون حيث رسميا والممنوعات المخلرة بعمواد والمتاجرة رة١اكء
ألرال ن٠ الماليين وراشا ض  وقمه الشعب هذا تلين حساب على ا

 المعاصي لهذه خططوا ن٠ ان مراقب اي لدى التام القىع1 لبرجة
ن يزعجهم نان والمحرمات س ني |ألئفي ش ^  ويته٠و خالقياته١و ا

ا و البحريني. المجتمع تغريب إلى جاهدين ف
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د وع  للمجنسين العسلم البحريني الشعب رفض حول سؤال و
ى٠و رحيلهمذب والهطالبة  ال واحدة دولة إلقامة دعوة.اإلسالم مع انفاقه د

 يجري ما مع ينطبق ال هذا ازأ إال افرادها، بين هيها هرق وال ١له وددح
ط يخدمون مرتزقة هم بما المروقة ص االي الس^ئ ني ط  الحكز ث

 حريه ع٠ق هو لمجيئهم األساس والهدف الشعب، مصالح ال الحه٠ومص
ب  التركيبة تفيير موضوع عناصر وهم مععون، جناة فهم ش.ه٠٦و ا

 طالما التي وخصوصااتها العافية، هويتها وتغيير االد؛ ني م٠ت٠١<٠اا:
ق ر و بها السلطات ال ر ق  وإهلالق البرلمانية الحياة رفض في ل

الحقوق. وإعطاء العامة الحريات

ت ٠وع رد  القانوني التجنيس ضد ليس بانه تكرارا الشعب اقالم م
 يصل ولكنه المسلم، او العربي تجنيس ضد وليس الجنسية طحق٠ي ذس
ئ ى ودى رءية٠الث الحر.مة إفى رف  البين لمحو طريقا كان إذا واجب و
ك بال وهو ،االد >،  وتقاليدهم عاداتهم في الوطن ابناء عر سلبا دؤر د

 فزن بين الناس نين تشاع التي الكبيرة األرقام مع خاصة يذهمع وهلريعة
ى؛ ز د وا و عديدة سلبيان عليه تنثرع الذي العمق ض العاكلين عدد و

ب ت ا ز  السرقآت وزيادة الخلقى، والفساد الفقر، وهو األكبر ا
ت طي١وش ،والجرائم را ف  السياسي المطلب بين نتاقض هنا فليس ٤ا

ض وة المجف>، بر ال  المسر أئ على األخوة، إلى دعوا الني االسة وا
ن لمم٠م س دو ي ن د  عن الشريت الحديث ني كما ويده لسانه من ا

 األول عملهم والمرنزقة (٣وسلم) وآله عليه الله م*فى الله ل ردح
والقتل. والنهب الضرب واألصل

خابية األغراض النت ا
 المنطقة بشؤون وانمهتم المراقب يهام سشرار١ب السلطة ولت١ح

ب ددء انأ س ا ر التي وهي السنة، عدد ض كر٠ا ي  رئيس بعقلية نا
ذ السنة ض عدد يضيف دان االي اوزراء  للمجنس المعينة الحصة ف

في تماما مشاويتين الطائفتين ائ لييرو ١٩٧٥ سنة في حل االي بق١الس



 بلد في الديموغرافية التركيبة بائ المخاوف رأسه عن يغب ولم العدد،
 غنتها التي المخاوف هذه القوى، موازين تفير قد وهالئفي دكتانزري

 بمواقعها التمسك أرادت التي الخارجية والعناصر األجنبية |كوائر
 المواطنين، حقوق على سلبا انعكست األش، اجهزة في وخاصة

 هري1ظ ذفاوي تحقيق اجل من التجنيس مسالة على سلبا وانعكست
 أية جراء٠ا حاله ني البحرين شعب منهما ينشكل اللذين للطائصن
 ابناء من األالف عشرات تجنيس التخوف هذا ضوء على وتم انتنابات،

 االنتخابية العملية في وقودا الستخدامهم عرب وغير عربا السنة
 يتالف التي الحقيقية غير السكانية التركيبة بيان في أصواتهم وامتغالل

ب منها  وقامت شعبية، معارضة اي من تماما المجلس وشل لبحرين،1 ف
األرض اوباش كل من المكف األجنبي التجنيس من واسعة بحملة

 إال الفائدة عقيبة والبرلمانية البلدية االنتخابات موعد اقتراب مع وعهرتها
 كبيرة اعداد تجنيس وتم المحتوى، فارغ الديمقراطي المظهذ من

ى ج^طت  السلطة نتمكن ال أن مخافة الحالية السنة منتصف في وواد
ر من را الت  واعوف نصثه المعين المجلس تشكيل بعد لدجذيس١ب ا

 الصحفيين جمعية نظمته لقاء في والجوازات الهجرة دائرة ني موظف
 ٢ ٤ من فقط شخصب آالف ستة بتجنيس ٢ ٠ ٠ ٢/٧ شهر في البحرينية

 فقد وابظاء٠األخير الشهر في تجنيسهم تم ما إلى يشير ولعله مخدلفة دولة
 ني الخوهش ض - النين الميثاق نثعيل لجنة اعضاء السلطة منعت

 ن٠قاذو غرت دم هوادة؛ دون مشروعها في واستمرت التجنيس موضوع
م بالدمصويت الخليجيون المجنسون ليتمكن الجنسية  ٤بلداذهم في و
 ينص حيث التصويت من المجنسين يمنع الذي العانون السلطة ورفعت

 قبل والتصويت بالترشيح السياسية المشاركة في احقيتهم عدم على
 يةسالجذ الون بهوجب |لجذشية، منحهم على سنوات عشر انقضاء

س ادورة فى لمشاركة١ في للعسكريين وسمح ،١٩٦٣ لعام البحريني  ا
صو| دم بقا1س صاون مخالفا كاان ما وهو البلدية لالنتخابآت  ض ا
 شبه االنتخابات في .كذلك أهاليهم على بالضغط وألزموا اقص^ق
 للتجنس شرعية تعطي دستورية مواد ووضعت ،٢٠٠٢/١٠ البرلمانية

الجديد الدستور ١ ٧ مادة القانونية) غير جنسياتهم سحب ءلى< قدره وهدم

٢٢



 وشبه البلية االنتخابات في االنتخابية البوائر ووزعت (،٢٠-٠٢
وعنصري. بحت طائفي بشكل البرلمانية

 الشيعة البلديات رؤساء عدد تقليص إلى اإلجراءات هذه ادت وقد
 يشير بل الطائفس ألعداد الحقيقية النسبة يمش ال وهو السنة عدد وذفوق

 اعبرته.السلطة ما وهو النظام، به قام الذي والتآمر التالعب مقدار. إلى
 الطائفة تحجيم في مشروعها من تحققت التي الرئيسية األهداف أحد

 ٢٣ على فقط الشيعة ابناء فحصل المجلس في نوابها عدد ونثليل انشيعية
 السكان عدد من 0ا0\ا ٠ من اكهر يمظون النين وهم ٤ ٠ اصل من مشدا

بحرينية. مصادر حسب التجنس عمليات قبل

٢٣



ألول الغصل هوامش ا

(١- ن( ٢٠٠٢ يونيو ٢ ٦ اإلسالمية البحرين احرار حركة بيا

األيام جريدة ،٢٠٠١/٧/٨ تاريخ الكويبة، الوطن جريدة - (٢)
٢ ٠ ٠ ١ /٧/٧ تاريخ البحرينية، الحكومية

اإليمان باب البخاري، صحيح - (٣)

٤



الثاني الفصل



تجنيس خطط
 المواطنين وإقصاء للبك السكانية الزكيبة لتغيير التخطهط إئ
س األصليين  آل قبيلة رؤوس مارسه فلقد البحرينية الجزر على جديدا ل

 ن٠ البدو واسعدموا البحرين، ارض اقدامهم وطئت ان منن خليغة
 جاء وعصا معهم، األهوال ونهب البلد ابناء لحرب العربية الجزيرة
 اسديراد على سياسته رسم البحرين ارض واحش البريطاني المستكبر
- ي األجذني ا د ب ت في وانشات األولى، بالدرجة وا اليا  قوة الث
ى الرغبة فازدادت الماضية الثالثه العهود اما األجانب، من الشرطة  ل
 البحرين، إلى المنهب سنة األجانب آالف وتجنبن باسبراد السلطات

 السعوديين الستدراج الثمانينات في السلطة لمحاولة اخبار داول وتم
ذ لتجنيسهم  البحرينيون وسك\.ها ألجلهم جهزت 11 حمد ٠٠ مدينة بيوت وا

 اليمنيين ن٠ جماعات باسنيراد السلطات وقامت المشروع، فشل بعد
 خفية وبصورة وغيرهم والهنود والباكستانبهن والسوريين واألرلنيين

ل نات سكانية فئة اصبحوا حتى  وزارة في يعطون غالبيتهم ائ خاصة ق
ذ خلية١الد ووزارة لدىع١  لتجنيس الوضعية هذه اسشر - وا

 الجنسية بمنح ١٩٩٢ سنة البحرين بفاع قوة قيادة وامرت اقرباته،
 بعد الدرب، والبدو والباكطانيين البلوش ن٠ األجانب للجنود البحرينية

ساند االجنفاعي الضمان في حقهم بطلب المتجنسون هؤالء نقدم ما وا
 ١) - وقبل البحرين وصولهم هنن نللى جميع ذحهم٠ القيادة بقررت

 آذار ني اطفت البحرين في السلطات ائ ذأيمز الخليج جريدة وقالت (
الجانب الجنسية منح إلى تهلف خطة ض ٢٠٠١  علء فيها المقيمين ل

ى٠ال  سياسه واخنت وجنسياتهم، أعدادهم ض دعلن ذم ١٠لكذه الهلويل د
 فش الحكم، إفى الحالي الحاكم بعد.وصول جبيدا بعدا المرنزقة تجنس

ي العقد دداية زف ف ا إلصالح النظام ادعى ح  من هانلة اعداد تجنيس تم ا
ذ بوصول ٢٠٠١/ ١٠ شهر في خبر وانتشر األجانب، ئ  ض جديده د
س د س  فوري تجنيس إجراءات اكملت السلطات وائ رينحللب ا

ر لمروقة١ ض جموءه٠له شرد س أسبوعيذ بعد بسوريا الزور لير ن٠ ٤ال
٢٧



 من كل في للعمل لهوزيعهم تمهيدا وذلك البحرين، ارض وصولهم ن٠
 اليوم في هذا وحلث الوهلني والحرس اللفاع ووزارة الداخلية وزارة
 اللفاع وزارة في بالعمل وهاللبوا البطالة على المواهلنون احتج الذي

 خاتى ن٠ المعارضة في موثوقة مطلعة مصابر وتؤكد والداخلية،
 ني بقوة ماضية الحكومة ان الرسمي، الوسط ن٠ المسنقاة المعلومابت

س اساسها على يتم مرحلية خطة وضعت وقد التجنيس سياسة ر تبني  م
 في واليمنيين واألرلن سوريا ن٠ والوافدين المسعدمين ن٠ ممكن عدد

 سللع. في للهوظيف حليثا جلبها تم البي الجماعاتا عدى لسعودية١
 آلبحرين إلى قدومهم على يمض لم افراد هناك حيث والتعليم التدريس

اصول ن٠ اردنيين واكزهم تجنيسهم على الحكومة وافقت قليلة أشهر
 هفى واصت قد البحرين حكومة ان ذاتها المصاش ونقيد فلسطينية.

ر١ تجنيس  خالقت موضع كانت حدولية منطقة هن سيء الف ٢ ٠ ض كذ
 رفضت وقد األولى لصعح اخيرا - تم لض١و الس*ودية ض

ن مواطنين اعتبارهم او الجنسية إعطاءهم السعودية السلطاتا  سودي
 حفر 11 إفى ألميرها الخاهلغة الزيارة خالل البحرين لولة قبلت فيما

. الضخم العند ٠ذللة تجنيس على السعوديين األمراء مع لقاء في )ا الباهلن
 اوساط سابق وقت في نتاقلتها مؤكدة شبه معلومات ثمة وهناك

ن ع٠ سريا اذفاقأ عقد قد البحرين في الحكم نظام ان صحفية ول  سئ
ب ني األول المسئول بها قام سرية زيارة افاء إسرائيليين س مق  رئ

طق عبد البحريني الوزراء  بمقتضاه تم الغاصب الكيان إلى الرميحي الل
ة خالل المصابين او األردن، في القاطنين الفلسطينبين جلب س الن  أو ا
 ضمن وتجنسهم البحرين إلى ءية١طو ليها1 ساهروا او األردن إني ذهلوا
 نعضي واتي اليهود بمعاونة نتفيذها في األنظمة بعض يشنزك خطة

 الجوار دول في وتذويبهم المحنلة فلسطين إلى |لالجئين عودة برفض
 سبعة ان ٢٠٠١ لسنة الدولية العفو منظمة نثرير ونكر (.٢) والخليج

 ول1بح البحرينية الجنسية على للحصول بطلباتر نعموا قد شخص أالف
 والنين السعودية، في المقيمين اللواسر قبيلة ألبناء وسمح العام. نهاية

 ت١وبإجراء البحرانية، الجنسية على بالحصول السعولية الجنسية يحملون
شخص كل يمأل حيث البحرانبين، ن٠ كير من ايسر وربما ميسرة، جدا

٢٨



 مع الشخصية صوره ويرفق البحرانية، الجنسية على الحصول طلب
 للبحرين، الطلب ويرسل اسر،٠الدو قبيلة شيخ من الطلب يوقع ثم الطلب،

 وتم للبحرين، للذهاب الحاجة دون السعودية، في وهو الجنسية فتايه
 وأفراد والقضاة واإلعالميين المدرسين من كبيرة اعداد تجنيس

 التي الخدمات عنوان تحت أعداد وتجنيس األجانب، واألمن المخابرات
 استغالال القانون هذا واستغل خدمات أية يهدموا أن دون للبالد قدموها

ر إلى تحتاج ال التي السلطات من-قبل سيئا  قوانين إلى تجاوزاتها شي
٠فعلية

 مكاتب بفتح قام البحرين في النظام ان المصادر بعض وافادت
 من ممكن عدد اكبر لتجنيس المجاورة البلدان في وخاصة البلد خارج

 ان البحريني الدفاع وزارة في المطلعة المصادر بعض وكشفت األجانب،
ر قد خليفة أل عيسى بن حمد الحاكم مد  ٢٠٠٢/١/١٩ في قانونا أ

 افراد عدد ويقذر األجانب. من الدفاع لقوة المنتسبين كل تجنيس يتضمن
. بحوالي البحرين دفاع قوة .  حيث منهم كبيرة نسبة األجانب يشكل ٨.

 ومؤخرا واليمن واألردن وسوريا باكستان جنسيات في نسبة أعلى دتركز
 قوة في األجانب توظيف يحظر البحرين دولة دستور بان علما السودان.

 المجلس ال ونكر الطارئة الحاالت في إال الشرطة او الجيش او الدفاع
 جداال شهد قد الدستور مسودة في للنظر ١ ٩٧٢ عام المشكل التاسيسي

 لدى حساسية الملفات أكثر الملف هذا واصبح المادة. هذه حول عنيفا
 عدد وقدر المعارضة السياسية والقوى الحكم بين للجدل وإثارة الشعب
 ٣ ٠ يفوق بما ٢٠٠١ العام طوال البحرينية الجنسية على حصلوا النين

 والسعوديين، الدواسر قبيلة إلى إضافة وسوريا اليمن من معظمهم الفا
 إلى المجنسين عدد رفع في الحكومة قبل من نية هناك ان المصدر ونقل

 التركيبة تغبير سياسة وأولوية مركزية يؤكد مما (٣) مجنس ألف ٣٠..
 على األجانب من ومجموعات دفعات تجنيس أخبار وتوالت السكانية.

 إلى واشير ٢ ٠. ٠ ٢ الحالية السنة في ممكن عدد اكبر تجنيس يتم أن امل
ر جديدة دفعة ظ  تعجيل وتم .٢٠٠٢ صيف مع إجراءاتها استيفاء ت

 الحالية السنة منتصف في منهم المرتزقة وخاصة األجانب تجنيس
مع االنتخابية واألغراض السياسية للعبة كوقود الستخدامهم ٢٠٠٢



 تكريسا إال وليست القيمة معدومة أنها المسبق العلم مع موعدها اقتراب
المتخلف. اإلداري للنظام

هن ٢ ٠ ٠ ٢/٦/٤ في والجوازات للهجرة العامة اإلدارة في واعلن
 من الداخلية بوزارة العاملين ا من واغلبهم للمتجنسين جديدة قائمة

 إدارة في موظف وقال اخرى، قوائم وسعها والسورية اليمنية الجنسيات
 في البحرينية الصحفيين جمعية نظمته لقاء في والجوازات الهجرة

النا ستة ملفات تمتلك السلطة ازأ الحالية السنة منتصف  تجنيس طلب آ
مختلفة. اجنسيه ٢ ٤ من

 كابشع واظهرته النظام هزت التي الشعينات اننثاضة وخالل
 البيموغرافية الخارهلة إلى بقلق وينظر يتخبط وكانه بدا المنعلقة في نظام
 هذا بتغذية وخارجية داخلية دوائر وقامت القوى موازين تفير قد التي
 إلى السلطة وسعت غريب بشكل الطائفي التمييز سياسة فكرست القلق
 اقلية الشيعة .ويجعل الموازين يقلب النطاق واسع ليموغرافي تفيير

 اعداد تجنيس وجرى البحرينية الجزر من تماما إلنهائها سعيا مسحوقة
 بدو من كبيرة اعدادا اسنيراد وتم واجانب، عربا السنة ابناء من هائلة

 الجنسية،, ومنحهم السعودية من وقبائل اليمن واعراب واألردن سوريا
رة اعداد تجنيس وتم  اية لون سرية بطريقة والمقيمين المدرسين من كي

 بعد نقصيالتها نزوير مع إجماال النظام بها اعترف وانما إعالن او إعالم
 إال تخضع ال هذه التجنيس عمليات وكل عليه الشعبية االحتجاجات

وعقده. وهواه الحكم ومزاجية لمعايير
 القنل فهي األمنية األجهزة في المرتزقة هؤالء وظيفة اما
 مارسوا وقد والعقدسات، والحرمات الممتلكات على واالعداء والتعذيب

او البهوت، يشعلقون فكانوا الشعينات اتذفاضة في بصالفة العمل هذا
غرف لخولهم وتكرر فيها، ن٠ على ويهجمون ونوافذها ابوابها يكسرون

 النين األطفل وسحب اهاليها، امام النساء وضرب اصحابها، على النوم
 ألمرا وضربهم بالقوة، ابويهم ن٠ اعمارهم ن٠ العاشرة بيلغوا لم

 بني في, حصل كما الهجوم حين القش إلى األمز وصل وقد بالبنادق،
ت حين جمرة سرقة في يبلؤون ثم واخرين، كانلم إبراهيم زهراء ئ

حين واما الكنزونية، واجهزة ومجوهرات اموال ن٠ البيوت محتويات



 وال ونجاساتهم باحنيتهم يدخلون فإنهم والحسينيات المساجد دخولهم
٠به والعبث يجدونه ما وكل الله تمزيق-كتاب عن يتورعون

الخليجيين تجنيس
في خبر على األهالي اسبقظ ٢٠.٢/٦/١ ٠ يوم صباح في

 قانون على هامة تعديالت ١ا عنوانه مقدمات وبدون المحلية الصحافة
٠ا والعكس والخليجية البحرينية الجنسية بين بالجمع والسماح الجنسية،

 البحراني الوزراء مجلس احاط البحرأني الخارجية وزير ال فيه وجاء
 في العربية الخليج لدول التعاون لمجلس الوزاري المجلس بترحيب
 بتعديل البحرين حاكم من الفوجيهات بصدور مؤخرا جدة في اجتماعه

 بجنسيته االحنفاند البحريني للمواطن ليسمح البحريني الجنسية قانون
 ال انه كما التعاون مجلس دول إحدى جنسية على حصوله عند البحرينية

ط شر  البحرينية الجنسية على يحصل الذي الخليجي المواطن على ي
(.٤) األولى جنسيته عن التخلي

 الشعب صوت ائ نثبت التي الصورة بهذه الخبر وضع وقل
 الخارجية وزير ونقلها التوجيهات، أصدر فالحاكم له، كرامة وال مغيب

 ترحيب الوزير ونقل جدة، في الخليجي الوزاري المجلس اجتماع إلى
 كخبر الصحافة في انزل ثم البحريني، الوزراء مجلس إلى الخليج دول

ق نثاصيل اية يوضح ولم فرعي،  البحرينية الجنمية إعطاء بمعايير تعل
 تجاوزوا انهم المواطنون ظن مهمة حقيقة اكد ولكنه الخليج، لمواطني
 واستخفافه وإهماله الحكم قبل من القرار واحتكار اسبداد وهي عهدها،

 عرضه بدون الحاكم من شخصي بقرار محر الهرار فهذا بالمواطن،
 واألهلية السياسية الجمعيات إهلالع .او فيه، استشارته او الشعب على
ن الحظاتها،٠و رايها واخذ عليه  نات شخصية او جهة اية مشاورة وو
ره ومدى وتوقيته القانون هذا للراسة شعبي وزن  وذلك الشعب، على تاث
 وهذه كامل، بشكل يرفضونه سوف البحرين ابناء ان المسبق للعلم

السبدالية الهلريعة ر بها تمت التي هي االحتكارية ا مدا القرارات إ



 باستفتاء إال ونافذة المفعول سارية تكون اال يفترض التي المصيرية
 التعليالت إجراء تم وهكذا منتخب، وطني مجلس بتصويت أو شعبي

 ١٩٧٣ دستور في عليها المنصوص القانونية اآللية خارج الدستورية
 بالشرعية يتمتع وال بصلة السابق للدستور يمت ال جديدا دستورا لذتتج
 دوائر توزيع تم الطريقة وبهذه (٥) األصلي الدستور بها يتمتع التي

 الطائفية، تكريس في الجامحة الرغبة عكست والتي البلدية االنتخابات
 البولة امن جهاز محنى ليحل جاء الذي الوطني األمن جهاز إنشاء وكذلك

السابق.

ج قانونية عدم الجنسية: ازدوا

 من خالي فرضه النظام يريد الذي ٢٠٠٢ دستور فإن وقانونا
 البنرينية الجنسية ) هو: ونصه الجنعمعية، ازدواج مسالة إني إلشارة١

 الخيانة حالة في إال بها يتمتع عمن إسقاهلها يجوز وال القانون، يحددها
 بينما ا ١٧ مادة ( الغون يحددها التي ألضى١ ل١واألص العهلمى،

 مفه ا( -١٧ )المادة هذص حيث المسالة هذه القانوني ١ثم٣ دستور يحظر
 ١به يتمتع عمن إسقاملها يجوز وال القانون، يحددها الجنسية ) ال على

ك وازدواج.الجنسية، العظمى الخيانة حالتي في إال اصلية بصفة ذل  ن
 اتي سقرة النظام إسقاط هو والفارق (، القانون يحددها التي بالشروهد

 للد*دعشر وفقا اصبح بحيث الشرعي الدستور في الجشعية ازدواج تمنع
 البحرينيبن لغير الجنسية منح في الدولة إمكانية الشرعي غير الجديد
 ني الحكم سند ان ويالحظ األصلية. جنسياتهم عن التخلي يرفضون النين

ر مدا  اي هن خلى الذي ا٠الوطني العمل ميثاق ٠ا هو الجديد الدستور إ
 الجنسية باحكام المتعلقة (١٧ )المادة لنص تعديل إجراء يقرر نص

 الشعب بين عليه متفق غير موضوعه في التعديل فإن وبالتالي البحرينية،
 ١ثم٣دسةور في عليها المنصوص اآللية ناحية من مشروع وغير والحكم

 هذا ائ اتضح فقد وعليه (٦.)ظله في الميثاق على التصويت تم الذي
 الجنسية ألخذ الخليج دول لمواطني ودعوة إعالنا إال ليس القرار

 يبة٤للش وخلخلتهم االنتخابية، المسائل في استغاللهم يمكن حتى البحرينية
خليجية دول في لفئات وقانوني شرعي غطاء نزفير إال وليس السكانية،
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ن البحرينية لجذسيةا >، ل٠للحصو محددة  جنسيتها، تخسر ان دون ه
 تجنيس ن٠ البحرين حكومة به- نهوم ما هذا ويؤى محلية، اف٠اهد لتحهيق
 الدوسري -قبيلة ن٠ السعولية في الشرقية المنطقة هواطذي ض اآلالق

ن مهوءير لروسي١و ي ف ا  هذا عن اإلعالن قبل السعوبية في المقيمين و
ا ر ا ن ١زالو وال و  تداولها يتم التي األخبار وحسب السعوبية، ني -

ن الفا خمسهن بتجنيس قام النظام ألنة |لبحرين بيء  اندوسري قبيلة ه
 مصادن تؤكدها لم األرقام هذه ازة إال لسرس٠ زوروا ان ذون |لسعوب

ة٠حكو  لحصولها. البحريتين الموظفين تاكيد مع مسنقلة او ي

خليجية؛ وحدة

 شعارا للشجيد الجاهزة الصحفية اقالمها ص السلطة وارزت
ال  الجوانب وتجاهلت الخليجية، الوحدة وهو الجنسية ازدواج ية٠لقض را

ب د س وهذعت ب ا ر  -على عرضها في رايهم إبراز ض ال
ش وال ٠المحلية الصحافة  يرفضون والبحرين الخليج واطذي٠م انة ا

ص ةالخليجي دةالوح  احد الهرار هذا التي الخليجية الفوضى يرفضون ول
رها،م ي الخ\رجية ونش إنة ظا ن دا  ولكنه الخليجية بالوحدة يرحب ا

- ازدواج ة1 ازة يعذبر ن ا  - الخاصة ظروفها لها بحريني ثا
ش ي الرخاء بالتاكيد ليست ا د صا  في او.نقص الجغرافية والسعة ا
 عبن نتم إنما الوحدة زة١ على ،١به - سوا٠لي تهم٠وا - لسكان١ هلل

ة توحيد أخرها واصول واسس اذفاقيات ض ذ الكاهله الوحدةوا  و
ر ن  هذا ع٠ ساقض جماعية وبقرارات راحلها،٠ أض إني لوصول١ د

م ت  في األخرى الخمس البول ن٠ بولة اية نثابله لم واالي ٠ايذغرد ار ا
ن١ هجلس و ر واضعوه يستطيع لم والذي لمثل،١ب ق مب  آشهن ستة ال
ظ  بقرار والخروج الست المجلس دول لرؤساء ادوري الجىع١ ر

إل^بء او بالرفهس ..ودل جهاءي  خليجية بولة اصغر ازة سيقتنع وس ا
ي سب ة بتوحيد قراراها تخن اقتصاديا وا ل ف ن هي وتشرع ا ف  زون ق

ف إفى لرجوع١ آلز  ان كما ؟ اثنهكة في المطلقة الزعامة ١له وض ا
ت إفى تهتاج دةالوح ردة مقدا رو ق ن  تطويذ اهمها اجواءها وتهيئة ف

ش اإلداري ٠الجهاذ حديثة، بول تكون بحيث المنطقة لدول السياسي والن
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 النظز ووجهات والحريات بالعدالة ونؤمن مرموقة، دسانير على شنتد
 والوحدة تطورا، اكثر مرحلة إلى متخلغة مرحلة من ونتنقل األخرى
 هرارات- ال انتخابية ومجالس شعبية اسنقتاءات إلى تحتاج الخليجية
 القسرية الوحدة فشل على دليل خير العربية التجارب وال انغرابية

 على مخعى الذي الخليجي العاون مجلس فشل اسباب احد ال الرسمية،
 غياب هو ملموسة إنجازات دون الزمن من عقدين من اكش تاسيسه
 بل ابنداة للتعاون كان ما وانه البداية ومنن قراراته في الشعبيمة اإلرادة

ما زمن على والمجاهدين الخليجيين المناضلين ترحم بحيث للتآمر كان
 الست الدول وموانئ حدود على البحرينيون عانى وكم المجلس، قيام قبل
 وما والتعنيي، واالعنثال واإلهانات للمساطة تعرضوا وكم المجلس في

 التعاون، شعار تحت المجلس دول في األعمال من حرموا النين اكش
 على اصله كان ايا األجنبي هضيل يتم المجلس دول غالب وفي

 ٢٢ مرور وبعد ٢٠.٠٢ العام في كنا إذا خليجية وحدة واي البحريني.
 اللراسة من بحرينيان طالبان يمنع الخليجي التعاون مجلس قيام من سنة
 ويعال لمعكةروذيةاا1 ..التجارة تخصص في الخليجية الجامعات احدى في

جامعة شذقبلهم ثم المواطنون إال يدرسه ال التخصص هذا أئ لهما
 مع الوحدة فرض من عانى الذي الكويتي ولعل (.٧) ممانعة دون غربية
 الوحدة مشروع على الجنسية ازدواج خطر إلى إبراكا اكش العراق

 هو ازدواجها وليس خليجي مواطن لكل الجنعمعية تحديد وائ الخليجية
 يلبس ان االستغراب يشر بل (.٨) الجنسية تعدد وإلغاء لتوحيدها المدخل
 ضرب في توقف ما الذي النظام من وتاتي الوحدة شعار الجنسية ازدواج
 سياسة وتكريس بينها التمييز وممارسة شعبه صفوف بين الوطنية الوحدة
 بداية في الخليج إمجارات اتحاد رفض الذي النظام نفس ومن شد.ا، ا.فرق

 الذتفيذي والحاكم الخليج من البريطاني المحل خروج حين السبعينات
 بينما قطر ومعه االنفصال على واطر اليوم، الحاكم هو حينذاك الفعلي
 اكثر اصبحت التي المتحدة العربية اإلمارات دولة الدويالت بقية شكلعن
منهما. واسنقرارا همية

 في كثاب عدة وشارك بقوة الهرار هذا على الشعب اعترهش وقد
من يمنعون حيث اإللكترونية المنعيات في رفضه وسبب سلبياته بيان
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ا فدن ومقرها البحرين احرار حركة وأصدرت الصحافة في الكتابة ن ا ي  ب
 خطبة في قاسم عيسى الشيخ اإلسالمي المرجع وتحدث (،٩رافضا)
 ما بقدر العربية وال اإلسالمية األخوة دافع عن يعبر ال بانه عنه الجمعة

 الخارج من لمصيرهم ونقرير للمواطنين، أشن لتهميش محاولة عن يعبر
 باإللغاء مباثر تهديد من يحمله لما شعبيا مرفوض قانون فهو ولذلك
 ان ال1ح فهموا هنا المواطنين اإن٠ وقال ورايه، المواطن لموقع الكامل
 قيمته إلغاء بل المواطن صوت تهميش اجل ومن دائمة، انتخابية أهدافه
 عني الجنسية، قانون علي عام باستفتاء وطالب أ كاملة وبصورة عمليا

 المشروع هذا حظ الحكومة وقادنلتجرب المزدوجة، الجنعمعية بشروع
 وموضوعإة بعلمية الكتاب من عبد وبق (.١٠) العام االسنقتاء أمام

 للتركيبة وخلخلته ابناءه وثافة البلد هوية على ٠وأشه القرار، هذا خطورة
 ومدى وغيرها االنتخابات في سلبي بشكل استغالله وإمكانية السكانية

 له يتعرض الذي الطائفي بالغبن الشعور لواقع ومضاعفته للتوتر إثارته
 األصوات كل تجاخلت السلطة ولكن البك، في اكثريتهم رغم الشيعة
القانون. بهذا المنددة الشعبية

س هش٠المد  طبيعة يجهل مراقب كل لدى أيضا الثكوك وا
 أشهر اربعة به االنقظار وعدم الهرار صدور زمن هو الحاكم الطام
 يرغب الذي نصفه المعين المجلس انتخابات إجراء موعد اكنوبر حتى

 وليس مقدم موعد أيضا وهو الوطني المجلس عن عوضا فرضه الحكم
 في وأعضعاء الحكومة بين عليه االنثاق تم والذي سبق الذي الموعد

 اجتماع موعد نفسه العام من ديسمبر شهر حتى االنتظار او المعارضة
ال يصب حوله بانثاق والخروج السنوية الخليجية القمة ب ني ف  س

 الحكم الزف اكي هذه ضرورة واي الحكم، ينعي كما الخليجية الوحدة
 يحرص النظام إر ؟ تاخيره على الصبر وعدم وقته في القرار رابإصد

ى٠  المجلس من الجنتخب النصف ني واستغالله األرار ض االسنقادة ط
 معين، نصفه بمجلس يكعي وال القادمة االنتخابات في نصفه المعين
 والمطالبة الحقيقية بصورته اكشافه هبل كجذيس١ ش^وع سلولتكري

صوريا. كان وإن المجلس على بعرضه



 اشادت حيث البحرينية الصحف عنه عبرت الرسمي الرأي
ا ووصفته بالقرار  التي المتميزة القرارات احد وانه ٠الجماعيا العمل د
 السلطة تستمع أن وعوض عليا، مستويات إلى الخليجية بالعالقات ترنثى

 وبليل ومراجعتها مواقفهم ونفهم الموضوعية الرافضين مبررات إلى
 في والتجزيئية وباالنعزالية الواقعية وعدم بالظرف وصفتهم مخاوفهم

 بعض في ابر ما إن الحمر بعقوب نبيل األعالم وزير وقال صحافتها،
 الجنسية ازدواجية بشان الخليجي المشروع حول األنباء وكاالت

 عدم عن وينم فيه مبالغا تصعيدا كان الشاون مجلس دول لمواطني
 البحرين في إننا ا٠ الواحد بالحرف وقال الحيوي، المشروع بهذا اإللمام
 ان يبدو ولكن الخليجية، الوحدة ترسيخ نحو قراراذتا في دائما ننطلق
 نحوها، نوجه كل زعزعة إلى ويسعي الوحدة، هذه يرفض من هناك
 توجهات عن خارجة بافكار وترنبط انعزالية منطلقات نعذثد كما وهي

 إلى وتعيدنا إطالقا مالئمة غير التصاريح وهذه (،١ ١) أ العربي الخليج
 على يومي بشكل جزافا توزع التهم كانت عندما القسعينات عهد

 يستعملها الحمر نبيل وكان واإلصالح الكريمة والحياة بالحرية المطالبين
 المحلية الحكومية األيام صحيفة لتحرير رئيسا كان حينما خاص بشكل
 وتكشف للخارج، والعمالة بالتآمر الشعبية والتحركات المعارضين لرمي

 ائ تصديقه، للعالم ويراد باإلصالح سمي عهد في الوزراء نوعية عن
 في بآرائه الشعب يبدي أن وشتكر تستنكف وأبواقها ووزرائها السلطة
 البك هوية بتغيير مباشرة تؤثر التي والخطيرة المصيرية قضاياه

 نزعم التي الوقت في٠ معارضتها عليه وتحرم وقوانينه السكانية وتركيبته
 . دسنؤرية مملكة تؤسس أنها

ة الت: شي تسهي

 والدمية بالشهيالت يبرر القرار هذا أن البحرين حكومة وادعت
 النشريعات بسن وإنما الجنسية منح طريق عن دقدم ال الشهيالت بينما

 المستثمرين السنقطاب الخدمات أفضل نثديم تضمن التي القوانين ونثنين
 المسنشرين فئة في محصورة تكون أنها كما غيرهم، أو الخليجش سواء

اإلطالق وهي المطروحة بالصورة وليس األموال رؤوس واصحابا
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زم؛  انثاقيات معها البحرين عقدت التي الدول كانت إن األهالي ءل1وتس ا
ز و  إال عمليا نتم ال والتي وماليزيا وتايالند كالمفرب لتجاري١ ٤ق

 اللولة. ذلك مواطني. على جنسيتها البحرين تعرض ان شظزم -
ب ا  وتحسين الوهلن ألبناء المعيشي المستوى رفع هقذصي لوطذية١ و
ى  التي المتطلبات ن٠ ذلك إلى وما العمل فرص ووفير د٠الفر دخل -

 في السكان علد وزيادة بها لإلذيان ضخمة مالية مخصصات توفير ص
معها. نتاقض

ول موقف الخليير: د

 منها ايا تصرح ولم بالقرار رسمي بشكل الخليج دول نؤدب نم
 بعد البحرين في صدر مشتركا بيانا ائ الصحافة ونقلت بالمش بالمعاملة

 المنامة ني ني١اث جذماءها1 اإلمارانية - البحرينية العليا اللجنة اختام
ب  الجنسية ازدواجية نظام بتطبيق الخاصة الس^ش ط^مة بمبادره رد
 األكثر والتصريح (،١٢لتطبيقه) استعدادا اإلمارات دولة نبدي ان دون

 فإنه العماني الخارجية وزير لسان على جاء البحرين لحكومة إحراجا
 في البحردن حكومة مبادرة على وافى الخليجية بالوحدة رحب ا بعد

- ازدواخ سألة٠  التن الخاصة ظروفها لها البحرين ان على ركز ا
م ة هذه إفى د ر د  هو الخطة لهذه ورفضا تعرضا األكز وكان ٠ب

 االقتصادية محانيرها إلى اشار الذي بعي٠الر د٠اح لكويني١ لذاألب١
 الجنسية يحملون النين لألالف استفكل - ذها١و سية،١والسي

د وإلى الواحدة، الجنسية اصحاب حساب على معا والكودية السعولية  ول
 حالة في المنطقة بلدان بين ونزا سعكل واجتماعية سية1سي -

ق ٠لحؤ دولها٠حه و ق ى وعلى والبلدية. البرلمانية االنتخابات في ا سو  ن
 انهصارا واعنبروه الهرار هذا بتاييد السلفي البآر في اعضاء قام جزفي
ر  الهرار مركز إلى ويصلون الغالبية يمطون النين البحرين في الشيعة ه
ء لة١ح في را  مملكة إلى سنتحول البلد وائ ونزيهة، حرة انتخابات إ

ن١ ة١ ب ي د و  صار القرار مغزى وازأ القرار، تهلبيق حاله فى ف
وا غهوما،٠ د ر و  البحرينية الجنسية على الحصول في اإلسراع إ

ر واالهتمام ش ن وا السنة، اهل .نقديات في الخبر ب د للتكبير، و
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 للمواطنين البحرينية. الجنسية منحت البحرين |ا حكومة ٠ا بائ وذكروا
 وائ وغيرهم، والرويعي الدوسري مدل معينة عائالت من السعوديين

(١٣)الشرقية!!! المنعلقة اهل عند بسر ليس األمر

ح من الغائدة ما وا الجنسية: ود

 جماعيا يكن لم إذا الهرار هذا تطبيق من لفائدة ما السؤال ويبقى
 عن المعروف ان إذ ؟ له المروجة الدولة إال تطبقه ولم المجلس دول في

 سواء اي مطلقا قانونا الجنسية الزدواج منعها األخرى المجلس دول
 عن الطرف تفض كانت وإن غيرها و١ خليجية الثانية الجنسية كانت
 مواطنيها بعض نغت فهي البحرين نفعل وهكذا الحاالت، بعض

 سمحت بينما البريطانية، للجنسية امتالكهم بحجة جد عن ابا البحرينيين
 البريطانيين مجموعة على جنسيتها ومنحت الجنسية، بازدواج لبعضهم
 وفي األصلية، جنسياتهم سحب لون وغيرهم األش اجهزة في العاملين

 بول إن إذ البحريني المواطن على سيقع والظلم الغبن فإئ الحالة هذه
 البحرين تمنحهم النهن مواطهنها كل جنسية شحب سوف األخرى الخليج

 وسوف بحريني ألية ايضا جنسيتها تعطي ولن للقانون، طبقا جنسيتها
 بول ان حين في الخليجي للمواطن الشهيالت كل البحرين حكومة نعدم

 اما اجنبي، بحريني مواطن انه اساس على إال تعامله ال األخرى المجلس
 النيق مواطنيها تخير سوف الخليج دول ان األول الشق في افترضنا إذا

 لن احدا فائ األصلية جنسياتهم وبين بينها البحرينية الجنععهية ياخذون
 عدم مع البحرين إلى لياتي وافضعليتها امنيازاتها مع جنسيته عن يتخلى

 مرقصا تعتبرها التي المجموعات إال السيئة سلطاتها وسمعة اسعرارها
 الحل وليس القانون سع الخليج بول ان افذزضنا إذا كله هذا ومخمرا.

 الخليج دول بعض زالت ال بل الجنعمعية ازدواج مسالة في وخاصة كذلك
 شمح ان هنا المتوقع ومن واضح، ودستور اساسي قانون إلى ذقعر

 لجنسيتها البحرينيين إعطاء دون البحرينية الجنسية بأخذ لمواطنيها
كانت ما متى الجنسية ازدواج مسالة عن عيونها تغمض وسوف

ها حت صل م ٠ .ل



^ ر ي و  الجنسية في الخليجية والجهات المجموعات بعهش ر
 المواطن يستخلصا ان مش خاصة حاالت في الستخدامها: البحرينية

ي١ د و  على يحصل والذي آسيا شرق في البلدان بعض في ياحةسلل ف
ج ال بلدان او حسب، فيها للسياحة السعودية السلطة من سانعة ا ت ح فيها ي

ش١ لسغر١ از٠جء سر ر ل ر للدخول تاشيرة إ  احد نكن وكما اراضيها، إ
 ١٣ ريخ١س المشهور االلكتروني انالين بحرين موقع في البارزين الكتاب

ر٠سبت ز السعوديات ال ٢٠٠٢ ب ك ر الحاصالت ا  المزلوجة الجنسية ع
ال  مبنى وان والبحريني السعودي سفر جوازي اآلن يحملن هئ٠بعض و

البحريني السفر وجواز بهن، يزدحم والهجرة.البحريني الجوازات وزارة
س  غيرتا او العائلية للزيارات او للدراسة البك ^رخ طر٠ال هن٠ل ر
 في بعضهن ذزغب وربما السعودية، تمنعه,السلطات ما وهو. محرم ببوق
 العربية، الجزيرة في والممنوعة البحرين في الموجودة االنغالت حالة

 االجتماعية المشاكل لزيادة مرثعح البحرينية الجنسية ازدواج فموضوع
 ت١وس ابناء الله حثظ البحرين، في السياسية مع وهي الخليج منطقة في

والتآمر. المخاهلر عنهم وابعد وقبح سوء كل من جميعا المنطقة

يين٠الرياذ تجنس

ن٠ هدد على البحرينية الجنسية بتوزيع ايضا السلطات قامت
 ن٠ وآخر المفرب من بعضهم وعرف بالضبط عددهم يعلم ال الرياضيين

ل ال الذي الوقت ني الكويت، ن٠ الجنسية عديمي ض زا  الال.صن ب
ى مش منها محروم البحرينيين  الذي عزيز إسماعيل الناشئين منتخب كاب

 قانون عليه يتطبق ممن وهو امامه الرياضي سئةبل٠وال وهلنه خلم
 مع ذهبه٠ ني - ولكنه ايضا وابوه البحرين في ومولود الجنسية
ر الرياضيين احد إلحاكمهن، منهب ب الشمري بل  في فنم قرة ال

- لقادسية١ دي١لذ الكو.يت ا  وضم المحرق- نادي عه٠ تعاقد الكوبش، و
ق ضمن س ان ونش بحرينية مصادر حسب البحريني للمنتخب ءا زا  إ

ي٠ د ء٠ ف ي رن وضمان البحرينية والجنسية ل١االذع هبلغ هرضه ذه ب



 مع عسكر ثم النادي إلى وانظم البحرين وصل وقد المنتخب، في اللعب
 البحريني للمنتخب واخباره المانيا، في االولمبي البحريني المنتخب
 المسموح غير من انه إلى يشير الذي القدم لكرة الدولي للقانون مخالف

 تمص لم ما آخر بلد منتخب في يلعب ثم بلد منتخب في العبا يلعب ان
الث عن يقل ال ما الفترة هذه على  تجنيس البحرينيون. واعتبر سنوات. ث
ل ال وسابقة فضيحة وغيره الشمري بدر  االستهتار من لها مب

 والغيرة الوطنية للروح وغياب المواطنين ومشاعر بالوطن واالستخفاف
العب الذي الوطن لحرمة وهدك  يعش لم فهو الممتهنزين، ايدي به ت
س ولم البحرين ارض على  على يطق ولم مائها يشرب. ولم هوائها يع

 كان ام إجازة في القانون اكان الجنسية. ذح٠ فكيف ئرابها غبار قبميه
يوقظه. من ينتظر نائما

 وضمتهم المفاربة العنائين من اربعة البحرينية السلطات وجشت
 رشيد العداء فاصبح اسماؤهم وابدلت القوى أللعاب البحريني للمنتخب

 الحق وعبد البحريندة، الجنسية حمله بعد راشد محمد اسم يحمل خويا
 الكبير وعبد رمزي ورشيد الحق عبد زكريا اسم يحمل اصبح الكورش
 وهيات عبدالتالر راشد هو جليدا اسما احدهما حمل الذي الوريبي
 بون بسهولة للحصول للمفاربة السبل كل والسياسية الرياضبية السلطات

 الرابعة الدورة في وشاركوا البحرينية، الجنسية على شروهد او قيود
 ن١ وودد الحزبية، كوريا في اقيمت التي اآلسيوية عاب۵ال عشرة

 يتاهبون المفاربة العدائين من آخر عدد لتجنيس عروضا قدمت البحرين
القد اءذءرهش وقد السابقين. زمالئهم لمشاركة الرحال لشد األن  د١ا

ب المفربي  المفاربة العدائين بكون البحريني االتحاد على القوى ها
 الوطني المعهد في تقويتهم جرى البحرين باسم يلعبون اصبحوا النين

كبذ المتربي االتحاد عليهم وصرف الرباهد بالعاصمة القوى أللعاب  ال
 ضمن واللعبأ البحرينية الجنسية حمل يقرروا ان قبل األموال من

ب منتخبها صفوف القوى. ها
 الفوز لتحقيق وتنميتها الوطنية الرياهفية بالطاقات االهتمام إل

 مالية اوضاع واستغالل اخرى لولة جهود سرقة ن٠ خير هو والنجاح
التجنيس هذا ان عشر، او اثنبن او بميدالية العاخر سبيل في لرياضيها



 ويصبح بقوانينها نثتزم التي األخرى بالدول يقاس وال الخجل يثير
ان بين فارق وهناك الرياضية، العسابقات في ليمظها لها ابنا الرياضي

 اجنبي وهو يستورد ان وبين اجنبي أصل من مواطن الالعب يكون
 هذه مدل عن غافلة غير األخرى الدول ا.ئ الجديد، البك باسم ويلعب

ز وهي الخطوة ك  ال المنطقة في دول وحتى البحرين ن٠ وثراة غنى ا
شئت. ما فافعل تستحي ال إذا ولكن فيه، لما هذا مش على نقدم

 أن وقيل متابعته شتطيع ال بما الرياضيين تجنيس اخبار وذوالت
 كويتي جنسية بدون وآخر صومالي احدهما الكويت في سلة العبين
 النادي تعاقد تم كما الجنسية، وبعطون المحرق نادي في يلعبان سوف
 الغيصلي نادي وكابش األردن منتخب عضو المحادين مهند مع نفسه
 ضمن او العقد ضمن الجنسية كانت إن يعلن ولم يعلم ال ولكن

جة حول األخبار تظهر لم كما ال، او ١اامكرمةا أو اإلغراءات  محاولة نب
الكويتي) كاظمة لنادي يلعب الذي سكين عصام الالعب مع النادي تعاقد
١٤.)

هر اخرى ول٠ل في التجنس ك
المختلفة، العلم دول في واللجوء بالهجرة التجنيس قضايا اربطت

 ألحوال التماسا آخر إلى بلد من الجماعات أو األشخاص لهجرة فكان
 لوقوع او سياسي أو عرقي او ديني اضطهاد من فرارا أو أفضل معيشية
 وافغانستان فلسطين في حال في هو كما األصل البلد في حروب

 قوانين وضع في اش الماضي القرن بداية ومنن وغيرها ويوغسالفيا
 اوربا وخاصة .الدول بعض نتعامل حين في المهجرين، بتجنيس نتعلق

 لالجانب اراضيها نطاق في الدولة تمنحه حماية حق وهو اللجوء بقوانين
 وتخدلف بالدهم، في القانون احمكام من بانفسهم فرارا إليها يفزعون الذي

 نفسها األوربية القارة داخل آخر إلى بلد من .واللجوء الهجرة قوانين
ل بلدانهم إلى الالجئين إعادة للجوء المانحة البلدان بعض ونتوي ألم  ا

تستقبل أوربا واصبحت فيها، والحروب االضطهاد اننفاء حالة في
٤١



- المه\جرين ا  إلى وتسعى الماضي القرن نهاية في يوبي شكل و
ر ط^  المجتمعية والتحية البناء صالح في اإلنساني جاذب٠ال ا

، ة دي صا ة الكوادر هن البلدان بعض اسعادت كما وا سي س ا ا  ني و
سسة هؤسساتها  اوضاعنا تازمت كلما البلد ن٠ الهجرة وتزداد ٠ا

ق الداخلية ح س  في العالم لول وتخظف واالضعطهاد، للحوءب مسرح وا
 في حصلت التي الكبيرة الهجرات ء٠ضو عفى لبيها1لط لجذسيةا هذح

ف ي الهرن ص د س  ١ءطائه٠ا في الدوذ من كشر ونزكزت ضي١الم ا
ر ية٠للجس  قانونا الدول بعض وشن والسياسي، األمني الوص ه
 ذشذزى بينما بنوكها،. في األموال تجميد - ن٠له —ا ء١إلءط
 منها الهجرة في نصيب لها كان والبحرين اخرى، بددان فى —ا هذه

رة افواج وخرجت ليها1و  المنطقة في الخلدج دول باتجاه البحرين من كب
 وإيران وعمان واإلمارات وقطر والكويت العربية الجزيرة >، الشرهية

إليها. هاجروا كما

 العربية الدول في المفنزحة الملفات من والتجنيس الهجرة وطف
س ق - و  ويبدو حاكمة، وعصابات مافيات وإنما ق\ذون دول د

 قانون إلى بعضها يفغر التي العربية الخليج دول حالة في اوضح إلمشهد
 تاتمر ال منتخبة برلمانات وإلى حياتها شؤون لعظيم عام ودستور أساسي

ة الحاكم ٠بامر د سب ى الجنسيات فإن وعليه عادلة، قوانين وإلى ال ط  تع
ه١ط عليها يحصل ما وغالبا وقبيلته الحاكم لمصلحة طبقا ة باش ١ب ط  ا

د وإرداوي ك ا  للحكم وبالتملق الحكم اطراف مع الشخصية لعالقاات1و و
 النزكيبة في عامة مشكلة من تعاني هذا مع وص بالهاذون، وبس هك١و

 رهاوص اوضح ني وص أخر، إلى بلد هن مخاهلرها ساوت السكانية
 او باقستانية إمارات في انه يطاها من يظن حيث اإلمارات دولة في

 هفى منثرجا الخليجي التعاون مجلس يقف بينما عربية، وليست هندية.
 واعنثان األمن قضايا وهي اجله من أسس لما ومنشغال دوك طاكل

- كريات١ب طالبينمال ٠وذاللمة رديئة امنية باذفاقيات دولهم إفى و
 الجنسية مسعة في وذؤجهها كول١ بعهش تع\مل ذستعرهش هذا٠و

 شير بعضها كانت وإن مواطنيها وراحة خدمة إفى دعىات ذها١ب ى وش
منه كد مع د اكي البحرين سلطة بخالف ذلك في خاطئ باتجاه



ر حيث التي اللول  وديموغرافيته البلد هوية وتغيير طمس باتجاه شي
 والمرنزقة. الجهلة من بقطيع واسبداله

طر: ق

 بعض جنسيات بسحب الحالي العقد بداية في قطر دولة قامت
 السحب وهذا بها الموعود االنتخابات ممارسة قبل المجنسش مواطنيها

 حكومتها ددعم التي االنتخابات طرح في جادة قطر ان على مؤشر
ش  قطريا مسئوال ال إال واحد، أن في لية٠وقرا٠بالدي تؤهن ال انها و

ل ر عدد وجود عن الحديث ال ق  سحبت القطريين المواطنين ن٠ كب
 في طبقت قد القطرية الحكومة وكانت (.١٥بالغةا٠ فيه ر٠ا جنسياتهم،

 عنه عدلت ثم الجديد القطري الجنسية قانون ٢٠٠٢ )نيمان( ابريل شهر
 بعد السابقة بطاقاتهم بدون القطريين من فئة ظلت حين في ايام ثالثة بعد
 تصنيف إلعادة يهدف كان الجديد القانون ان ويععد منهم، سهبت ان

 الجوازات من عددا ان اخرى مصادر نكرت حين في المواطنين، جنسية
 ونكر والقوانين. للوائح مخالفة بطريقة سابقة فترة في منحت والجنسيات
ن و ر الخطوة أن جنسياتهم من وتجريدهم بطاقتهم سحب من -

 البلدية، المجالس في والناخبين المرشحين طبيعة لتحديد مبدئيا اتخذت
 للمتجنسين يجوز ال فانه ١٩٩٨ عام في صدر الذي للنظام وطبقا وللعلم

 ه1حصو على مر إذا إال أيضا التصويت وال الذزشح القطرية بالجنسية
٠عاما ١ ٥ الجشعية

 في مختلغة جنسيات من الالعبين من عدد بتجنيس قطر وقامت
. سنة .  على .غريبة ليست التجنيس مسالة أن ورغم وبعدها، ٢.

 إلى هنا ويشار الخليج في يحدث عما مختلغة بطريقة كانت وإن المالعب
 فرنسيين من امضائه غالبية يتكون حيث القدم لكرة الفرنسي المنتخب

 التجنيس هذا رفضوا والالعبين المواطنين ائ إال اجنبية اصول من
 هذه ان القطريين الرياضيين بعض وقال المجنسش، حول واخدلفوا
 هؤالء اكثر وأن القطري الكرة اتحاد قبل من موفقة غير الخطوة

الالعبين من مستوى أقل هم بل القطرية للكرة شيئا يضيفوا لم الالعبين

٤٣



ا القهلريين، و س  التجنيس ن٠ النوع هذا على اإلصرار حالة ني و
ص |خذيار  القطري الالعب منهم يستفيد كي كبير فني هستوى >، ال

 قال حين في القطرية، للكرة منفعة وجود حالة وفي االحتكاك، خالل هن
 فاشلة بانها راوا الرياهفية والجماهير قطر في المسئولين ان آخرون

 النتائج تحقيق ن٠ المنتخب فيها صبن لم مرحلة في ٠جاءت ألنها
 المصلر ونسبه الموضوع هذا حول قرك ط غرب٠ا ص (ء١٦) المرجوه

ر ة في هق]، إ د ي س و ب و  الخمسة القطريين الالعبين ائ هو ؤ
 هو كما ء ليسوا.قطريين األخيرة سيدني اولمبياد في قطر مهوا النين

ش اشزتهم بلغاريا ن٠ هم وانما — وابدانهم وجوههم ن٠ واضح  ثم ق
ت - زا ت ربيةء سهر وا أ ألصبح كذلك ء وا ٧جا٠ئ 3 8 3 1 .0 

ا فاضل؛ صر١ذ  وكالهمالم بدر، نايف بن سالم 1ا6:اج؛1ل٧ اصبح ك
ر نثع اين يعرفان ال وقد حياتهما ني قطر يدخال  الخريطة، ئ
س١ ني السلطات |ئجع وربها ر  تجنيسها ن٠ قطر دولة فعلته ا لب

 ١كم بالوهم يفرح ان البحريني الطرف فإراد بينهما لحساسيات للرياضيين
ح ا م٠باذ برهمخولي الهطري به ز و ي ن النين الوحيدين ل و شل  على ي

الرياهشية. الفوز ميداليات

تونس:

 - مقيمين العبين تجنيس على التونسي الكرة اتحاد اقدم
ض ب واديلنزن، كاليتون وهما البرازيلية الجنسية ض ر  ينبالالء ب

 مهما عموما التجنيس ضد انه بعضهم واكد الخطوة هذه
ر مث*ير! بءالال الءب١ ان إ  ابن مش يقدم فلن مستواه كان هما٠وه ل

 لى٠ا يسعى الذي نفسه الالعب هو التجنيس ن٠ اسنفادة األبهر وان الوهلن
ر1 و ا ض ا ش س صل١و أ في علية يحصن لم التي الفرصة على لح

هآ الد .١٧إ ي٠ ( ف

ن ديون٠الشت زال وال و ز الفرنسي االستكبار سنوات ^
ث ريخية١ت تلفذ_يوذية ا٠كدر هاذويصورو ن م الوطندة األحداث صم

٤٤



 ص إلى دخوله بعد الفرشعي االحتالل لمقاومة األولى الشرارة كاندالع
 ٠( ١ ٨) م١٩١١ عام التجنيس ومقاومة ١١٨٥ عام

السعودية:

 المحلية الشركات ابلغت أنها السعودية العمل وزارة نفت
١ش ألكش السعوديين غير من لديها العاملين خدمات إنهاء ضرورة ٥ 

 عبى بناء السعودية الجنسية على بالحصول لمطالبتهم تصعبا سنة،
ل وزير النملة علي الدكتور وقال دوليا. بها المعمول األنظمة ك  ا

ه في واإلقامة التجنيس نظام إن امس االجتماعية والشؤون ودي دئ  ندس ا
 ني يقة٠وصد عرب دول من عاملين ووجود الوزارة، اختصاص من

 يحكمه الخاص، او الحكومي القطاع في سواء العمل، بحكم السعودية
بتاتا. الجزئية هذه إلى يتطرق ال نظام

 اخرى دول في والعاملين المقيممين أحقية حول يثار ما ان واكد
 البلد ذلك جنسية على الحصول في مهواصلة سنة ١ ٥ على تإزيد لمدد

 انثاقيات نتعرض لم كما دولة. كل في المختصة السلطات ظروف تحكمه
 تلك حتى بعيد، أو قريب من ال الموضوع هذا لمش الدولية العمل

 السعودية انضمام وشروط العالمية التجارة منظمة بموضوع المرنبطة
والعمال. العمل يخص ما في إليها

 العاملين بعض خدمات إنهاء أمر أن السعودي المسؤول واوضح
 على بناء يأتي الحكومية والمؤسسات الوزارة في السعوديين غير

 يعرف ما في ماليا كاهلها إقال عدم في الجهات، تلك رغبة أو رغبتها،
 لمبالغ١ رص سنوات عثعر بعد انه خاصة الخدمة، نهاية بحسابات
 وعمان السعودية أر وقيل (.١ ٩خدمته) تتهي حين للعامل دفعها الواجب

الن ص  الدوليى، استوطنت متقلة بدوية عشائرية قبائل انتماء من ت
البحرين. ابناء حساب على الحل يكون وأال صحيحا ذلك يكون أال نتمنى



 العربية اإلمارات دولة في حاليا به المعمول للقانون طبقا
 االمارات جنسية على للحصول بطلب العدم للعربي يحق فانه المتحدة،

 هذا إن إال الدولة داخل مشروعة إقامة إقامته على سنوات ٧ مرور بعد
 الغالب في التجنيس عمليات ونتم العملية الناحية من يطبق ال القانون
 يتم من ويقتصر نافذة شخصيابت من تزكية على وبناء فردي بشكل

للدولة. جليلة خدمات قدموا من على تجنهعهم

 حديثة قواعد وضع يجب انه اإلمارات في الفعاليات بعض ونقول
ع هو بما اسوة للتجنيس  النين تحديد يتم حيث كشرة، دول في مب

 معرفة مدل العوامل من مجموعة أساس على الدولة جنسية يستحقون
 المقيمين األوالد وعدد العدلي والسجل اإلقامة ومدة العلمي والتاهيل اللغة

به. يقوم الذي العمل وطبيعة التجنيس هاللب مع

 او ثبوتية اوراق دون اإلمارات في المقيمين من اعداد والزالت
 ٠ا بفئة الخليج في نسمى التي وهي اإلماراذية الجنسية عن فضال هويات
 ٠ اخرى خليجية دول في الظاهرة حجم عن كبرا يقل وحجمها ا٠ اثبدون

 تعاني ال اإلمارات دولة ان (٢٠) األمنية القيادات بعض اعبرت فيما
 من ادعاء هي المشكلة هذه وان تجنهعهم وترفض لبدوناا1اا فئة وجود من
 اعدادا ان وقالت اإلمارات جنسية على الحصول بهدف البعض قبل

 دخلوا النين المشللش من هم ٠ا البدون ٠ا فئة عليهم يطلق ممن كبيرة
 وتععد ٠بوفية اوراق بدون فيها وأقاموا مشروعة غير بصورة البالد

 بإخفاء عمدا قاموا الفئة ٥هذ من األكبر القسم ان إمارانية امنية مصادر
 جنسية على الحصول بهدف البوذية ووثائقهم األصلية جنسياتهم

اإلمارات.

 فئة تجنيس في التوسع يصبح ان في أمنية مصادر وتخشى
 .اهم احد يشكل الذي الشعلل على الشرعية إلضغاء وسيلة االبدوناا٠

 مواجهة في٠ طويلة شواطئ تمتلك والتي ت1لإلمار األمنية الهواجس
المفللين. لددفق األساسية القنوات وهي اآلسيوية الشواطئ



 باتجاه صغيرنين بخطوتين ٢٠٠١/٧/١٠ في اإلمارات وقامت
 اإلمارابات المواطنات وأبناء ٠البدونا٠ا لفئة الحيادية المشاكل حلحلة

امهاتهم، جنسية بحمل القانون لهم يسمح ال والذين اجانب من المهزوجات
 إصدار على اإلماراتي الوزراء مجلس وافق مهزامنين قرارين ففي

 ال ممن او اجانب من المتزوجات المواطنات ألوالد خاصة عمل بطاقات
 اتخان دبي امارة في السلطات قررت فيما لبدوناا،1اا ثبوتية اوراقا يحطون
 سفر، جوازات أجانب من الطزوجات المواطنات اوالد بمنح أبعد خطوة
 إال الفئات، هذه طموحات مستوى إلى تصل ال اإلجراءات هذه ان ورغم

اإلمارات. جنسية على الحصول وهو األساسي مطلبهم من نثترب أنها
 إحصائيات حسب اجانب من المتزوجات المواطنات اعداد ويقدر

 مشكلة وتتركز حالة، الف ١ ٤ بحوالي والعمل االجتماعية* الشؤون وزارة
 القانون حسب يحطون والذين األرامل أو المطلقات ابناء في الفئة هذه

مختلفة. وإنسانية اجتماعية مشكالت يخلق مما آبائهم جنسيات

 حيث السكانية التركيبة في خطير خلل من اإلمارات دولة وتعاني
إلماراين المواطنين عدد يصل  مجموع من فقط ةو١٨ إلى وطنهم في ا

 احتمال إماراتي اتحادي تقرير وكشف اإلمارات ارض على المقيمين
 السنوات خالل المائة في ١ ٨ من اقل إلى المواطنين نسبة انخفاض

 اهم يشكل الذي للعرير ووفقا الخطير. الخلل هذا ددارك يتم لم إن المقبلة
 اإلمارانية السكانية التركيبة حول أرقامها بنشر السماح يتم رسمية وبقة

 مجموع من ؟4>٤٩,٦ نسبته ما يشكلون والبنفال والباكستانبين الهنود فان
نسمة. ماليين ثالثة قرابة حاليا يبلغ الذي السكان

 للتعداد وفقا انخفضت اإلماراتيين نسبة أن إلى العرير واشار
 ١٩٩٥ عام /ه٠٢٤ه, إلى ١٩٦٨ عام ا.0٦£ ن٠ بالدولة اجري الذي

 ومن ،١٩٩٩ عام 0ا0 ١ ٨ إلى وصلت النسبة هذه ان اإلحصاءات وقدرت
 ماءظل إذا المقبلة السنوات في ذلك من أقل إلى نتخفض ان المحتمل

 التي التجنيس سياسة من الرغم على وذلك عليه، هو ما على الحال
 يتحقق لم حيث االتحاد، عمر بداية في مكعة وبصورة الدولة ابعتها

أعلنت قد اإلماراية الحكومة وكانت (.٢١) المطلوب السكاني التوازن



 األول نشرين في األكفاء غير والباكستانيين الهنود العمال على حظرا
ي١٩٩٩ البالد. في الديموغرافي التوازن إعادة إلى تهدف خطة إهالر ف

. إال ودس - ي١ ا زن  السكانية الزكيبة بتعليل كفيل وحده ق
ر إضافة اإلماراتي الجنسية قانون بنثعيل وذلك المخظة  نتفق د إ
 من الدولة الحياجات دقيقة نقليرات نوجد وال األجنبية. العمالة

ى إمارانية فعاليات ولكن المنظور، المدى في المتجنسين ب ان ز  سا
 سياسة ر١إط ني جذرية معالجة نتطلب ت1لإلمار السكانية التركيبة

ك ضحة١و كاذيةس ن د ه الذي األمق السكان عدد االعزر س ب ل  ئ
 (.٢ ٢واالقتمدادية) االجتماعية الحمية عملية

الكويت:

ب٠ لحكومة١ قاهت كو  اعداد بتجنس الماضي القرن عقود في ل
، المهيمين ض ها > س ه ر  الجنسية في برجات إلى تصنفهم كانت ذها١ إال ا
 نادي في اقيمت ندوة وتي التجنس، عطية في حنرا اكز اصبحت تم
س قال لبحرين١ ني ريجينخال  سابقا البرلمان ونائب الكويذية لبلديات١ ر
 التجنس ن٠ كشرا نشررت لكويت١ ان دسانيعال ال>يز هبد يب/٠الم
ا ها ^ذون اآلن ذهم١و و ت منن بدا الذي التجنيس من د عينيا  زب

ص وهدد للتجنس المعارضين من كان وانه والخمسينيات  ء1م من با
ي (.٢٣ممارضته)  ع٠ التعامل في تشددا اكش اصبحت الحكومة ول

 ر٠ا - بير١بتد قامت وا| الماضي القرن من األخير العقد في األجانب
ر١ خفهض و على هؤالء حصولة تجميد نقضمن الكويت في األجذص س

 العمال --<ا ضريبة وفرض المجانية، والتعليمية الصحية الجدمات
( ا ب جا أل :٢٤.)

- ا ب٠ ١هذ في لكبرى١ و ذ  المواطنين مشكلة هي ب
 اي ٠٠ سون١ ا٠ د الكويذ في يسمون ما او الجنسية هن المحرومين

 وال الكويت ني وعاشوا ولدوا حيث ظالمة شمية وهي جنسية بدون
ه ١وطذ يعرهون ا ٠هو ا٠ك سا ب  الحكومة ان إال البحرين في والوضع ا
الطريق ومهلت الجنسية حق على الحصول من منعتهم الكويذية



 أعدادا إال تجنس ولم منهم بقى .من وضايقت الكويت، هن ل>وجهم
 حل في الكويبة الحكومة جدية عدم في المشكلة ونددو ٠مذهم -

 االسنثالل قبل اي ١٩٥٩ في األول الجنسية قانون صدور منن قضيتهم
 بلغ حتى بالجنسية المطالبين اعداد نزاكمت حيث ١٩٦١ في حمعل االي
ح قبل الفا ٣٥ ٠و ٢٢٠ هابعن السا  .١٩٩٠ في للكويت العراقي ا

 حوالي إلى العدد نثلص الحرب بعد والتهجير الضفط ت١سياس ٠وسبب
ت كمواطنين، معهم نتعامل الحكومة كانت األزمة وقبل الفا. ١٢٠  فسح
 الوزارات اكز ن٠ وهما والداخلية، اللفاع وزارتي في باالنخراط لهم

 المدارس في اوالدهم بانخراط تسمح وكانت الخليج. لول في حساسية
 فاصبح تماما ذلك تفير وقد الخدمات، وبقية العالج لهم وتوفر الحكوهية

 أذن او شخصية هوية وبال الخدمات، ابسط من محرومين. الفئة هذه أفراد
التزويج. او التعليم أو التطبيب في حق وبدون بععمل،

 سنة منتصف في الكويتي البرلمان على وذينذقا لرح٠ وتم
 إقرار وتم االبدوناا٠ من شخص ٢٠٠٠د الجنسية لمنح ٢٠٠١و٢٠٠ا

ش١و األول؛  ومن المواطنين هن شريحة يهم القانون ان الداخلية وزر ء
د  االول القانون بموجب يحصل لم نلك ومع العامة، المصلحة تحقيق ث

 ز ١٩٦٠ عام منن الكويت في يقدتون ممن آلبلوزأ ن٠ الف وىس
ش  ٢٠٠١ سنة قانون ن٠ سعيد ان ويفزض الكوسة. الجنسية على ا
زا من اف ٣٦ ذهو و  شرط التجنيس، في دورهم ينتظرون النين ألب

 في نته قد قصباح محمد الداخلية وزر ن١وك طلوبة.٠ال لثروط١ تواهر
 لى٠ا الكويت اوغادر أقرباء لهم النين ٠أالبدونا أن إلى برلمانية جلسة

 على يحصلوا لن العراقي االحتالل من الكوق حررت د٠ب لعراقا
 غير بصور ين٠قي٠باآ تعنى لجنة الحكومة وشكلت ٠الكوسة الجنسية

ة١ق د ،١٩٩٣ العام هي رب ل  طبقا وتصنيفهم البدوزا اعداد حصر لها ن
ن قرابتهم ولصلة الكويت في جدهم١ش  ناحية ومن (ء٢)ه بالكويي

ع ال الحكومة فان قانونية ي ل  لون ن٠ آلبلوزأ ن٠ اعداد تجنيس شث
ن٠البرل ان إذ ذون١ق ر لكويتي٠ ا ل ت  إال الجنسية منح الداخلية وزو على ي

ر العوده ٠بعل  ال محددة م١وبارق سنويا التجنيس ويكون األمة هجلس إ
الحكومة ان صحفية مصادر وقالت ٠حال باي لحكومة١ هتجاوزها



. عام في منحت قد الكويتية .  الجنسية. البدون من أسرة ٦٠. نحو ٢.
فهشال ١٩٦٥ العام مئذ اإلقامة أهمها ومن الخاصة الشروط تطابق بعد
 االحتالل من الكويت تحرير وبعد الكويتيين. من اقارب وجود عن

 انجاح وتم محددة. شرائح تجنيس في مرونة الحكومة ابدت العراقي
ق قوانين إقرار  لحظة الرشد بلغوا النين الكويتيين أبناء بتجنبس تعل

غير من المئات الوزير منح وقد الكويتية، الجنسية على آبائهم حمبرل
الجنسية. كويبين من المتزوجات الكويبات

 سع٠الذو على كثيرا البرلمان في الحضرية المناطق نواب ويتحفظ
 المحافظة أضرورة حول تتمحور مبررات هؤالء ويطرح الجنسية، ني

الكويتي..* النسيج على
الستاد تم التي والقواعد المعابير عن الداخلية وزير وتحدث ا

 يهمش ما مقدمتها في باني والتي الجنسية استحقاق نقلير شان في إليها
ف٠ث دون تحول الني األمنية القيود من السجل وخلو الوطني بالوالء  ر

ق في المستمرة اإلقامة جانب إلى الكويبة الجنسية على الحصول الكو
 في مة١اإلق وفةره كو؛سن ض القرب درجة إني باإلضافة أبنى، كحد

 االعبارات إلى واشار العملية. والخبرات الدراسي والمؤهل الكويت
 ض هليها لذزنب ١وم الجنسية بمنح المربطة واالقتصادية االجتماعية

 وني الخدمات مختلنا صعيد على االستعدادات من العديد شتوجب نتائج
ى  التي التعليم وخبمات اإلسكانية والرعاية بالتونليف يتصل 1٠ د

المواطنون. بها يتمتع
مرسوم مشروع على الكويتي المجلس. وافق ٢ ٠ ٠ ٠ سذة وفي

 ٠حليلة خدمات للبالد ادوا ممن شخصا ٣ ٤ لعدد الكويتية الجنسية بمنح
ن ان ويطثد  طويلة سنوات امخعوا و|افذاذيناا إعالمية شخصيات بينهم ه

 البلون مشكلة ان إال هذه التجنيس خطوة من الرغم وعلى الكويت. ني
د ف ق ال بسيط غير لعبد عالقة.بالنسبة ت طب التجنس، شروهد عليهم ت
ت اوراقا يحملون ال ذاته الوقت وفي ٢٦اخرى) دول ا.فى انتماءاتهم س
١



 األمة مجلس جلسة أثناء الصباح الخالد محمد الداخلية وزير وقال
 قدموا آالفا وإن الغا، ٧٩ إلى الغا ١٢٢ هن انخفض البدوناا٠ا عدد إن

 الجنعمعية لمنح الباب بفتح يطالب من .اهناك إن وقال جنسية. طلبات
 الطلبات من كبيرة اعداد السبعاب فيها الشروط في والتوسع الكوسة

 عن تختلف الكويت دولة ان موضحا الدول بعض في يجري بما اسوة
 واالجتماعية السياسية وظروفها سكانها وعدد مساحتها في الدول ذئك

 جدد مواطنين امن٠ الدول بعض شتوعبه أن يمكن ما وان القتصاديةاا،١و
ن ال قد  األمر الوطنية، هويتها على التاثير دون اسديعابه من الكويت حك

 مدروسة جرعات وفق الكويبة الجنعمعية منح يكون ان يستوجب الذي
٠مقوماتهاا على والحفاند المجتمع انسجام تكفل

 هذه حل ضرورة إلى الحكومة األمة مجلس نواب بعض ودعا
 شخص ألفي تجنيس أن مضيفين يمكزأ، ما باسرع ااإلنسانية٠ القضية
ح سابق قانون وكان سنة. ٥ ٠ قبل تحل لن المشكلة أن يعني سنويا  م

 منن فيها المقيمين واألجانب ١٩٤٥ عام منن الكويت في المقيمين للعرب
لمطالبةبالجذسية.1 ١٩٣٠ عام

 قواعد إلقرار ٢٠٠٢/٦/١٦ في الكويتي األمة مجلس وعاد
 المسعيد لدى يتوفر ان شريطة لالجانب الكومة الجنسية لمنح جديدة
 يقارب ما على الطريق قطع وبذلك (،٢٧قاذوذيان) وإقامة سفر جواز

 الجنسية على الحصبرل في ياملون النين لجذسيةاا1 )اعديمي من ألف ١٠.
 سياسة إلى إشارة وهي الشرطان، هنان لليهم يتوفر ان لون الكومة
ضدهم. وتشدد ضغط

 الجنسية منح الكويبة الحكومة رفضت ٢٠٠٢ سنة ابريل وفي
ظيم باسم المتحدث غيث ابو سليمان ابنة هاجر الطفلة إلى  الذي الهعدة ت

 هاجر الوليدة وجعلوا جنسيته، بسحب امرا الكويبة الحكومة امدرت
 ومنها السنوات لعثحرات حقوقها من المحرومة ا٠ااالدون هئة

 هذا فإن العربية القدس صحيفة رأي وحسب الجنسية، على الحصول
 عليه اقدم مما وللتنصل األمريكية المتحدة للواليات إرضاء جاء األجراء
(.٢٨وواشذطن) نيويورك في أمريكية اهداف ضد هجمات من عظيمه



 لتوحيد وتسعى القانوني التاقض ترفع ان للكويت وينبغي
 الحقوق في سواسية الناس أئ على الكويتي الدستور حيث.ينص الجنسية

ل او الجنس بسبب ذلك في بينهم تمبيز ال العامة والواجبات ألم  او ا
 بين التمييز اشكال كافة إزالة يقتضي الذي األمر وهو الدين او اللغة
ي عدة على الجنسية قانون ينص بينما الواحد، الوطن ابناء  مرا

ر قد ما وهو ودرجات  ابناء بين العنصري التمييز أنواع من نوع يعب
الواحد. الوهلن

ألجاي العرب المستثمرين على جنسيتها األردن عرضت  في وا
 مبير وقال االقتصادية األوضاع تحسين بهدف ٢٠٠١ سنة منتصف
 منح ان الدباس حسين بالوكالة األردنية االسنشار ذشجيع مؤسسة
 االمهمار .على تشجيعهم يستهدف العرب للمسنثمرين األردنية الجنسية
- تعمل متخصصة حكومية لجنة هناك ان وقال معامالتهم. وتسهيل  ا
 واسس شروهد وفق الجنسية منح على األردني- الجشعية قانون بموجب

 النسور هاني المؤسسة في التجنيس وحدة مسئول وأكد محددة. وضوابط
 اجتمعت اردنية جهات عدة من الهثشكلة الجنسية بمنح الخاصة اللجنة أن

 الجنسية منح وقواعد اسس على تعبيل إجراء وقررت ٢٠٠١/٤/١٩ يوم
 نقدموا عربيا مسشرا ٤٧ حوالي إن وقال االسشار طريق عن

 في امعشارية مشاريع. إقامة لنيتهم األردنية الجنسية على للحصول
 على للحصول ببلغبات نقدموا منهم مسنشرا ٢٣ أن واضاف األربن،
مسنشر كل على ان مبينا الودائع، نظام خالل من أردنية سفر جوازات

ح لغذزة األرضي المركزي البنك في لوالر مليون حوالي يودع ان و وا
الث بين  الباهين ان واوضح القديم، القانون حسب سنوات خمس إلى ث

 كل على يوجب الذي المباشر االسشار نظام خالل من بطلبات نثدموا
ر ادنى كحد دوالر ألف ٧٥٠ مبلغ يرصد ان مسنشر المشا  في ل
 خالنى ذعم المؤسسة في الواحد المكان خدمة ان وأكد إنتاجي مشروع

(.٢٩)االسشار يريد مسشر ألي الرسمية الموافقات يوما ١ ٤



في هم ومجنسين مرتزقة للبحرين تصدر األردن ان والعجيب
 ومجموعات جهلة، اميون، التخلف، من وعظمى التحضر من دنيا درجة
 المقبور الملك ايام منن الداخلية وزارة في المعنبين المرتزقة من أخرى
والمسشرين. األعمل لرجال جنسيتها وتعرض حسين

 منن رسميا يعملون النين الفلسطينيون الالجئون يزال ال لبنان في
 من وممنوعون كاجانب، ويعاملون التجنيس من ممنوعون ١٩٤٨ عام

 في نشرت دراسة وهيد والمهن، الوظائف من كبير عدد في العمل
 ان اوال، سببان: الفلسطينبين ضد التمييز لهذا أن. اللبنانية النهار جريدة
 العودة بحق الشرعية المطالبة مع متعارضا يعتبر الفلسطينيين تجنيس

 لعدد ضخمة زيادة الفلسطينيين اسنيعاب يعني سوف وثانيا، فلسطين. إلى
 االنعكاسات ذا الديموغرافي البالد ثوازن يزعزع قد مما السثة، المسلمين
الدقيقة. السياسية

 المسيحيون هم التجنيس على لبنان في المحتجة األصوات واكش
 على الديموغرافي التفيير وان منه المتضررين أكثر بانهم لشعورهم.
 لرابطة1اا شخصيات كبار واحد البرلمان في نائب اثار وقد حسابهم،

 رفضه مكررا وقال الديموعرافي والتغيير التجنيس مسائل المارونية..
 أشكاله، بكل ..محاربته ومؤكدا المقنع.. القوطين محاوالت ٠وا التوهلين
 العودة هذه ان إلى مشيرا ديارهم.. إلى الفلسطينيين عودة على والعمل

 هذه وزر تحمل يستطيع ال لبنان وان وعربية دولية مسؤولية هي
 تحقيق على العمل اللبنانية الحكومة اولويات من ا.أن قال: ثم القضية.
 لكي المانحة الدول فلتععاعدهم العودة نتم ولم السلم تم وإذا عودتهم
 تجنيسهم ال بالتالي نستطيع وال سكانيا مكتظ فبلدنا مكان، غير في يسكنوا

 موضوع شان في الشورى مجلس في الدعوى اإن٠و توطينهمءا، وال
(.٣٠) إلغائه.. او المرسوم تعديل دون من تمر ولن جاهزة التجنيس

ي المجلس عضو وأكد  المنتخب النائب المارونية للرابطة التفين
ى العمل على نصر أبي الله نعمة شكل كل منع تئ وعلى التوطين، أ



 بعحما وكريمة، تامة عودة إلى,ديارهم اللبنانيين المهجرين عودة استكمال
 أسباب ومعالجة عاما، عشر خمسة من اكش تهجيرهم على انقضعى
 األزمات من والنابعة األخيرة السنوات في عاقمت التي اللبنانية الهجرة

 اللبنانبين المفتربين واستعادة المتالحقة، واالجتماعية االقتصادية السياسية
 متشدد قانون ووضع السياسية، حقوقهم ومنحهم وأجدادهم آبائهم جنسية

 في السكانية الكثافة نسبة الن_ اللبنانيين لغير اللبنانية الجنسية منح في
 رقم التجنس مرسوم وإبطال . العالم، في النعمعب أعلى من هي لبنان

 لمن إال الجنسية تمنح ال .بحيث ١٩٩٤/٦/٢٠ بتاريخ الصادر ٥٢٤٧
 ممن وتمعحب انتمى، طائفة او دين ألي للوطن جليلة خدمات اسدى
 في وقال (.٣١اذتمى) منهب أو طائفة أو دين ألي حق دون عليها حصل

 الديموزافي للتفيير ومتعمدة مدروسة سياسة هناك ان .ايبدو أخر موضع
 دعوى بت وعدم التجنس من تطلق ايضا، جغرافيته وربما البلد في

ف إلى تلجا لم اإلدارة ان كما التجنيس، مرسوم إبطال  المرسوم هذا تظي
 اقنزاح أيضا وهناك الجنسية. منحهم يستحقون وال تجنسوا النين من

 للمفثربين إهمال وهناك بالتملك، للفلسطينيين للسماح يرمي قانون
 عيسى قبالن النائب ودعا (.٣٢) الهجرة من للحد سياسة اي وغياب

 يزال ال الذي التجنيس مرسوم بت في اإلسراع إلى البرلمان في الخوري
 وتزع حقه الحق صاحب يعطي كي الدولة، شورى مجلس أمام عالقا

 الحرص موقع من هذا أن ونكر مستحقيها غير من اللبنانية الجنسية
 في لبنانبين نواب اربعة ووجه (.٣٣اللبذاذية) المواطنية قدسية على ايضا

م٢٠٠٢ الحالية السنة منتصف ه  الله ونعمة حنين وصالح معوض نائلة ،
 بإبطال فيه يطالبونها الحكومة إلى سؤاال المر، وغبريال نصر ابي

 .المئات اللبنانية الجنسية ومنح ١٩٩٤ عام صدر الذي التجنس مرسوم
 الذي السؤال في وجاء ا.٠واحدة دفعة والمجموعات األشخاص من اآلالف

 ألناس الجشعية منح المرسوم هذا ان بما٠ا النواب مجلس رئاسة إلى قدم
 اللبناني للدسنعور خالفا متعددة جنسيات من ولالجئين مقيمين غير

جة الثوطين، عدم مبدأ مع ويتعارض المبعة، واألصول وللقوانين  نب
 مجلس امام إبطاله مراجعة تمت المرسوم، هذا اعترت التي للعيوب
 ،٠جوهريةا أسباب عدة إلى مستدة القانونية المهلة ضمن الدولة شورى
. نحو هناك إن٠ا إلى السؤال ولفت . ان سبق الجنسية منحوا شخص ٣.



 عقوبة يقضي ن٠ ومنهم شائنة جرائم الجنسية، منحهم قبل ارتكبوا
 والتي ١٩٩٦ عام ذشكلت التي العليا اللجنة بقرار السؤال ونكر السجن.
 وتصحيح الجنسية منح بإلغاء مرسوم باستصدار اقدراح إلى خلصت

(.٣٤والسجالت) القيود

العراق:

 وعندما الثمانينات خالل حسين صدام العراقي الرئيس حاول
 في جوهري تغبير إحداث نشتعل اإليرانية العراقية- الحرب كانت

 مصري ماليين أربعة من اكنز فاسنثدم للعراق، السكانية التركيبة
 يمش التي السكانية التركيبة تغبير بهدف وذلك العراق في لنؤطينهم

 اعداد ومقنلى الحرب في حظوظه نزاجع ولكن فيها، كبيرة أغلبية الشيعة
 إلى ادى مصر، إلى منهم القنلى توابيت وعودة المصريين، هن كبيرة
 الحماس شديدي العراقيون كان الذتجيس، خطة ففثعلت عكسي نزوح
 البحرين في والوضع بعنف، معهم وتعاملوا المصريين لطرد والفعل

 ولكن الماضي القرن من الثمانينات في العراقي بالوضع يكون ما أشبه
قليال. إال اللحظة هذه لحد عنف بدون

 الذي القانون حسب اراضيها على المقيمين بتجنيس أوربا نثوم
 الهجرة وزارات مقاضاة الشخص ويستطيع أخرى، إلى دولة من يخدلف
 مغر ال ضرورة أوربا في والتجنيس الجنسية. إعطائه عن تمدنع عندما
 ومبررة ذلك في راغبة غير المتطرف اليمين فئات كانت وإن منها

 التراجع استمرار مع األوربية المجتمعات انقراض بذفادي الرفض
 ان يبدو األوروبية القارة في العام السكاني النزاجع هذا وأمام السكاني،

 رأي في ٠مذها البد أشر أوروبا خارج من المهاجرين من المزيد قبول
 العاملة األيدي من المزيد يتطلب االقتصادي النمو ألن الخبراء، بعض

ى وال ت  ال ذلك كان لو حتى الهجرة هي والحل السكان، عدد بقاقص ئ
القيود بحديد وتطالب المهاجرين تعادي التي اليمينية لالحزاب يروق



م ه ي ل س ،ء م و ز وا سرة ذ منها والتي المهاجرين حقوق اوربا في ا
ي ء لخسية.١

ت٠ا وع ر ي  الدانوب منطقة معهد أ عن صابرة - مة١در ف
 في السكان د ق لهء مقرا فيينا من يتخن الذي (،٣٥)اوروبا)ا ووسعد

 بالراجح يبدا حاليا األوروبي االتحاد في األعفعاء هشر الخمسة لبلدانا
 واقع في بالتراجع سيبدا سكان.االتحاد عدد ولض ٠٢ ٠٢٣ ء!م حلو-ل ع٠

دا بكشر، نللى قبل األس سي ،٠١٥ عام حلون هع و س آ ا ذ ت ا ال  ر١ا
ب اذضهام ة١ ان ا ح ث ي  السنوات غضون في ليه٠ا االتحاد لعض،وية ف

رمنوسط المثل سبيل وعلى الميلة، يقلبلة ش عدد فإ ل ا  ني ة١اس لكل ا
ف لهاذيا٠ا ا د ال و م هلغال، ١٠٣ ص ز د ئ ة هذه ذ ت ل ذ ا  اتمنجعة غ

ل عليه ما على كا ششا اوروبامنل وشرق زسط في واقعة بلبان في ا  ن
ي المدى ولتوضيح ولتوانيا. وإستونيا وسلوفينيا ه اذ ن ز ت ت ال  ا

ش١ كا ق نمء ب ة١ ب ر ز ق س ا الذي اشاقص في التامل يهكن ا  طن
ن واحد د ص في ابولذد في الهوالد ددء ءلى٠ ص الزمان، ل ذتاق  إ

ف ٣٨٢ إلى ١٩٨٩ العام في جنيد مولود الف ٥٦٤.من اكدد  مونود ا
ت ي م في ٠٠ .١٩٩٩ ام٠ن د فى٠ .

ي١وت ت ت را ؤد د ك افي ا ص١ ز  شرق في الكبير السكاني لئق
ب ر ^ و ب و ج١ هجرة مغبة من القارة غرب ني ابمخاوف د١لق و ا ف

ه ر ي ب قا ض ك ر ش ى٠ا ل ب١ ف ر ب ك ر ح ع ب عا ش ة ا ع ق د ر حا الت ، ا ي ب و ر و أل ذ ا ب
ى ت القز؛, في ١ءضويته ص افي كول١ بعهزلم ٠ان ء١الض ر د  ا

ت ص في مضطره كونتس وا  مهاجرة عمالة اسعدأم إلى المقبلة ادن
العمل. اقعمو في المنزايدة الفجوة لسد

 نصيب ارهع فقد لالهتمام، هشرا يدو٠ ا٠ ك١فهذ هرسا في أها
ف ادرأة ر ال ة ا ل ا ز ل ض ا ن أل س قبل هكاة ١٠٧٣ ن٠ ا  سنوآت ت

ك فى السدل في طغال ١٠٩ س ئ و  فذنسا سجلت وقد الراهن. ال
د١اض هدد في هياسيأ رقها م في ل ز  إهتافيا ارتفاعا حققت ثم ،٢ ٠ ٠ ٠ ا

م ف ٧٧٤٠٨ ليبلغ< ٢٠٠١ ن ى عند اما ٠مولودا ا خ الذظذ}ل ش  ن
آ ^م بشكل األوروفي ر٠ السكانم القاقص ائ مالحظة ب ت د ب ت  با

ن ني صوره ا واليونان. وإسبانيا يطاليا وخاصة أيضأ، اوروب اجذوب د



 بعض ا٠اااذقراض مخاطر من التحنير حد المراقبين ببعض األمر بلغ وقد
 نبدو وبالمقابل المقبلة، القليلة القرون غضون في األوروبية دثدعوب١

 نزكيا منق أخرى، بلدان في وساق قدم على شير وهي السكانية الزيادة
ز البلدان هذه أزأ الوآضح من ويبقى كوسوفا، وإقليم ومقدونيا ألباذيا٠و شي

 موفورة غير ذاته الوقت في ولكنها مسلمة، سكانية باغلبية العموم في
 في األوروأل، الوحدة بقانلرة بااللتحاق طموحاتها تحقيق في الحظوظ
ن ب -  السنثبانى مضطرة أوربا فإئ وبالنبجة األقل، على الحالية ا
 تركيبتها تفيير كارهة وهي وقابلة وتجنيسهم المهاجرين من المزيل.

ولوازمها. السكانية



الثاني الغصل هوامش

١٤١٣ الثاني )ربيع١٩٩٢أكذوبر ،١١٧ العدد البحرين، صوت ; (١)
في ذق(

٠ ٣ اإللكترونية العنامة صحيفة - (٢) .٢ ١/٨/١ 

٠ ٧ اإللكنزونية المنامة صحيفة - (٣) .٢ ٢/٢/١ 

 االندين، ،٨٨٤٤ اددد الحكومية، البحرينية الخليج اخبار جريدة - (٤)
 د ١ ٤٢٣ األول ربيع ٢٩ مء ٢ ٠ ٠٢ دوذبو ١ ٠

 حكام٠ا ن٠ حكم اي لتعديل يشترط اا أ، ١ ٠ ٤ ماده ؛١٩٧٣ ٠دسور : )؛(
ضإ ثلثي باغلبية التعبيد على وافقة٠ال لذم إن١ سذوردال ١هذ ع أل  النين ا

س هذهم سل ق وان ٤ ا هد ك التعديل على األمبير ي ن اسهاء وذل  ن
الدستورا!. هذا من (٣٥ )المادة حكم

الجنسية حول إبراهيم عيسى س١الس سة١در راجع للهزيد (٦إ
البحرينية.

 .٢ . ٠ ٢/٩/٨ تاريخ ،٢ العدد البحرينية، الوسط جريدة - (٧)

ل٠ راجع ٠ (٨) سء١ ٠أحط د. قا  العدد لنحن، األوسط، الشرق جريدة لر
م٢٠.٢/٦/١١ تاريخ ،٨٥٩٤

 ٢ . . ٢/٦/١ ٢ تاريخ اإلسالمية، البحرين أحرار حركة بيان - (٩)

م١٠) و ي ة ب ط خ -  /٦/١ ٤ الموافق ق د ١ ٤٢٣ الثاني ربيع ٢ الجمعة (
 اإلمام جامع في قاسم عيسى الشيخ اإلسالس للهرجع هيالدي ٢٠ ٠آ

منها: جزء وهذا الدراز، ببلدة الصادق

تابى التي األمور بعض مع وهفة فهذه لمؤمذونا ايها دبع >)اما
عنها؛ الحديث تجاوز الشرعية المسؤولية

 مخالغة كونه من يخرج معينة سياسئة وافع٠بد كجذيس١ انأ وجدذ\ خيرا١
الحكم وامانة الوثنية األماذة ٤£صةي ذوذا1ق دونه اش ءليه\



 من مساحة األضيق هو بلد في المفتوح التجنس وقانون تطبيقه...
 من نشكو ال بلدان في لمواطنين اقتصادا واألضعف المنطقة بلدان بين

 األخوة دافع عن يعر ال االقتصاد في شخ وال المساحة في ضيق
 اشن لتهميش محاولة. عن يعبر ما بقدر العربية وال اإلسالمية

 مرفوض قانون فهو ولذلك الخارج. من لمصيرهم ودقرير للمواطنين،
المواطن لموقع. الكامل باإللغاء مباشر تهديد من يحمله لما شعبيا

ورايه.
 مهنة وعن يجد، فال ٥ارض.لسكنا عن فيه المواطن يبحث بلد في نحن

 الخليج بلدان من وليس يجد، فال الشريف العيش لقمة منها له تتيسر
 بائ يتال ان يمكن ال فإذا بلدنا، يعانيه ما مر يعاني أخر بلد الشقيقة
 وان الخليج في األخوة مشكلة حل اجل من المزدوجة الجنسية قانون
 اهدافه أن حاال فهموا هنا المواطنين إن وإنسانية... اخوية اهدافه

 قيمته إلغاء بل المواطن لصوت التهميش أجل ومن دائمة انتخابية
 قانون على عاما اسعتاءا هنا نريد نحن كاملة. وبصورة عمليا

 هذا حظ الحكومة ولتجرب المزدوجة، الجنسية مشروع على الجنسية،
العام((. االسنثتاء عند المشروع

 م٢٠٠٢/٦/١٦ تاريخ ،١٤٣٣٢ العدد لندن، الحياة، جريدة - (١١)
ق١٤٢٣/٤/٥ الموافق د

 /٧ الموافق ٢٠ ٠٢/٦/١٨ تاريخ ،١٤٣٣٤ العدد الحياة، جريدة - (١٢)
ق١٤٢٣/٤ د

(١٣-  /٤هر تاريخ الحدث، منتدى إلكترونية، للنقاش، الفجر شبكة (
ق١٤٢٣ ف ا و م ل ا ق  م٢٠٠٢/٦/١٦د

(١ ٤-  ٢ ٠ ٠ ٢/ /٨ البحرينية، الوسط جريدة (
(١٥-  ٢٠. ٢/٨/١ ٦ تاريخ ،٨٦ ٦٢العدد األوسط، الشرق جريدة (

(١٦-  ء٢٠٠٠/١١/١٦ تاريخ ،٢٠٠١/٨/٩ األوسط، الشرق جريدة(

(١٧. .٩/١ ٢تاريخ ،٧٩٥٩ العدد األوسط، الشرق جريدة ( / ٢ ٠ ٠ 
٢٠٠١/ ١ ٠ /١ ٠ تاريخ ،٨٣٥٢ العدد األوسط، الشرق جريدة ء (١٨)



(١٩_ .٩/٢٧ تاريخ ،٧٩٧٤ العدد األوسط؛ لشرق١ جريده ( / ٢ ٠ ٠ 
(٢٠-  دبي شرطة عام قائد تميم خلفان ضاحي اللواء(

(٢١-  ٢ ٠ ٠ ١/٦/٢ . تاريخ ،٨٢٤٠ العدد األوسط، الشرق جريدة (
ق جردة - (٢٢) ر د ألوطء ا  ٢ ٠,١ر٧ر١ ١ تاريخ ،٨٢٦.١ العدد ا

ة - (٢٣) و ى نادي نجيء ن  ٢ ٠ ٠ ٢/١/٢٣ بتاريخ بالبحرين ا
الوزان الوهاب عبد االجتماعية واالؤون العمل ونش يثدح - (٢٤)

ة وكلال٠ إى ف حا ص ل و 11 لفرذسيةا ا ى ثرانب تفرض الكويت ن١س ت
خ ري تا ب ب جا أل ال ما ع ا١٩٩٩/١٢/٢٣٠؛ل ص ن

 ٢ ٠ ٠ ١/٦/١ ٤ .تاريخ،٨٢٣٤ العبد األوسط، الشرق جريدة - (٢٥)

.٩ تاريخ ،٨٢٣٤ العدد األوسط، الشرق جريدة - (٢٦) / ١. / ٢ ٠ ٠ 

 ٢ ٠ ٠ ٢ر٦/١ ٧ تاريخ ،٨٦ ٠ ٢ العدد األوسط، الشرق جريدة - (٢٧)
٠ تاريخ العربي، القدس صحيفة - (٢٨) .٢ ٢/٤/٢٢ 

خ اإللكتروني(، الجزيرة قناة )موقع نت جزيرة -٢(٢٩إ ر  /٦/١٨ تا

 ٢ . ٠ ٠/٩/١ ٧ تاريخ األوسط، الشرق جريدة — (٣ ٠)
(٣١- .٩/٣٠ تاريخ األوسط، الشرق جريدة ( / ٢ ٠ ٠ 

 ٢٠٠٢ /١/٥ تاريخ ،٨٤٣٩ العدد األوسط، الشرق جريدة - (٣٢)

 ٢ ٠ ٠ ٠ /١ ./١ ٨ تاريخ األوسط، الشرق جريدة — (٣٣)

ق١ جردة - (٣٤) ط؛ لثر و أل  ٢ ٠ ٠ ٢/٦/٢٧ تاريخ ،٨٦ ١ ٢ العدد ا
ل- (٣٥) د مي ع وق خ االلكتروني، انالين اصق م ر ٢٠تا .٢/٤/٣.



الثالث الفصل

المجنسين أوضاع



ت سيا ن جن سي المجن
 انطباق وال الحكم لدى اهمية نات المجنسين جنسيات ليست

 التي,نتحدث وهي شيعيا يكون ال ان المهم ولكن عليهم، التجنيس قانون
 ^ون أن واألفضل وواعيا مذقفا يكون ال وان الطائفية، فصل في عنها

 الدنيا التعليمية الدرجة حول فصل في عنها نتحدث التي وهي جاهال
 - تم النين المدارس أسادنة او المعلمين باستثناء للمجنسين
 الجيش في للعمل استوردوا النين بالمرنزقة قورنت ما إذا قليلة ونسبتهم

 االحتجاج بعد إال تنكر لم التي الرسمي المصدر أرقام وحسب والشرطة.
رة وتكنبها التجنيس على شرائحه بمخدلف الشعب ألبناء الواسع ح

 ادهجره شؤون دائرة في العاطين واقوال الشارع في المتجنسين
 الهجرة نشؤون البحرينية الداخلية وزارة وكيل قال والجوازات
 ٤٢٠٩٩٧ بتجنيس قاموا انهم خليفة أل خليفة بن راشد والجوازات

صا خ  وإذا (،١) عربي اصل من ٩٠٧٤٩ منهم مختلفة، جنسية ٤٢ من ب
ش اردت  المجصين لعلن الحقيقي الرقم يجهل فاعبره به الظن ح

 المروقة من المجنسين هؤالء غالبية عنهم، العصيلية والمعلوماتا
وكل األعداد كل ينكر ولم والشرطة الجيش اجهزة في العاملين

و على الجنسيات اهم ولكن األصلية، الجنسيات ح ن ل ي: ا ل ا ت ل ا

األردنيون.:

 والحكومة األردنية الحكومة بين خاصة عالقات تكوين تم
ش ت١الىالق لهذي المعرب ش نعلم وال عقود عدة منن البحرينية  كان و

 كل بعد البحرين ني الحكم مع األردنية الحكومة من مستمر تضامن
 وعادة البحرين، في الحكم بنظام لإلطاحة تخطط لشبكة وهمي اكتشاف

 ت٠وئ عام، كل من ديسمبر في الوهمية االكتشافات بهذه اإلعالن يتم ما
 لحليفتها األردنيين المحققين السنيين من عدد ب!رسال االردب لحكوئ١

ش ر م٠له ووت ا ا - والمناضلين المجاهدين من هائلة أعدادا ب



 المعنبين وبإشراف البحرينيين المعنبين مع بالتعاون لتعذبيهم ذص1البحر
ألساء ابرز ومن البريطانيين.  رين1الب ني تداولها يتم التي األردنية ا

 بمعاقبتهم البحرين. شعب ويطالب اإلنسانية ضد بجراتم هاموا د١كافر
 العكوري، محمود هم: اإلنسان حقوق منظماته مجالت ني ودوذبن

 ويدن المعنبين كبار احد وهو العكوري، الكريم وعبد ومعذب، راثد
 عناصر احد عود ومحمد اعقائدهم، وشتم الشيعة طذرا١الس ، .ا#ا**اذا\ كش٠ا

- ال  عالل العقيد للجالد ومساعد المعنبين واحد الليل منتصف ا
ف فليهل، سن  في الحكم وقامت جو. سجن في المعنبين احد هصطفى، ا

 النفاغ وزارة في وتوظيفهم األردنيين ن٠ هائلة أعداد بدديراد لسرين١
 المظاهران قمع في شاركوا وقد الشفب وقوات خلأل١الد وزارذ وفي

ق لمطالبة1 لبحرينية١ و  وقامت الحريات وإطالق للمواطنين الشرعية ^لق
ل ويتم واقاربهم، واهاليهم - لبحرينا احكومة ال  ليست اخبار ب
س المستوردين ال هو مفادها عدمه ن٠ صحتها يعلم وال مؤكدة ألرد  ا

ء ي٠ه و  القعع مارست األرلني الملك عسكر من خاصة ت١س
ن ضد واالضطهاد ي ي ن ي ل ف  ممن منهم األسوا —ا ويتم األرلن في ا

وا٠ت  لممارسة للبحرين اإلنسانية ن٠ وانسلخوا البشرية عر الحهد رب
- لبطش١ قسى٠ا ا  األخبار هذه طابقت وسواء البحريني، عب٠بلث و

 وانتهاكهم واالسباحات باالعتداءات قيامهم مع يتهق فإنه خالفته ام قع١للو
 . اوتردد نفسي رادع دون البحرين في للحرمات

السوريون:

 استوردتهم البحرين، في العرب المرتزقة ابرز واألردنيون هم
 وزارة في الشفب وقوات اللفاع وزارة في لتوظيفهم البحرين حكومة
ء الحرس يسمى ان ينبغي الذي الوطني الحرس وفي الداخلية - أل ا - 
ة البيموغرافي التغبير في عنصرا وليكونوا ي مل  لها ينتمي التي السنية ل

 قمع في شارنموا المضطهدة، الشيعية األكثرية حساب على البحرين حكام
 النسعينات، في والبرلمان والدستور القانون بدولة المطالبة المظاهرات

 راف الله عبد كالعريف الداخلية وزارة في كمعنبين بعضهم يعمل بينما
من غيرهم مع وبهم الخميس، شرطة مركز في بجرائمه يقوم الذي

٤



 فيها من فتضرب الشيعية القرى تستبيح البحرين حكومة كانت المرتزقة
 عن والشائع الغزاة، بطريقة محتوياتها وتسرق البيوت ودنهب وتعدقلهم
 وهو لهم العداء ونصب قرون منن وموالينهم البيت ألهل كرههم الشاميين

 مع مشتركة الصفات وهذه جلبهم، في البحريني النظام يحبب ما
 في المؤكدة غير المبادلة األخبار بعض تشير وحيث األردنيين المرنزقة
 األردنية. السورية الحدود من البلدين كال مواطني قدوم إلى البحرين

اليمنيون:

 القرن من األخيرة العقود في اليمنيين من أعدادا تجنيس تم
 في بعضهم ويعمل والشرطة، الجيش أجهزة في توظيفهم وتم الماضي
 كانت عندما الحالي القرن بداية وفي اليماني، مقبل كالمالزم التعنيب
 من كبيرة أعداد بتجنيس السلطات قامت نتدحرج اإلصعالح مهزلة

 وافقت قد البحرينية الحكومة أن بحرينية خبرية مصادر ونقلت اليمنيين.
 موضع كانت حدودية منطقة من يمني ألف ٢ ٠ من أكهر تجنس على

 رفضت وقد األولى لصالح اخيرا حسمها تم واليمن السعودية بين خالف
سعوليين مواطنين اعبارهم او الجنسية إعطاءهم السعودية السلطات

 حفر أ إلى ألميرها الخاطغة الزيارة خالل البحرين دولة قبلت فيما
الضخم) العدد ذلك تجنيس على السعودبين األمراء مع لقاء في ا٠ الباهلن

السعوديون:

 على تعشد الديموغرافية التركيبة لتغبير األولى الخطة لعل
 حكومة ارادت حيث الماضي القرن من الثمانينات في السعودية العربية
 في وتجنههم لتوظيفهم السعودية بدو من اآلالف استقدام البحرين
 من مجموعات وكانت النجاح، لها يكذب لم الخطة ذلك أن إال البحرين

 الشعبية المطالبات- حركة قمع في شاركت قد السعوديين العسكريين
 في اخرى وشاركت الماضي، القرن من الثمانينات بداية في اإلسالمية

من مصادر قالت والحقا ،١٩٩٤ ديسمبر في البحرين أبناء انتفاضة قمع



 السعودية، في المقيمين الدواسر قبيلة أبناء لكل سمح أنه البحريني الشعب
 دون البحرينية الجنسية على بالحصول السعودية الجنسية يحملون والذين
 اهالي ضد سيء تاريخ الدوسري لقبيلة وكان للبحرين، للذهاب الحاجة

 وذكرت البحرين. أبناء ظلم في خليفة آل قبيلة شاركت حيث البحرين
 الشرقية المنطقة في مكذبا فتحت قد البحرينية السلطة أن األخبار بعض

 ورد كما البحرينية، الجنسية فى الراغبش لتجنيس السعودية العربية من
 إال إليها الحاجة دون البحرينية الجنسية اخذوا السعوديين من اعدادا أئ
 رسمية ممانعة دون أسيا شرق دول بعض إلى سفرهم في تكرهم في
السعودية. الحكومة من

صريون: الم

 مصاهرة عالقات له ومن المصريين، المدرسين من عدد جنس
 مع الجنسية على حصل البعض أن وقيل خليفة، أل قبيلة من افراد مع

 التجنيس نستعجل الحكومة كانت عندما واحدة تملق بحركة عائلته كامل
 بعض عن ونقال الشيعية، الغالبية حساب على السكانية الركيبة لتغبير

 البحرين إلى أقاربه بعض يجلب سوف المتملقين بعض فان المواطنين
 تجنيس تم كما مرة. أول طلبها كما لهم الجنسية يطلب ثم وخدم كعمال

 لهم مكافاة المصربين والقضاء األعالم أجهزة في العاملين من العشرات
 سحب ويتم والئهم ولضمان الحكومي القمع مشروع في ضلوعهم على

 القضاة تستورد والبحرين (،٣) النزاهة طريق سلوك حالة في الجنسية
 الدولة أمن محكمة ومنها البحرينية المحاكم في للعمل مصر من

 ويبيع الدنيء فيها ويبقى دنياه، على آخرته ويؤثر الشريف فيرفضها
 البحرينية الداخلية وزارة من الجائرة األحكام ويستلم بدنياه، آخرته

 من عدد عضويتها في تضم الظالمة الدولة أمن محكمة وكانت مباشرة،
المنعم وعبد حسن، الحميد عبد ثروت .منهم التسعينيات في المصريين

بعض ويرغب برغش. ومصطفى منصور، وعلي طه، ابو العزيز عبد
 رانبهم قل أن بعد البحرينية جنسيتهم سحب في المصريين المدرسين

 أكبر راذنب على يحصل األجنبي أن إلى منبهين كانوا وما بسببها، بلععبب
البحرين. في المواطن من



السودانيون:

 السودانبين كل تجنيس تم أته شعبية بحرينية مصابر قالت
ر عند البحرين لفاع قوة في العاملين مدا  كل بتجنيس سري قرار إ

م وال ٢٠٠٢ يناير شهر في األجانب من الدفاع لقو؛ المنشبين ل ع  عددهم ي
 صغيرا. يكون أن يحتمل ولكن

:الباكستانيون

 هتكرر بشكل البحرين في والبلوش, الباكستانيون تجنيس يتم
ن د  الشعبية االحتجاجات قمع في وشاركوا والدرطة لجيش١ ني و
- لقرى١ تباحةسا وفي |لبحريذية  ويعمل الشعينات منتصف في ا

 امين ومحمد سعيد محمد كالعريفين السرينيين - كهعذبين -
ن في السياسيين المععلين ضد ايضا االغنضاب يمارسان ابلنين د  ا

 على يعتمدون البريطانية الحماية هرحلة في إلذكليز١ ن١وك ٠البحريذبة
 نقتص لعدم األمن لحفظ نيالباكستاذي او لبلوش١ هن جذبية١ هرق

الشرطة. مهنة في المواطنين انخراط ولعدم بالمواطنين

البنغاليون:

 البنغاليين ن٠ ألعداد البحرينية لجذسية١ اءهليت وهد اف^بيون او
بشرائها. بعضهم وقام

ن ألمريكيون: - وا

ن للمرتزقة البحرينية الجنسية اعهبيت ي ي ن طا ي ر ب ل ن ا ي ل م ا ع ل  في ا
 على وتخرج األمنية األجهزة يهسكون والزالوا وكانوا األمنية، إألجهزة

ن ني البريطانيين واشهر البحرانبين، المعنبين مجموعة إيليهم س ب ل  ; ا
أدبيات ونذكر هنا، التعنيب مهندس بانه يوصغ-ا االي ن٠هذدرسو ادان



 األمنية األجهزة في يعطون األمريكيين بعض ال البحرينية المعارضة
البحرينية.

الهنود:

 منن الشرطة أجهزة في كقوة الهنبية الكوادر على اإلنجليز اعشد
 قوية، الهندية القارة مع العالقات كانت حينما البحرين في تكوينها بداية

 ٠ تجنيسها وتم األمنية األجهزة في ووظفها الحقا النظام عليها واعتمد

الفلسطينيون:

 الفلسطألس كل تجنيس تم أثه المنامة في فلسطيني مصدر قال
 يعمل الجنسية، من منهم واحدة عائلة وحرمت البحرين في المقيمين
 خليفة آل قبيلة مع عالقات تربطه وبعضهم التدريس سلك في بعضهم
 اجهزة في تعمل ومجموعة وموظفين، معها، تجاريين كسركاء الحاكمة

 صحيفة وذكرت بحريني. مصدر حسب البحرينية والمخابرات األمن
 المسؤلين مع صفقة ابرم البحرين في الحكم نظام ان اإللكترونية المنامة

ش من عدد تجنيس بموجبها يتم ٠ا اإلسرائيليين في وذذويبهم الفلفطغ
المنطقة. ودول البحرين

 جزء وتفن لنقبل المناسب البك هي البحرين ان دوائر رأت وقد
 لسببين: أالف، عدة قليلة، باعداد ولو الخطة دلك من

 من الهائل العدد هذا أن حيث لالثمن البحريني النظام حاجة األودن
 النظام خدمة في ومرتزقة مجنة جنود إلى يتحولوا ان يمكن المجنسين

فآجال. عاجال يكن لم وإن
ي: صر إدخالهم الثان  البلد ديموغرافية تفيير في النظام لعبة ضمن كعن

(.٤أخرى) حساب على طائفة كفة وترجيح
 حكومة أن التسعينات منتصف في صحفية مصادر وذكرت

 الجالص ابناء من كبير عدد إلى البحرينية الجنسية ستمنح البحرين
ان المصادر اوقالت ٠ البحرين في المتواجدين والفلتطينية األردنية



 وعزت القرار بهذا علما األردنية الحكومة احاطت البحرين حكومة
 المواطنين أعداد مضاعفة في رغبتها إلى القرار أسباب البحرين حكومة
 التوازن من نوع تحقيق بهدف السني المنهب إلى المنتمين العرب

 البحريني، الشعب غالبية يشكلون النين الشيعية الطائفة .أبناء مع السكاني
 الجاليبن ابناء تجنيس في البحرينية المعارضة مصادر ترى بينما

 االستجابة معرض في ياتي بانه البحرين في والفلسطينية األردنية
 من اآلالف عشرات توطين إلى الهادفة واإلسرائيلية األمريكية ت1لإلمالء

الخليجية).(. الدول في الفلسطينبين والنازحين الالجئين
 بالدوائر مرتبط للفلسطينيين وخاصة البحرين في التجنيس وملف

 الفلسطينبين الالجئين كل لهوطين مشروع وهو واإلسرائيلية األمريكية
ب فلسطين خارج شبا ى التي ذاتها ل سع  بدعم البحرين في النظام لها ي

 البك ألبناء الذقافية الهوية وتغبير الديموغرافي بالتغيير ابتداء خارجي
منهم اوهريفها األصليين ألبلد أبناء النقراض بمحاولة وانتهاء األصليين
 قوة، كل من معدمين صيرورتهم او البسيطة,، وجه على وبعثرتهم

 الله عبد ومبادرة الفلسطينس بترحيل مشروعه تفين في شارون ويطمح
 العودة، حق شلبهم العربية الدول من المؤيدة السعودية عهد ولى

 انظار نقاط احدى البحرين, ارض تكون أن الدوائر بعض في والنؤمل
 ذشبت في صفير كبلد قسطه البحرين في النظام عمل وقد الفلسطينيين،
 البلدان رفضت حين في ئيالا1ااإلسر إرضاة ونززيعهم الفلسطينيين

 ازمة من تعاني التي لبنان ففي الفلسطينبهن، توطين األخرى العربية
 مع بالتخطيط باستغاللها األوربية الدول بعض قامت خانقة اقتصادية

 جميع تسديد مقابل لبنان في الفلسطينين تجنيس باب بطرح سرائيالا٠ااا
 والطوائف الشرائح جميع ومن صارما كان الرفض ان إال لبنان ديون

 عام منن رسميا يعملون النين الفلسطينيون الالجئون زال وال اللبنانية.،
 من كبير عدد في العمل من وممنوعون أجانب لبنان في ١٩٤٨

 على وتاثره العودة لحق تجنيسهم معارضة هما لسببين. والمهن الوظائف
(.٦لبذان) في والحساسة الدقيقة السكانية الوكيبة

ع أن تامل الخطة وكانت  الفلسطينيين بتجنيس العراقي النظام يقت
حتى بغداد في للنظام المعادية الشيعية الغالبية حيث العراق جنوب في



ر يذم في  الشيعي الوجود حساب على السني النسل وزيادة والعافة لهوية١ ت
ة - مع امئا٠مذر -  عن الحديث يتكرر أن مالوفا وصار ا

- لتوهلين وع٠مشر - ا  الحديث تصاعد كلما العراق ني ا
 ما إذا وخصوصا العراقي، الملف لحسم خارجي ع طرو ٠وجود ض

 - تاهيل إعادة عبر الحالي، السياسي الوضع إبقاء المشروع تضمن
 الشتات، بول على الموزعين الفلسطينبين انانجثين توطين بإعادة القبول

 بين شوية اية إلى الوصول تعترض التي المشكلة لهذه كحل المراق، في
 واشذهلن المشروع هذا وراء ان قيل ما وكبرا واالسرائيليين الفلسطينيين

 هدفه إسرآقيلي بشجيع الذجئين1 مسالة بحل مهتمة اخرى غربية ودوال
 والذي دولية قرارات في عليه المنصوص العودةا| |احق عقبة ن٠ التخلص

 قشاح1 التوطين ال وقيل نهائية، شوية ألية األساسية البنود حد1 يشكل
سا، عراقي  ع٠ شوية إلى الوصول هو األول شقه مزدوج هدفه با
 واشنطل تحركها التي النظام تفيير لعبة ن٠ والخروج األمريكي الجانب

 لتغيير التوطين استخدام في النظام رغبة هو واآلخر واآلخر، الحين بين
 مناطق في يتم وربما العربية المجموعات بين الديموغرافية المعادلة

 \ € ا \; 1ا تفيير بهدف منها، والتركمان األكراد المواطنين ترحيل جرى
 استغارا ويثير أثار ما وهو أخرى، ومدن كركوك مذل الديموغرافي،

 وني القبيل هذا من مشروع كل من المتوجسة القومية المجموعات لدى
ر مرة كل  لرفض اإلعالمية طاقاتها كل المعارضة العراقية القوى شتف
ل على مخاهلره من والتحذير المشروع هذا  في خفي١الد االسققرار ستقب

 نقابن النيات، هذه عل٠ وجود نغي على العراقية الهيادة دابت فيما العراق
 حق تضييع األولى الدرجة في يعني كونه المشروع البن فلسطيني رفض

-  اإلسرائيلي، الجانب امام كبيرة عقبة وإزالة ارضهم، في ا
 موصع لها يكون أن اهل على امريكا إلى نتودد التي األصوات وماعدا

 ط١األوس باستمالة ودقوم صدام نظام بعد ما العراقية الحكومة في قدم
 وهذها المستعصية المشكالت لحل واقتراحات بمشاريع المعنيمة األمريكية

 ٤التجصر هذا ترفض والمعارضة الفاعلة القوى كل فائ الالجئين قضية
مركبة ويجعلها يحلها وال (٧الفلسطيذيين) الالجئين مشكلة يعقد الذي

 وهي هنا مهمة مالحظة وشجل خطيرة. كوارث إلى المنطقة ويعرض
العراق في شيعية غالبية مناطق في الفلسطينيين لتوطين امريكية إراذة



ن ف م البحرين٠و و الهت  الشيعية الهوية لنثليص تمهد طائفية بسياسة و|
 العربية الهناهلق في لتوطينهم اهتمام أي نرى ال حين ني الجدان هذه ني

ب الواسعة المناحة نات ا؛خرى  كلولة السكان علد وقنة الواحد واننه
 انضعهم العرب بين المنطقة تازبم إلى تخطط فهي وليبيا العربية اإلبارات

الغاصب. الصهيوني النظام فيها ويامن
 عني الحصول بدون المتبقية الوحيدة الفلسطينية العائلة أما

-  الرياضيات أستاذ الجماصي شئ؛ري - عائلة ههي ريذيةحالب ا
 والتعليم النزبية وزارة ن٠ فصله قبل بالمنامة الثانوية النعيم مدرسة في
 شهر في وحصوله وعنايته بإخالصه والتالميذ المدرسين شهادة مع

 الخليج جامعة- في .حاسوب وفني العمل، ذو.ءية مكافاة ض فه-له
 |لمذهب إني السني المنهب ن٠ تحولت التي العائلة وهي بالبحرين،

ص  في صدر وقد فلسطين. بكلمة معنونة زرقاء وشقة تحمل وهي الث
 رفعه وتم بالسبب إخبارهم دون العائلة يلحبذر زارا م١٩٩٩ يونيو

/١ ١ر٢ ٢ حتى إقامة ,وءليها المحتجزة الجوازات استعادة بهدف للقضاء
صدر م٢٠٠٢  م- ٢٠٠٢/١/٢٣ اليوم وفي الجوازات، بإرجاع حكم و

 وعنلمأ الهجرة من الجوازات ليم٠بش العائلة العدل وزر كةب٠ه أض
ضاز الهجرة لدائرة أفراد عشرة ن٠ المكونة األسرة توجهت  ا;\:.-ا ت١وا

مة حق لهم منهم بحر؛بيات ض الهتزوجين باذت  مغالرة عيهم والباقين جا
.٢/٧ حتى مهلة -ووضعن الموجودة اإلقامات والغيت البك . ؛  م٢/

 لصاحب تاكد وقد البنعلي، محهد ن٠ باهر ز٠الع >، ر١اإلجب بهصد
ذ ني أورد قد العام االدعاء أئ شكري السيد القضية ى الئ و  رب ئ د

رة١ هذه را الشيعي المنهب إلى السني المنهب هن تحول بأنه ألل  معب
ض ص ة٠بري ذالى تسميتها لهم يروق كما االتهام الئحة في األمر ر

ه٠است جرى حيث الداخلية!؛! وزارة لمهاجمته باإلضافة ئ ا  لهركز ء
 م٢٠٠١/١١/٢٦ ني وللمحكمة م٢٠٠١/١٠/١٧ في الخميس شرطة

ر  تشبعه، -على منه انتثاما وقت اي في لقبري١ لذرحيل١ لذهسه ينوقع و
 <،٨ر البحرسين الضباط احد من وهمية بقروض العائبة ابتزاز تم ا٠كه

ش في السلطة أنأ ألسرة١ رب ل٠ويقو بسبب مرة منها ترحيله طلبت البر



 من ألكثر استدعي وأنه العراقي النظام رئيس حسين صدام على تهجمه
تعهدات. على يوقع أن منه والطلب للسغارة مرة

ذ جرى وما ا شت  المعايير هي كم يوضح شكري محمد ل
 الطائفية في متغلغلة هي وكم التجنيس عملية عليها نهوم التي المزدوجة
 ثالشن البحرين في عاشنلح التي العائلة فهذه األكبر، المقياس وجاعلتها

 وتمنع تحارب ألبنائها وخبره خدمة من يملك ما كل رئيسها وقدم سنة
 واخذ تشيع ألنه القانون بموجب الجنسية على الحصول في حقها ض

 من وهثنه بني من األشرار استيراد تم -بينما ع البيت أل بمذهب
ألردس  الشفب وشرطة األمن أجهزة في للعمل الشعينات نهاية في ا
(.١سذة)ملحق ألنهم القانون إهالر خارخ وتجنيسهم

 يظهره الذي الكبير التعاهلف يقابل ان حقا المؤسف وش
 اتجاه بكل الدعم ومواصلة للفلسطينيين تاييدا مناسبة كل في البحرينيون

ش وجدن ني المركزية القضية واعبارها لقضيتهم مستطاع  ادوا
ضح بحريذي1ا  الفلسطيني المهيمين الواقعين بين الشابه درجة وو

ن م٠لؤ رينيحوالب را  الفلسطينيين من المجنسين من لمجموعة جميل٠ وث
ر في س ل  في العاملة المجموعة من سواء البحرينية المصادر حعبب ٤ا

 في او البحرين مدارس في العاملين المدرسين بعض أو الداخلية وزارة
 منهم الداخلية وزارة في العاملين ازأ المصادر ونثول الخاهس القطاع

 بالوشاية المدرسين بعض ويقوم الشفب، مكافحة وثرطة القمع وظيفتهم
 يمارس بينما الشعينات، في االنذفاضة فقرة ابحرسش لمدرسس٠ ٠ضد

 لبحريذيين،١ العمال ضد وظلم إجحاف سياسة الخاصى القطاع في البعض
 النين الفلعطينيين والجواسيس بالخونة يقارنونهم األهاني ار٠م حتى
 وآخرون الفلسطيني .الشعب ضد الغاصب الكيان لصالح ون1يعه

ئ الثمعب ضد العراقية الططات مع تعاونوا النين بالفلسطينيين د ا  و
ز أنهم فيهم يفذزض حين في للكويت، العراقي االحتالل افاء الكوسة ك  ا
البحريني. الشعب بمظلومية إحساسا



التحضر من. دنيا درجة في المجفسون
 ولكن والجنسية إلىمة٠ حق منح في بينها فيما البلدان تختف

 للبك عظيمة خدمات قدموا االين األشخاص شنح معظمها او منها كشر
م في طمعا العالية العلمية والمؤهالت الكفاءات وألصحاب الجنسية ه م  عل

 الغرب ويفتح بعقولهم، وتنميتها بقدراتهم البلد نثدم في وأمال واخنزاعاتهم
 ليضيف الثالث العالم دول من العالمية الخبرات أحسن المتصاص أبوابه

 بعضى ونثوم بسيطة، وباثمان الكبر والمدني الحضاري رصيده إلى
 وربما لبنان في األهلغال ألنكياء دراسية منح بإعطاء الغربية المؤسسات

 مسنثبال، الجنسية وإعطائهم منهم لالسنثادة الطريق لتمهيد أخرى دول
 مدنيا درجة أخر إلى المتخلفين عن بحث التي العالم في الوحيدة والدولة

ذ وقيل دينهم امور ابسط المرنزقة يجهل حيث دينيا وحتى وحضاريا  ا
نؤجد وال البحرين، هي وتجنيسهم السبرادهم نور أو غجر منهم الكبر
ث العالم في أخرى دولة  تجنيسها المتعلمة وغير. الجاهلة الطبقة عن بح
 مصادفة حصل إنما األمر هذا اءئ التصديق يمكن وال البحرين، غير

 المستوردين المجنيسن لكون البحريني المواطن يندهش ال وعندما
 ائ فلعلمه والهافة التعليم من دنيا درجة في والشرطة الجيش في العاملين
 الوقت في المواصفات بهذه بشر إلى تحتاج لهم أوكلت التي الوظيفة

 على حاصل وبعضهم عليا شهادات المواطنون يحمل الذي نفسه
 عليهم ومحرم منه يعيشون ركبا او عمل لهم يكون ان دون الدكذوراه

وإدارات الشرطة أو المحلية الشمية حسب الدفاع وزارة في العمل
اخرى.

 ألئ المتخلفين للبدو خاصة انعائية عملية وهي واضحة فاألسباب
 بنعم يبصمون وهؤالء. الخاطئة ألوامرها الرفضى سماع ثريد ال السلطات

 تحضر من والناش الفطور في لهم قابلية ال وألنهم لالهوامر، دائما عمياء
الوطن إلى ينتمون ال أفراد الحياة،,وهم في وطريقته البحريني المجتمع

 على مرت وإن مقدمة وهي مصلحتهم لديهم ومصلحته النظام إلى بل
كانتا وعافته البحريني الشعب وعي ال شك وال وهياكله. .الشعب جشث

٧٣



 أئ حين في ألجلها وضحى بحريته طالب حيث للسلطة قلق مصدر
 حد إلى لتصل قيمتهم ٠تزيد فلن علفهم همهم الجدد المجنسين المردزقة
 والكتابة القراءة يجهلون أميون والمرتزقة والحريات. بالحقوق المطالبة
 رأى وقد األمية فيهم تشترط البحرينية السلطات فأر أحدهم كالم وحسب
 فاخفاها الجريدة يقرأ وكان المسحفيات احد في الشرطة عربي مرتزق
ى ع  ! ممنوع ذلك وأئ أقرأ أني تعلم ال الدولة أن قال ذلك في سئل و
د أبناء يستوقفون المرتزقة وكان ! العقوبة من خشية ل  االسغاضة أيام ا

ت في  أهالي بلغة دلفظ كما البطاقة أي ٠٠ البطاكة ٠٠ د ويطالبونهم الشعبا
 أز ٠٠ .اهوية هذه كانت إن ذلك بعد يميزون ال لكنهم الهوية او الشامات

 او زواج لحفلة دعوى بطاقة أو البحرين في شمى كما سكانية بطاقة
شرض اسبرقفني حينما جيدا الموقف ذلك أتنكز زلت وال غيرهما،

د وعقوبة مخالفة عن بحثا سيارتي حول يدور وأخذ عربي  ألصى أن وب
 يعض الندم كائ كتابة. ال الورق على رسما اسمي يرسم أخذ مخالفة بي

 ني المنطقة في السباق وهو متحضر البحربني الثععب لكون النظام
 في لوءي١ وينتشر مدارسهم المدارس فأول والعلمية الهافية الميادين
 تجنيس إفى فالتجأ والنضهج الوعي معادلة النظام فاراد نواديهم من الخليج
الهافة. ومعدومي الجهلة

ى سوريا صورة تشوه د : ل ن ي ي ن ي ر ح ب ل ا

ب المواطنين تجاه وحساسية بحذر البحرين حكومة نتعامل  الر
 اكي وهي البك مجريات على األمنية األجهزة سيهبرة اهمها أسباب لعدة
 حكومه رغبة ومنها وأمريكية، بريطانية اجنبية قوي قبل من ننار

 ائنارب ذع٠ت بصورة ارضها على المقيمس جنسيات تعدد في البحرين
ال بينها التاثير وتمنع عالقاتها وتضعف بينها  دول في السائدة الفكرة و

 نقافية أصوال يبلكون مختلفة جنسيات إلى المنتمين العرب اال الخليج
 النانير ني آلرة ويملكون الخليج دول عرب ع٠ مشتركة ولغوية ودينية
 ا٠ك سياسية بنشاطات ويقومون الخليج مواطن العربي تحرر باتجاه
 فيها، ألذظمة1 >، تجديدا يشكلون فهم الماضعي القرن منتصف حصل
هوم - مما العربي التضامن باهمية المحلية اإلدارة شعور ولعدم



جوره العرص ا٠بذؤظيف ه المرتفعة ا صيل  منخفض اآلسيوي على و
 رانبه كان وان البحرين في فيه مرغوب غير العربي زال وال األجور،

ب ربع وي١س  تماما جاهال العربي هذا يكون ان إال الغربي الموفلف را
 اعدادا تستورد البحرين في السلطات جعل المقياس وهذا بعروبته حتى

ة ر ي ب ة إبان الحكومة جلبتهم النين السوريين المرتزقة من ك ر االنتفاضة ف
 ني فقيرة صحراوية جاهلة متخلفة مناهلق ن٠ التسعينيات في الشعبية
صبية التحركات قمع في بهم واستعانت الزور، دير كمنطقتي سوريا  ا

 لوزارة التابعة الشفب سيارات في إال تراهم فال باإلمعالح (.1لا >**ط لتي١
 انواع ابشع وإذاقتهم المواطنين اعتقال تمارس كانت والني لداخب١

 المعايير ابسط من االنسالخ كل منسلخين والنفسي البدني التعنيب
 بها يتشدق التي التروبة ومفاهيم واإلسالمية األخالقية والقيم اإلنسانية

ن هذه.ءالوة جاعوا الذي البلد ك.فإ ىذل  والسجايا الشنيعة العوائد ءل
وعداوتهم بها يتصفون التي االنحطاط في جدا المتمادية الخبيثة

منكر مجرد هن وشمئزون يكرهونهم البحرينيين جعلت للخليجيين  او ف
ألفدل ن٠ الهانلة الترسبات وبسبب تدريجيا الكره هذا وانعكس رؤيتهم  ا
وه على بفعلها يقومون والزالوا قاموا التي القبيحة ش جدا كبير تن  و
 بصورتها سوريا أبلغت وقد البحرينيين، غالبية نظر في سوريا لصورة
ب ئ١ ني ا ر ب ش طر؛ق ض ب  كانا اللذين الوطنبين المعارضين هن ا
ن ي لرئيس١ إني بمذكره ١سوري في ^ ور ف  فيها يحيطونه األسد بشار ا

صا البحرين في سوريا لصورة الحاصل بالتشوه ع لم و دا س  أنها ا
 ظن حتى لرعأياها، إجالء او تهنيب أو تحقق اي باجراء قاهت

ئ ان واألردن سوريا إلى يذهبوا لم النين البحرينيون س هن ال  جحيم ا
س وانه  إن اقول ان جدا ويؤسفني الوحوش، هؤالء مش إال فيهها ل

 عبدة األغنام، رعاة الشام، شوايا الضالة، الكالب من الحفنة مذل كلمات
غيرها، ......إلى المتخلفين الجهلة، المرتزقة، األوباش، الدينار،

س١ ونسى البحرين في سوري لكلمة مرالغة اصبحت ب صورة ف  ا
ي ر ال  البدو مجموعات بسبب عليه، وترحموا البحرينية المدارس ني ا

 الضاربة الحضارة صاحب العريق البلد إلى ينظرون الناس صار هذه
وكره. وازدراء واشمئزاز سخرية نظرة التاريخ جنور في



داة منه والحذر والغريب األجنبي كره فإئ وأساسا  مالوفة حالة اب
 وهي اآلداب من بدرجة الغر-يب هذا كان وإن البشرية المجتمعات في

 حقوق لمصادرة الغريب هذا واستغل استخدم إذا فكيف هنا، تماما مفقودة
 على المرتكز العداء إلى عامة األجانب كره ويشير الوطن، ابناء

 النين األوباش هؤالء حالة في أما قافية، باختالفات متعلقة معنثدات
 واالعداء المواطنين ارزاق وقطع والسلب والنهب والقمع بالقش قاموا
 الزمان به سيجود وانغام غضب إلى نتحول هذه الكره حالة فإذ عليهم

وكاري. عاجال يكون وقد

عليهم االحتجاج في المرتزقة راي
 المجتمع وتهديد المرنزقة تجنيس سياسة كلهم المواطنون رفض

 هذه من وانزعاجهم -مشاعرهم .وابرزوا القهر على هوم والفي م٠ب
 هذا حول الحديث من ممنوعون وهم فرصة، لهم سنحت كلما ياسة٠الس

 مع آراؤهم فيه نتعارض اجتماعي أو سياسي موضوع وكل الموضوع
 كانت ولكن. حسابهم، على األجنبي استورد الذي النظام حطت٠ش

 واألمن المخابرات ألشبإح المطلقة السلطة تهديد تحت مراقبة األصوات
-  األصوات ارنثعت تطبيقه خف إذا حتى الدوال اش ذون1ق و
ضفة الشعبية اآلراء بتوصيل وقاموا للتجنيس، الشديد بالرفض  الرا
 لصدحافة١ في لهم أتيح كلما وكبوا تماما، تجاهلها الذي للحكم للتجنيس

الت وشت لعربية،١ الشا  وشظئ اإلعالمية والقنوات الدلفزيون ببر|مج ا
 -١و التجنيس سياسة تنتقذ التي بالمواضيع البحرينية المنديات
 من مخلص أحد السياسة هذه يؤيد ولز رفضهم إلعالن أخرى وبطرق

 هذه في استمرت بل ذلك من لشيء الحكومة تستمع لم ولكن المواطنين،
السياسة.

ال صعمتا صمتوا فقد المجبسين وعموم المجنسين المرنزقة أما م  كا
ي ما إال تعنيهم ال |لقضية ^ن وغالب صاحبها يعلم ال بخفية عنهم ك



وا النين هم المخابرات اشباح أو مية٠حكو طراف٠ا ان الهلن  نيابة كب
 الشعبية اآلراء على االحتجاج عن قاصرين المرتزقة ان شك وال ،ءذهم
م  يتمتعون لما لهم رفض ن٠ عنهم األوساط هذه ساهله ١م يعلهون ال و

ق الجهل ض به س  قائلهم قال والكتابة. القراءة على حتى القدرة وعدم ا
 سنوات عدة منن بل عامين منن البحرين إلى سوريا ن٠ نات لم س

 ونطلب هنا نات لم واستقرارها، امنها وحفظ السرين ة٠خدم ني هضيذاها
 الزور، دير في بيونتا إلى لنا البحرين حكام الشيوخ جاء ل الصلء
 النظام قلب يريلون البحارنة..النين من وحفظهم مساعدتهم طا وهللبوا
 معززين هنا, وجئنا واجبنا فلبينا إليران، موالية دولة ة٠قاه٠وا الحاكم

ب ين،٠مكر و  خدمات ن٠ قدمناه بما عرفانا الشهيالت كل الدولة ف و
 أن وقال البحرينى، والجواز البحرينية الجنسية وأخذنا للبحرين |جليلة
 بن محمد إلى عريضة كبوا الوطني اكرس في رذرقة٠ال هن ازادا
 من انزعاجهم عن فيها يعبرون الوطني الحرس رئيس خليفة ألء عيسى
ك  باقون انتم لهم وقال وطمئنهم معهم اجتمع األخير ولكن صحهية كهب

ل ان قوة أي شتطيع وال باقون نمحن مادمنا هنا  ن١مك وفي (.٩ذكم)٠ ئ
ز  االخطار من امنها وحفظوا البحرين خدموا المرتزقة هؤالء انأ ٠كلب أ

 بمنحهم حقوقهم إعطاءهم باشر الدولة هي١وه ٤والخارجأل اخلية٠الد
(.١ ٠ البحرينية) الجنسية

 ال إذ االرتزاق بشريعة واعتراف مفاهيم ازمة الحقيقة في وهذا
ى ب س او ١هذ ر ذ  او الحكم أو عنه دفاعا الحكومي الكاب أو عنه ك

 ينون أن به، ويباهى بل وعارا عيبا يمذل ذلك ال الرأي بهذا نقول ة٠ج
ى و  البشر تعنيب ووظيفته قمعي نظام حماية سوى ذه همل وال ر
د الرصاهس ورس  ن٠ فتات مقابل ولالخرين لنفسه اكربة يردد ز ه

ك ال لفلوس١ وال جليلة، خلمة ونفمى بل إنسانية مشاعر ية٠ا هيه ر
ة اي أدري م ي ، ق ه ق وأي ل ر ا  ال الحيوان ال سوى الحيوان وبين بينه ف
 يهضم وهل ضمير. داخله وني عقل ك ون٤ي أن رضذيف اوهذ ۶ ءهل

ة٠ال ق و ألر ر ي١ النظام ص ذو ا س  وأنحاء الهذ ن٠ العلويين استوند ل
زنم ق ألخرى١ ا  من نفسها بحماية نقوم علوية أقلية أنهم ر١شع د

ة لبية١الغ ف ب ا وا ثم الطوائف<، و ه ا وانتهاك والتعذيب القننى بممارسة ق



 المواطن وبقى وذثضيلهم توظيفهم وتم الجرائم، وأنواع الحرمات
 واألعرج األعوج المنطق وبهذا البطالة، آالم البك.يتجرع وابن السوري

 اليهودي واسديراد اهلها وبقمع الفلسطينية، األراضي الحتالل يبرر
أبناءها. حساب على السكانية التركيبة لتغبير باستمرار
 الحكومي التجنيس معارضة ان يفقهون مرتزقته وال الحكم ال
 لبنود منهيا التجنيس هذا وان مشروع، عمل عليه واالحتجاج المستمر
 وليس السلطة قبل من واستغالله قانونيته لعدم ومعارضته كولة1 دستور
 البحرين في ندزايد المشكلة أن أصالة، المجنمسين ومذاهب طوائف لسبب
 عليهم، النظام به يضحك الذي سوى شيء كل المرتزقة عنها يجهل التي
 وإنما أساسا والشيعة السنة بين تعايش مشكلة ال أنه يطمون ال وهم

ي من الططات  ولوال هرقهم، عند لشود الطائصن بين العداء حالة تفن
 وهل كقضية، طرحت لما به نقوم التي الطائفي والتمييز الحكومية التعبئة
ى المناهب ائ ٠ سنوات البحرين في بقاءهم فترة المرتزقة رأى  شاد

 ودينية، مذهبية أسس على المواهلنين خالفات أن أو بينها، فيما وهنثاتل
 وطالبت ١٩٩٤ سنة ديسمبر في باالنغفاضة ابتداة الجميع قام فقد

 مذهبية، وليست المفيب البلد دسنور عليها ينص عامة بمطالب السلطات
 مذل .فيها شاركوا السنية الطائفة من رجال المعارضين من وبرز

 المحمود اللطيف عبد الشيخ الدين ورجل الشمالن احمد األمتاذ المحامي
 ار ضدهم. واالضطهاد القمع استمرار مع بها الشيعة واستمر وغيرهم

 يجهلونها بينما المرتزقة تجلب السلطات تجعل التي المهمة األسباب أحد
 على الرصاص إطالق يرفضون والشيعة السنة أر علمها هو انفسهم

 يتردد ال حين في توظيفهم أو قانون بتطبيق لمطالبتهم وطنهم أبناء
ذلك. من أقبح فعل في المرتزقة

 الوطنية الواجبات احد هو للبحرين المرتزقة مجيء كان إذا أما
 في الحاكم النظام قلب لمنع والنور البدو أبناء. وعند سوريا صحاري في

 منن الجوالن في الفحتلة واراضيها بلده بجغرافية ننكره فأننا البحرين
 مساحة اضعاف هي التي الهضبة تلك تحرير في فالمشاركة ١٩٦٧ العام

 واولى، اوجب صهيوني احتالل تحت يرزحون شعبه ابناء وبها البحرين
عن وتخليك محنته في وعشيرتك وطنك أبناء نصرة عن الهروب أن



عه ةئية؛ة عههةئ
ق د ر و ئ ه س . ٠و ه ب و ر جباتكلو خائنا كنت وإذا و  اتجأه الوطنية ا

ي وكا ك. ك ألب ١ب ب ا صا تكون سوف غهل، ا ت  عنك لبلدعرجة م
ر متهيئ فانت ،ابع؛دها اكل في تآ ل صل أكنز يدفع لهن البحنين ضد ل وا  نت

ق الروا ال زمالؤك ض ١كم ; و ا ب س ا رد أل ذ ا ل ن٠ا و ث جيش في ب
ف د ن۴و إ صذ كان ن قطر< لح١لص عليها سو ج ذن  الكوتت في ال

و ز ءت ك ١كافي خ لعراقيا ف ءتب جا م ه ةا م و ك ه ل ي ل صةذ  هنمم
ب ة١ ا.فيديار بك لعربيةمجاءت١ ٠ تذكا وبء ٠ ب ذ غ  ل
س اور لدكفب م٠ءذ عهاع س آالم ض تعاني ما ٤تئفي و س ن ن ت  و

ئ لمحرومينا ض د د ا وشالماتء.١وانواع.الظلم العالم دول في و
ب ق خرى٠ا ا.شئلية .. س وازدوا  البك ر١واسذةر األمن حفظ ان و

ت يءى ا م د ة١ ٠ا ي ي ي و ر ن ن٠أ حفظ يعني و و ت ل  ع٠بق آ
ب و د ف ا را  اض٠األءر ذهاك١و لذفي١و والتعذيب الت١باالءذث للهيأم و

ت ا م د ؛ ء١ألبذ و ب ر ا ا د ا ر يعنن االد و ستنا ، الحكم ا د ش  ا
ن ال لوااز وال د٠و لظلم١ األ د ظ وال ابك بفي ال ف ف  وإذا أهتها، ت
ذ ام جال١ء ضعذهار_ الد٠فا لجكما ساس١ ص س١و لحياة١ ستة هذ: آ  ل
ر أدم ٠األ ٠خلق٠ج ف في,. اإلقاهة لب ا؛فتخاذ وأت ألحد. اسعاء اال العاعة ندوم ان وإ د ن الشخص كون٠ب ار اش فهي ا ة١ ت و ر  ل

٠ ١جر ه٠وبكثر ء ٠٠

المواطنين على الهرتزقة ص

ت ق ع ل ا . م س ش د ا , ي > ف ة س ق و ر ب ل أبناء على وابناءهم ا

ىؤ٠ةةيةغةئ س



 وتراخيص ومكافآت امتيازات بمنحهم ذثضيلهم وتم عليه، الغرباء
 اإلسكانية والبيوت - المالية والقروفش التجارية والسجالت العمالة اسبراد

 المواطن يحرم الذي الوقت في البحراني، المواطن حساب على ذلك وكل
 على السخرية إلى األمر وصل حتى لهم تعطى التي وبالسرمعة منها

 وظائف الوزراء مجلس يقصر سوف لهم فقيل البطالة قضية في الشعب
 الوظائف ستم في وظيفة أدنى وهي المرغوبة غير والتظيف البلدية
من الليل يعرفون ال النين الشاحنات وسائقي الهنود، عادة بها يقوم والتي
 الجيش وظائف يقصر كما ا٠ءظمى مكرمة ٠٠ وهى البحرينيين على النهار

 والمسكن الماكل بتوفير السلطات ونثوم األجانب، على والشرطة
للمرتزقة. ذلك وغير والصحة والتعليم والمواصالت
 البحرين في الحكم يضع المواطنين في وشكه األجانب في ولهته

 فقد وكمثال حساسية، المواقع وأكنز الوظيفي الهرم رأس على األجانب
 ١٩٦٦ سنة من ابتداء نثريبا عقود اربعة لمدة األمني الجهاز على تربع

 الضباط من ومجموعة هندرسون ايان الكولونيل البريطاني المرنزق
 ويديرون الداخلية بالسياسة يتحكمون النين وهم واألمريكيين البريطانيين

 وال العرب، والمرنزقة المحلبين الجالدين مجموعة مع أرادوا كيفما البلد
 االسعالل قبل من - هندرسون بقيادة البريطاني الطاقم وجود يمش

 وال الكرامة في خدش اية للحكم بالنسبة - الحالي القرن حتى الشكلي
 يقدموا لم خليفة أل من الحكام بان المعارضة وذثطع االسنثالل، في شك

 في وانهم البلد، تاريخ طول على لديهم -كرامة وجود على تدل مواقف
إلى والضريبة الجزية ويدفعون معينة جهة إلى الوطن يبيعون يوم كل

 واإليرانية والعثمانية البريطانية والوثائق معينة دولة او معين حاكم
ت والعمانية والمصرية والسعودية  الوثائق حتى بل حدة، على كل ذلك ني

 ماخذ ٥وياخذ ذلك يشت يكدبونه الذي والتاريخ خليفة آل ينشرها التي
 والموظفون الخبراء يسمون ممن اآلالف البحرين في ويعمل المطمات.

 الشركات في والتغيذية اإلدارية المناصب أعلى يتولون النين األجانب
ر وفي الحكومية والمؤسسات  من وظيفتهم يتعلمون األحيان من كي

 رئيسهم. تحت إداريا يعملون النين والشيعة السنة البحرينيين الموظفين
لالجنبي األعمى بالهديس يقوم ما عند النظام عند النقص عقدة وتتاكد



س البحريني والمسؤول الموظف بكفاءة التحقير يالزمها التي كفاءته٠و  و
ل ٠ذالث ك شر طعن ت اإلنسانية. كرامته في مع

م ش  ومجموعات طوائف إلى البحريني المجتمع السلطات و
 شرائح جميع على والبعد القرب بنسبة الظلم ينوزع لذهايةا وني ئحاوشر

 الصفين المجتمع افراد من فرد كل الظلم ويصيب طوائفه بجميع المجتعع
ن يشتكون خليفة أل قبيلة أفراد وحتى ،الهادئة لجزر١ هذه في  اسقئثار ه
ب بكل هذهم هئة  هي وهذه القبيلة أفراد لباقي منها الفتات ورمي ا
 بن خليفة ال البحرينية المعارضة في اهلراف وهالت الهاللمين، ة.ي*1ط
ن٠سل كو يستاش للبك الفعلي والحاكم الوزراء رئيس ا  بون البك اموال با
طا بنفسه، إال يهتم ال وانه خليفة آل  البحرين في السنة ان يظن من وين

ن ب  على يفضلهم ألنه ن.النظام٠ ينععون ولكنهم كاملة بحهوقهم ي
 ألئ المرتزقة، من اآلالف عشرات اسبراد مع الميزة هذه ونقل الثيعة

- ة ا ق  مضطهلون مظلومون انفسهم السنة ان. يجد األوضاع الي
م١و ظ\مهم ^ن وإن د  لكنهم الشيعة من اقل األخيرة السنوات ني ب
البت. هذه في مواطن كل شان هو ا٠كه مضطهدون العامة النيجة وفي

 ينكرون ولكنهم اكبر الشيعة على الظلم نسبة ان السنة ويعترف
د الظز في متساوية غير بنسبة الشيعة مع يشتركون ابهم ها ل الن  ني وا

 الثروة، توزيع في الشاوي علم وفي الحكومية والمشاريع ابناقصات
ها يشاركهم ال الغفط من كبيرة لحصص خليفة أل واخذ  احد، ت

 ألع وعدم والدتهم، ذذ٠ حق دون خليفة آل عني هريةدث بالغ٠ وتخصيمر<
 الشهردة الرسوم ن٠ وغيرها والبللية والماء الكهرباء ضرائب خليفة آل

 كنلك اسبالءهم وفي المختلغة الدولة وزارات هفرضها لتيا ية٠وادض
 زاللوائر آوزارات في العليا المناصب على كفاءة او حق ادش دون

ال^مية؛ ص وني ا  كاذت٠ وإن فتفتصب كانت اينما األراضي اك^
 ن٠ العام المل وسرقة البولة >سسات استغالل وني للمواهلذين هملوكة

ن1 هالئل فراد١ قبل و ق  بإمغانية واالستخفاف االهانة وفي خليفة آل مع ا
غيرط وفي البحريني الشعب

ي السلطات وتهللق  بون مطلقة والمرتزقة األمن اشباح اد
شاؤن كيفما البشر حقوق في يتصرهون ب١ءت اي او هحاسبة ال ي



خ مثال وارز الهضاء يطالهم وال العدالة يد تطالبهم ر ر ^  ٠هو ذذك ه
د عالل المجرم الجالد سيطرة ف  لداخلية٠ وزارة ض محن قسم عفى ف

 رينحالب ض |سروب استطاع حفى رقيي دون الشعب ألبناء وعنجهيته
 سفره جواز سحب مع صحافتها في هي تدعي كما السلطات علم دون

 يومي بشكل ببزدد كجالد وشهرته ضده الشكاوي في التحهيق واستمرار
ر  والفضائح الفضائع يعملون والمرنزقة الجاللين بقية وهكذا المطار، ع
ش ما وكش| الذهار وضح وفي السلطات حماية تحت  طتين١المو د

 احد ع٠ قصته المواطئين احد روى لهم، اآلمن اشباح واحعار -
ة وق ر  بمنطقة التحقيقات بقسم الداخلية وزارة في العاملين العرب ال

 بالحريابت والمطالبة السياسية القضايا في للتوقيف ستخدم والتي العدلية
 راى وعنلما ضحاياه نسى فقد المرنزق هذا على ورد ن٠ والزة

 فعال ؟ راينك اين له: المرتزق قال عام مكان في الشاب المواطن
 انتم المرنزق: المالزم فقال عندكم، مسجون قبل من كنت المواطن:

 الجيش في المرتزقة ويقوم احدا معكم يتكلم ان شتحقون ال ت١صاذ
طة1و ش  مبرحا ضربا الشوارع في المواطنين بعض وضرب بالتجمع ل

ذ يخبرونه عليهم للشكوى آلعواطن يذهب وعندما  اناس هؤالء ا| با
 افاء الشعينات وفي ٠ذيجةاا اية على يحصل لن وانه فوق ض -مدعومين
 المرنزق الشرطي يقوم ان مستمر بشكل يتكرر الشعبية االساضة
 المواطنين سيارات بتوقيت غيرهم او السوري او الباكستاني او البلوشي
 الشوارع في للمواهفين ضربهم ويتكرر تماما تظيمها وتخريب ونقنيشها
العامة.

 موقع في المواطن على والمتجنس األجنبي لتفضيل وكمثال
 سني شاب اقنع حيث الشابين قصة من انتقر ما العكس فيه يفنرض
 وزارة إلى للذهاب مسبقا بالنبجة ومعرفته تردده بعد الشيعي صديقه

 ضابط لمقابلة طابور في الشابان ووقف وظيفة عن والسؤال ع١اكف
ن المسئول الهيس  فقل الشيعي اما المتجنسين، من أعداد مع التوظيف ع

 اوامر هذه الشيعة توظببى وممنوع شيعي انت المسئول الضابط له ل١ق
ك بس معك ذةق١ قال: مواطن، إتي له قال وعندما ! عليا ب  شيعي أنك عي

في نحن الشاب: قال !! الجيش في توظيفه ممنوع والشيعي



أ١ءصراالهيث ش كل حق ن٠ اته على ينص والميثاق ق  ر١يخت ان هوا
 فقط الورق على الكالم هذا بائ الضابط اجابه بها، يرغب التي المهنة

 حسب الجيش ومهنة المقاولين لكم الشيعة ابناء انتم عنلنا يطبق وال
ر وا أل  رت١ له فقيل السني صديقه واما األوامر، هذه اطبق ونا لالجانب ا
.٢ ٠ ٠٢/٩شهر في القصة-صاحبها روى .وطيفه، ورفض خفيف وزنك

 ش المرنزق وخاصة لالجنبي السلطات ذثضيل يقتصر وال
ر يتعداها بل المهمة االدارية والمراكز التوظيف في البحريني  ت١جزب إ

 صت التي العالم كاس مباريات خالل مثاال الراطنون ب٠ويضر يوهية
أل ١كوري ني د  الدورة مباريات نقل تم حيث ٢٠٠٢ صيف لياان١و ا

 لغة وهي العربية باللغة نقلها دون اإلنجليزية باللغة إم. إف. موجة على
ش ت ا ى اش ألور ۶الرس وا  ان ليتاقد البحريني الدستور بنود - ا
- ١هذ ز ا ق ا  هذه. وائ وكبيرها صغيرها المجاالت كل ني ريا١س و

س ميامان وهذه ووحيد.. فريد فردي خطا ال مدبعة سياسة ر ظة ١تا أل  ا
 ابناء على لحمايتها بهم وشعجد المواطنين عفى ألجذبي١ب - ض

 التحالف ابداءوفهذا مضمونة وغر ص^١ذت شلة١ف سياس-ة (ا5\كذ -
م١ س لهش١ ذ ت  حماية مقابل لالجنبي والرفاهية المال يوفر الذي الظالم ل

ر هذا آنأريخ قرا ولهن يدوم، ال عنه ودفاعه له األجنبي  شك ال بش أ
 ماساوية. ونهايته فيه

المجنسين: تكاثر

ش دعوا أن البحرينية السلطات تحاول ش ا ن ا ي س ر ح ب ل <.-ة\.ل ا
إلذجأب  هو ونما كنلك الحال وليس - قليلة مواردها االد ائ بحجة ا
 مقابل في - االداري والفساد ذؤزيعهأ ني العدالة م٠وءد االد زوة اس^ر

 عرف وقد الدعوة، لهذه نقيضة خص-اض ؛٠فيه هذوفر س تقدامسا يدم ،1
ن١ الشم >الء ي شي س  حساب، غير هن االنجاب وكزة النزاوج بكثرة ل
 اوالده ومجموع زوجات ثالثة له البحرين في لمروقة١ ض٠ب ان وهيل

 هذه وليست معرفة عن ونقله متاكد انه ٠الخبر راوي قال وابنة، ات ٣٥.
ئ س ،سخرية أو ذ وتعبده الزواج حلية على نعترض ال هذا ننكر إذ و



 واإلنجاب الزواج في ضمنها في حريته والجسان الشرعية الحدود ضمن
 ولكن - الشريعة أحكام عن بعيدة والبدوان األعراب كانت وإن -

التغبير على اثره ولنرى القوم هؤالء اخبار في ميزة لنعرف
 عدد ال حظنا ال الدولية اإلحصائيات وبمراجعة وسرعته، غرافيالليمو
 من مجموعات منها ينحدر والتي سوريا في الزور دير منطقة سكان

منطقة أهالي. تكاثر اضعاف بنسبة يتكاثرون الشفب قوات في المجنسين
البحرين.

ش ع التعاي ن م سي المجن
 إلى وجودهم سبب من السيئة المقدمات كل بعد المهم السؤال

ش عمليا الممكن من هل وتوطينهم تجنيسهم  في البشر هؤالء مع اكاي
 إمكانية عدم هو الشعبي الجواب الممكن؟ غير من ام القريب المسنثبل
 سبب اهمها اسباب لعدة وذلك البشر هؤالء مذل مع العملي التعايش

 والقنل للقمع وممارستهم والظالم، المظلم وتاريخهم للبلد، اسعدامهم
 وجودهم، وضد ضعدهم ثمعبية احقادا ورث مما المخدلفة واالنتهاكات

 تتهي حتى القادمة القليلة البقود في للنسيان قابلة غير جميعها وذلك
 في الكبيرة الجافية وللفوارق نرياتهم، من خبيثة ألعمال تجدد دون اجيال

 هؤالء به يتمتع ولما المواطنين بين التعليم ومستوى والنثاليد العادات
ورعاعية. همجية ونثاليدا عادات من مجملهم في المستوردين المجنسين

 اماكن انزواء واندماجهم معهم التعايش إمكانية عدم من ويزيل.
 السكان عن بعيدة وامكنة مستوطنات شبه في بعضهم يعيش حيث سكناهم

 وبين بينهم وليست مثال، سافرة ومنطقة حوار جزر بعض في األصليين،
ي ل ها أل  بينهم وليس مصاهرة أو نعمعبية وعالقات قرابات او رحم صلة ا

 يستمر أن المحتمل ومن وحذر، نغور بل نزاوج حاالت المواطنين وبين
 انظار عن بعيدة امكنة في والسكن فقط بينهم التزاوج في هؤالء

.مدن في منهم محترفون لصوص يبقى وربما وعيونهم، المواطنين
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 في الغئات هذه ششر أن ونتوقع بينهم، بالقاوب ذلك خون وقد
م بمحاولة السلطات قامت وإن حتى البالد ني والمشاكل االش هطع ه ج م  د

 ٠يةوارشذها وبصفات فيهم قائما يبقى اإلشكال الن المدني جدمعمال ني

صف ألجانب: للمرتزقة المواطنين و ا

 تجمعاتهم في المواطنون يستخدمها التي القاسية لكلماات١ أنأ
 المجنسين لوصف مقاالتهم سربت إذا المحلية صحافتهم وفي وف^باتهم

 ومدى الحمقاء، السياسة هذه ومن منهم انزعاجهم هدى إفى ير٠س
 بالموضوعية الموضوع مع التعامل يتم أن ورايي اتجاههم، هية٠الكر

 يخلفها التي والمساوئ اآلثار وبكشف وبالحقائق الشاملة والعلمية التامة
 نبتعد وإذقا والبعيد، القريب المستويين علي الحكومي التجنيس مشروع

 عليهم الشعب يطلقها التي األوصاف من نسمعه ما كل نكر ض هنا
ى فساها ونترك بعضها بذكر ملزمين انفسنا نرى ولكننا  يوم ^تي ال ح
ل صه ض سا  من احاسيسهم توضيح في وبنثصيرنا الناس شعور بيان بإ
 المجتمع على هائلة أثار له تكون سوف شك بال الذي الخطير الملف هذا
 زمنه من بابعد يفكر ال والذي الطائفية بحقن المخدر الحكم يدركها ال

 لهذه يروجون الرسمية الصحافة كتاب بعض ال والغريب وساعته،
 لديه م١الذظ ال يثبت وهو النظام، قبل من عناية أية دون والشتائم األكاظ

 ويس ايى، من وايى شاء من شاء فيها ماض هو اسنزابجية خطة
 عليهم االحتجاج مظاهر على وكأمثلة كرامة. وال ككة عب٠لث

 آلمندديات وامتالء عنهم البحريني الشارع احاديث منهم واالنزعاج
ذلك. على وكنمانج ضدهم، البحرينية

المعتوهين.. أولئك بكالم تعبئوا ال البحرين:اا ملنثى ني كاذب قال
 الخرائب ني إال لهم وجود ال األغنام رعاة الشام شوايا ٤هز وامثاله فهذا
دا لهم هيمة وال  يا الواحد..إنهم الوطن ابناء بين والحب الوئام حل إذا أ

ل سوى لهم عمل وال والمصائب، البتن لحظات في بهم جيء أعزائي  ن
 عبدة الخرائب مخلوقات الشوايا رؤوس٠وئل:.٠٠اآلدس وشذإ:ب لسالح١

وهذه هله،١ب الكرام أيها الوطن الخليجية...هذا البحيرة اعداء الدينار،



بد٠ وال فيها، واجدادهم أباءهم ودفنوا منها وأكلوا حررها لمن هي الربة
الزور لير إلى خائبين ويرجعون فيه يندحرون نراهم الذي اليوم ياتي ان

ر التي البشر بالوعات من وغيرها والبوكمال مد  الحشرات انواع اقنر ت
ل١١) أرزاقهم.؛ وشرق اهلها لتزعج اآلمنة البيوت إلى زق .  كائب (

 يدا لنكون- معهم وأنا ايديهم على العزم اشد بل الغيور شبابنا دءو١آخر:اا
 في حتى بل قرانا ليس يقطنوا أن األغنام هؤالء إلى نسمح ال كي واحدة،

 الرفاعين إلى المحرق إلى البديع من شبابنا جميع من بد ال بل جوارهه،
 األغنام، هؤالء إلى حدا نضع ان بد ال السابقة، االستزاف قرى إلى

 ووصفتهم أ واألجالف األصالف هؤالء ا٠ أخر وقال (ء١ ٢الباديةاا) اغنام
 ٠ا الجهلة ألجاذب١اا د االلكترونية البحرينية المواقع في منشورة مقاالت
 ٠ا الجهة األجالف ٠وا ا٠والتعجرف التخلف اءذاصر٠و ٠ا البراري واقطاع

<\| ٠٠ اميين جهالء .اعبيد بانهم وصفوا كما ،٠ا المرتزقة الطوج ٠وا  و
جفا٠د ل ا  ٠ا المجنسينة عموم حول مواطن وقال السورييزأ. واألوباش ا

 واعطت األوراق خلطت عندما ظلمتهم الحكومة ولكن نظلمهم ال فنحن
ن٠ الورق فوق وجعلتهم اوراقهم وزورت المرتزقة للحشرات الجنسية
 فنحن النزوير ألنهم,ضحايا الحكومة يحاسبوا ان فعليهم البالد في االدامى

 ومن القانون طبق جنسيته ومن الجديد ومن القديم من نعرف ال االن
 جملة الجميع سنرفض فنحن سبيل نجد ال فإذا القانون، خالق جنسيته

 وطرح المجنسين لمحاربة دعوة الكتاب احد ووخه (.١٣) وهصيالاا
 من سوى األجانب المجنسين جميع ا٠ كاتب وقال (.١ ٤مقدماتها) بعض
 سنحاولهم األوراق الحكومة تخلط عندما يشملهم لم من او القانون شملهم

ومئات (.١٥) ......اليهود طرد البالد من ونطردهم والحجارة بالمتاطعة
 غضبها وتصب االتجاه هذا في تصب واألحاديث والمداخالت المقاالت

ى ى وتؤكد المررقة عل  هذه البحرين، أرض من طردهم ضرورة عل
ى تاخذ وربما األيام مع سنتطور الكراهية ح ك وبال جدا خطير من  لن ث

 بخروجهم األمر امتدراك يتم ان الله ذسال البحرين، لصالح ذلك يكون
ل وجودهم يكون واال البلد من ة فب وعنف. فق
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الثالث الغصل هوامش

(١_  ٢٠٠١ /٧/٧ تاريخ الحكومية، البحرينية األيام جريدة (
 ٢٠٠١ر٨ر١ ٣ تاريخ اإللكترونية، المنامة صحيفة - (٢)

 ١٩٩٧ خالل اإلنسان حقوق اوضاع حول تقرير البحرين كنأب: - (٣)
 ٢ ٠ ٠ ١ر٨ر١ ٣ تاريخ اإللكترونية، المنامة صحيفة - (٤)
(٠-  ١٩٩٦ سبتمبر ، ٤ عدد اإللكنزونية، شمل، نشرة (

ألومط الشرق في األجانب. وكره المهاجرون العمال راسةد - (٦)  - ا
اللبنانية النهار جريدة

 والعراق. الديموغرافي التفيير حول لراسة - (٧)

 الجماصي شكري محمد العائلة لرب ص١خ لكتروذيا موهع - (٨إ

 ٢ ٠ ٠ ١/٨/١٧ تاريخ االلكتروني، البحرين ملنثى - (٩)
.١ ٤ تاريخ االلكتروني، البحرين ملنقى - (١ ٠) / ٢٠٠١/١ 
(١١- ى(  ٢ ٠ ٠ ١/٧/٢٣ تاريخ االلكتروني، البحرين ملنث
(١٢-  ٢ . ٠ ٢/٨/١ ٨ تاريخ االلكتروني، البحرين طنثى (
 ٢ ٠ ٠ ١/٧/٢٤ تارؤخ االلكتروني، البحرين طنقى - (١٣)
(١٤_  ٢ ٠ ٠٢/٦/١ ٤ تاريخ االلكتروني، البحرين ملنقى (
(١٥- ٢ ٠ ٠ ١ /٧/١ ٨ تاريخ االلكتروني، البحرين ملنقى (
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الرابع الفصل

 الجنسية من المحرومون
والمبعدون



الجنسية المحرومون.من لبحريذبون١
 الجانب إلى الفارسي الساحل من األهالي من مجموعات هاجرت

 لكل وكانت البحرين في بعضها واسظر وبالعكس الخليج من األخر
ي النجاري السبب فكان لهجرتها الداعية اسبابها مجموعة ب صا م  لدى و

 إجراءات بهلوي رضا فرض حينما الديني سببها اآلخر ولبعضها بعضها
 فعله لما شبيهة اإليراني للشعب الدينية الهوية مسخ إلى تهدف مشددة

 ضيقا سبب مما مثال الحجاب ارداء بمنع وقام ركيا في تاذؤرك١
 واالسعرار للهجرة بعضها فاضطر والمحافظة المدينة للغئاتا وحرجا
 مع المهاجرة المجموعات أعداد ازدادت الهجرة نؤافي ومع إيران؛ خارج
 ا٠ااالعجم د منهم الشبعة ويسمى وتوطنهم، البحرين في بقاءهم طول
 وسمي البحرينية الجشعية على بعضهم حصل ا،٠ااالهولة د والسنة مطيا

ن١ و  هم واألصح جنسية بدون أي االبدوناا٠ او الجنسية بعديمي يق
 من إيرانية أصول من مواطنون الجشعية، من محرومون بحرينيون

 يعرفون وال البحرين بلدهم في وعاشوا ولدوا ممن والثالث الثاني لجيل١
 من كثير من ويحرمون البحرين في كمقيمش رسميا يسجلون سواه، بلدا

 تملك او عقار وشراء الدولة سكن من االسنفادة في كالحق الحقوق
 للعالج، كان وإن السفر او الدراسية البعثات او تجاري مشروع

 إخوانهم بقجنيس النظام قام أن بعد الشيعة العجم بي تتركز والمشكلة
 محاولة في واسترابجيته الطائفية بطريقته عمال األصول نفس ش السنة
 وعندما ،١٩٩٤ سنة انذفاضة بعد خاصة الديموغرافية الوكيبة تفيير

 من استغاللها تم الجدد القادمين تجنيس سياسة ضد األصوات ارنثعت
 ضدهم القاتلة المماطلة وممارسة الشيعة الجنسية عديمي ضد السلطة قبل

 منها المحرومين من لجماعات الجنسية إعطاء تم وقد إذاللهم، ومحاولة
 غير األجاذب من العدد اضعاف تجنيس رافقتها عملية في لها المستحقين
ض ني االعتذار كان وإذا الطائفية. السلطة مقابيس حسب المستحقين  ر

 فإنه فبلد عن أجنبية أصول من أنهم حجة الجنسية المحرومين إعطاء
 استحقاق بعدم القهقرى الرجوع حالة في األصل هذا ويلزمنا يوصلنا

 إعطاء يلزمنا وال الجنسية، من وغيرهما والدواسر خليفة ال قبائل
القانون. تطبيق في والفارق عليهم المرتزقة قياس الجنسية المحرومين



ر المفيب البحريني التجنيس وقانون عب  ال لهم حق تجنيسهم اال ي
ذ على وينص ٠مذةا وال .امكرمة بحريني فهو البحرين في يلد من أ
 بإعطائه القانون نثعيل إلى يحتاج وإنما تجنيس إلى يحتاج وال بالوالدة
 العالم دول بعض في به معموال القانون وهذا يستحقها، التي الجنسية

 جنسيتها، على مباشرة فيها المتولد يحصل حيث وكندا كبريطانيا
الشعب. من يصدر أن يجب عنه التوقف أو به واالستمرار

 العربية الخليج دول كل في موجودة لجذسيةاا1 .اعديمي وظاهرة
 من يزيد ومما معها التعامل وكنا ألخرى دولة من يختلف حجمها ولكن

 في يخظفون والذين اإليرانيين من هم الفئة هذه غالبية ال تعقيداتها
 ان القول ويمكن فيها المتوطنين الدول في الرسمية المناهب عن مذهبهم

إيرانية. أصول من أشخاص على الظاهرة هذه فيها تحوي ال السعودية

 واال تطول أال ينبغي الجنسية من المحرومين البحرينيين وقضية
ل  يؤيده. الشعب واال قانوني تجنيسهم فإئ شتف
 القريبة وقرابتهم أرحامهم وبها البحرين في وعاشوا وللوا وأنهم

 دارها غير دارا وال غيرها وطنا يعرفوا ولم مواطنون وهم بها ويعملون
 شوية في واألمل القلق معهم وحملوا أرضها في وأجدادهم آباؤهم ودفن

 من السلطوية التمييز سياسة حرمتهم وأنما ذريتهم وأوضاع أوضاعهم
الجنسية. من محرومة منهم أعداد ومازالت بعيد زمن منن المواطنة حق

 لهم نقدمها .التي العاصة الخدمات في الدولة ينقلون ال وأتهم
 الجنسية في حقهم إعطاءهم حال في الخدمات وباقي والصحة كالتعليم

ف فلن خدماتها بعض من ومسعيدون البلد في موجودون ألنهم كل  ت
 دوالهم دتحول ولن الرسمية، الهوية إعطائهم عند إضافية مبالغ الدولة

المحبي. االقتصاد خدمة في تكون سوف بل الخارج إلى
 على وخاصة وتطورالدولة بناء عملية في ساهموا وأتهم

والعافية. واالجتماعية االقتصادية المستويات
 ال جزء الحقيقة في فهم للبلد الذقافية الهوية على يؤنزوا ولن

اهله مع واندمجوا المجشع في انصهروا وقد البحريني. الشعب من يتجزا



ال وقافتهم عاداتهم في بينهم نفرق ال واحدا كيانا واصبحوا يمينهم ما و
فقط. البحرينية للجنسية حملهم عدم .هوالماضية السنوات في

 وصفاتهم خواصهم في المواطنين بقية ع٠ يث،تركون ذهم١و
 للنفي وتعرضوا الحقوق عن وداذحوا وآالمهم محنتهم في وشاركوهم

 والقوا السجون منهم كير ودخل المواطنين، كبقية واالنتهاكات القسري
التعنيب. صنوف

 مراكز إنشاء منه يلزم والذي المرتزقة تجنيس خالف كله وهذا
 شعهم لن النين ألبنائهم وظائف وتوفير تعليمية مدارس وبناء صحية

 المحلي االقتصاد يستنزفون وهم والشرطة الجيش في العسكرية الوظائف
 في اندماجهم األصل،.والمشحالة بلدانهم إلى الخارجبة المالية بالتحويالت

 غريبة، وصفات سيئة بعادات تمتعهم من المواطنون ينكر لما المجتمع
 على وألنرهم البلد، أهل قمع في المتمش مجيئهم من السيئ وللهدف

 التي واإليجابية الموضوعية النقاط كل اال يبدو ولكن البك. وقافة هوية
 السلطغ عند منعكسة الجنسية من المحرومين البحرينيين تجنيس لصالح

اإليجابي. هو المرتزق األجنبي تجنيس وال سلبية ذراها التي
 للتمييز هلويلة لسنوات الجنسية من المحرومون تعرض وقد

 اإلذالل وأشكال اإلهانات أنواع بحقهم ومورست والطائفي العرقي
 مكرمين، معززين أحضروا حيث الجدد القادمين عكس على واالضطهاد

 للقمع المرتزقة استورد الحالل والرزق لالكشاب البك العجم دخل وبينما
 يسنثدم خيث الفاضح الدتاقض هذا البك مصلحة من ابدا وليس والقش،
 ويعطى واألردن الشام وبدوي واليمنى والبلوشي والباكستاني الهندي

 لحق١ صاحبه الوطن عائالت منها وتحرم القانون خارج الجنسية
 ووسائل والجوازات الهجرة إدارة في يعلن وبينما قانونا، بها واالمياز
 إءهااءهم عند الجشعية من المحرومين المواهلنين من مئات عن اإلعالم

 ء١ادشب من اآلالف عشرات على تماما التكتم يتم حين في إياها
سم فيها، خليجي مليون عشرين حق على العزم ويعقد بل والمرنزقة  ١و

ض  سرعة تعكس للمواهلنين الجنسية حق إعطاء في والبحدء الممماطلة د
بيون أفضل تعطى وبينما المرتزقة، الوافدين تجنيس في قياسية



 ن٠ المحرومين ومنهم البحرينيون يعيش للمرنزقة اإلسكان وقروض
صحية. وغير قديمة بيوت في الجنسية

 للجنسية مستحق يوجد ال أنه ٢٠٠١ عام الحاكم من فهم لقد
 ال الجنسية.* أعديمي من مجموعات اال يعلمون والمواطذون_ البحرينية

ال لتجذيس١ا في حقها من محرومة زالت  .خارج زالوا ال المببدين و
 اخنثاء ٢ ٠٠١ ديسمبر في المحلية الصحافة ونقلت الحق، هذا منطقة
 على للحصول شخصا ٨١٦٨ طلبات علي الموافقة بعد اا|لبدوناا مشكلة

 (١) والجوازات الهجرة لشؤون الداخلية وزارة وكيل لسان على الجنسية
 المنافي في منهم واعداد يستصرخون البحرين في فيه هم الذي الوقت في

 للهجرة العامة اإلدارة عام مدير قال ٢٠٠٢/٦/٢٢ وفي مبعدون،
 عليمي ملف اغلقت الحاكم من وبامر البحرينية الحكومة اال. والجوازات

 أالف العشرة من أقل عددهم اال وقال البحرين في يقيمون ممن إالجنسية
 هذه من الثامن الشهر نهاية في لتؤكد عادت السلطات ولكن (،٢) شخص

 قادمة قليلة اسابيع خالل لبدوناا1اا لمشكلة بحل تعد بانها ٢٠٠٢ السنة
 ضغط مع ذلك وانثق (٣) الملكي. الديوان شؤون وزير٠ا لسان على

 انه والمؤسف الديكوري، النيابي للمجلس االنتخابات لمقاطعة الشارع
 بطريقة وليس ا٠ملكية .امكرمة خالل يكون سوف مشكلتهم حل ان تكرر

٠والواجبازت الحقوق
 انك حتى أخرين من وحرمها الجنسية بعضهم النظام اعطى وقد

 على حاصل منهم قسم األخوة من مجموعة الواحد البيت في لتجد
 وحدة مع وامذيازاتها لوازمها ومن منها محروم واآلخر الجنسية

 منها المحرومون الوطن، هذا ابناء من والجميع والظرف الموضوع
 هذه حتى زالوا وال األمل من نسبة باي ويتعلقون األبواب كل يطرقون
 لطر.ح فرصة يعطى أن دون جاهد_ا حاول انه أحدهم يقول اللحظة،
 والجوازات الهجرة لشؤون الداخلية وزارة وكيل مقابلة حاول فقد قضيته
 ا،١طلبات عندهم النين .-,يقابل ال لشيخ1اا اال هو له والجواب منع ولكنه

ع فلم المحليبن الصحيفتين في يكذب أن وحاول  مقاله، نشر حريتهما ش
 القاذل االننظار إلى اضطر رسالته وشليمهم الديوان إلى لجوءه وعند
قصة الجنسية من المحرومين لجنة منسقة ودنقل عليه. يردوا ان دون

٤



 دولة في تعيش وهي الجنسية من المحرومات البحرينيات اإلخوات احدى
 في |لجذسيةاا .اعديمي فئة من اآلخر هو خليجي من زواجها بسبب خليجية

 ونظرا هي عداها ما عائلتها اد افؤ لجميع الجنسية منح مؤخرا تم وقد بلده
 وتم ٢٠٠ ٢/٨/٢٠ فى البحرين إلى قلمت الصحية والدتها لظروف

 توفيت ذلك أثاء وفي ساعة وعشرين أربعة لمدة المطار في ١توقيغه
ن لم وفى والدتها  النظرة لظقي جاعت لقد األخيرة، للمرة رؤيتها من شك

 تم بينهما حالت الرسمية اإلجراءات ولكن ولتودعها والدتها عر األخيرة
 ألنها ابناءها إلى الرجوع من منعت فقد ابناءها مع وجودها من حرمتها

 البحرينيين. هؤالء يعيشبا المآسي هذه من وكشر ،سفر وي^ تملك ال
 النهج استمرار مع آلجذسيةاا ااءديمي لقضية قريبا تاما ءحال أرى وال

م١ السلمهلوي ي  وإن حقيقة، باإلصالح والعمل الفساد وجوه تفيير ودون ك
سلثة لدعم مقايضة يكون ان المحتمل فمن حل هناك ن١ك ض في ال  بع

مشاريعها.

- ا ل السلطات أئ الفئة هذه من جنسوا كن لكبرى١ و م عا  ت
 لهم اعطئ الذي الجواز وان الثانية الدرجة من مواطنون انهم على معهم

 خليفة آل حق هن وإئ حق وليس خليفة أل من اا مكرمة. ٠وا مثة هو
ه ب ح  يفذزض حين في قانون باي الذقيد دون يريدون الذي الوقت في س

 ان الجديد فقرن من الثانية العبة على ونحن إصالح شعار يرفع والنظام
ك قالب ني الوطنية الشرائح كل لصهر السلطة تخطط  سياسة ٠ءوض و
ز١و التاهريق  من يابها قد الذي طارئ لكل والحصانة المناعة لكسب ق

ويالت. لها جرت سياسات على والتغلب تامن، حيث
ى للحصول العديدة حاوالت٠الم ٠وبعل  والجنسية الوثائق عل

ص م١ ر١وإ  الجذسيةاا منااءديمي مجموعة قامت إعطاءها بادم سا
د األسبوءى االجتماع اثاء الحكومة مبنى امام والتظاهر بالتجمع  د
ي د ٢. ٠ ٢/٧/٧ األحد هن ابتداء. الهنامة وسط في الوزراء ة ف و  د
 شتئ١و ١هد ا وا)\.ا هنا وعشنا هنا ولدنا النين األطفال نحن لماذا التجمعاا
ط صي هذا ول  النين آباؤنا ولماذا جوازا، نهلك ال هنا، عمرنا و.ط
 بعد شيء هناك إن لنا يقولوا ولم هنا، وانجبونا هنا وذزدوا ١هذ ودوا

ن ال ،هذا الحادية الساعة من التجمع استمر (٢لحق٠)اا ؟ جوازا د



 على تحتج الفتات المعتصمون ورفع ظهرا والنصف الواحدة حتى عشرة
 من أوامر صدور ورغم لها، استحقاقهم رغم الجنسية على حصولهم علم

 او الوزراء رئيس لقاء المعتصمون وطلب لعاماا1 لعغو١اا وصدور الحاكم
 رسالة اية نسلم يتم لم انه إال الموضوع حول رسالة إليمعال عنه ممش

 هذه ال دشتي- ليلي السيدة/ االعتصام رئيسة وقالت اللقاء، حصول وال
 الخمس العوائد ٥هذ به مرت الذي الشاق المشوار بعد جاءت التظاهرة

 الجهات بكل مروا وأنهم. االجتماع، لحظة حتى م٢٠٠١ مارس منن
من ابتدة وذلك ينية البحو الجنسية منحهم بشان قضيتهم بامر المعنية
 للبيوان البظالم وإدارة سابقا األميري والديوان والجوازات الهجرة إدارة

 انعقاد يوم الوزراء مجلس مقر امام األول باالعتصام وانتهاة الملكي
قضيتهم ملف ان غير األخير المالذ اعتبروها والذي األسبوعية الجلسة

)؛(. اآلن حتى حل إلى يصل ولم مغذوحا ظل
 لهم ليس ابناء ألربعة وام البحرينية الجشعية تحمل دثعتي والسيدة

 محمد سيد وهو ٠الجذسيةا .اعديمي فئة ضمن يصنف اباهم ألزت جنسية
 البولة امن محكمة قبل من محكوما كان والذي علي السيد مرتضى رضا
 وتم ١٩٩٦ سبتمبر من ابتداة عاما أربعين لمدة الشعينات انتفاضة افاء

 الموقوفين، جميع عن ٠ا العام العفو ٠ضمنا ٢٠٠١ مارس في عنه اإلفراج
 اإلجراءات جميع وأتم المحكمة من اعتبار رد شهادة على حصل ثم

 أعديمي مشكلة لحل الحاكم قرار ضمن الجنسية على للحصول
 وبعد الجنسية، منحه قرار وأوقف ندخل الدولة امن جهاز اولكن٠الجذسية

 طلبهم بان الجنسية إدارة أخبرتها والجوازات الهجرة إلدارة مراجعتها
 بان المظالم إدارة أخبرتها وكنا الدولة أمن جهاز من أمني بسبب موقوف
التجمع وتكرر الشعينات. أحداث ايام من سابقة قضية عليه زوجها

تم حيث الوزراء مجلس اجتماع يوم وهو األحد يومي اخريين اسبوعين
 المتات نحن ا٠ فيها جاء ٢٠. ٢/٧/١ ٤ في لالعتصام ودعوة نداء ئوجيه

ل الحرمان من يعانون مازالوا النين وطنكم، وأبناء اهلكم من ذقب ف وا - 
 الحقوق ابسط من المحرومون المواطنون، نحن وألبنائهم، لهم الغامض

 وحرية المسكن وامتالك العمل حق من المواطنين بقية- بها يتمتع التي
من نعاني زلنا وما كنا النين نحن والتعليمية،. الصحية والخدمات السفر



ب اآلئر٠  ونللوا بأبدانهم، وال بهم معزف غر بلد أألني 1لكوس ا
ش ل غحون1يك ب ات د  شتى اهن ويعانون المواهننة، حق عر -

 رخم البحرينية الجنسية من المحرومون المواطنون نحن الشييز، اشكال
ن رف٠بال لها استحقاقنا ز م النبن اإلنسانية،.نحن لميدئ١و و|ق  نعرف ل

 هذا نغر وقد (٣)ملحق ا| آخر د اي يعرهذا وال ،البحرين هير ١وطذ
ن دا - ض المحروهبن لجنة سم١ب ا  متوعة فئات على واشتمل ا
ى نم س وص ح  ٧٣ هن ومجموعة الطلبات، نثديم بعد الجنسية ذؤم د

الن ندالمبع >، مواهلن  من حرموا ولكنهم البحرين بلدهم إلى رسوا ا
 البطاقة رسميا نسمى والتي الهوية بطاقة حش ني درصت ونم ية٠الجس

ش وص  يكن نم وإن البحرين ني قيم٠ اي ليهاء يحصل ا
الن الهبعدن وهجموءة ،مواطذا هم ءشمح ونم -بالمنفى زالوا ال ا  -ل

ا بحق صدرت أدر خهس ومجهوءة ٠بالرجوع اد^^ت ه ل ا ج ما ر كا  ت
ن ت*لق ي١قض في لسجن١ب م ء في الدولة ا ا ث  والذين الشعينات انتفاضة أ

زم |ااكغو ص  ولكن القضاء-، هن االعبار رد عفى ١وحمطو ا ا
الجنعية. على حصولهم تمنع السلطات

ء من شخصا باربعين التجمع عدد وقدر ا ف م وارجال ا  ١ك
ل اهلغاال، ضمت س٠ة بين من كان الذي صغر علي الشيخ وق ج  إئ ت

ت ءديدة~ذتعلق قضايا علي لنحتج ينا عائن م ال بحرينية ب ظ : ن زا  ب
ن١ ب ه و ; ط د ا ر أل من ض ف ة اوراق ا وب ل ب ة يتطاقة ئ ي ن ن ن  وال ا

ب ص طيعونذيس الأل  البطأقة بدون للعالج الحكومية للعيادات ا
 مأ١ادد لعذو١اا هن اسقادوا ٢٥ منهم شخصا ٣٧ هناك وأئ السكانية،

ح م س زد جنسية، يحملون ال مازالوا لكنهم للسرين لهم.بالعودة و ل:اا  وق
; ب والءى وان األرض هذه ابناء باننا نشت ان ; ا ن ن ا ب  ٠هذ ض و
 نوجد اته واضاف معنا، التعامل ني لة١ءد <تطاري ١هذ ،٠لكز ٠٠ا٠٠ااال

ف ونطلب اإليرانية النعفارة اني السلطات بعثها اخري عائالت  ن
ر١ ا أل١أفر ان يفيد أل ج ضرون وعندع إيرانبين. يا١رء سوا٠لي د  ي

ة إدارة ندول المهللوبه إألوراق ر س ; هذه أن ا ق ا ر و أل واج رمتية، ا
يا اسلوب ب  خرج انه حبيب يوسف وقال ومماطدة)ه( ٠تعجيز أسلوب٠ ل٠ا
ش بمو-جب ماا١ ااا ذ وانه الجنسية يجمل ال يزال ال لكنه السهن ض ن



 يعامل وأبه الجنسية منحه إجراءات أوقفت الداخلية وزارة بأن بالغه٠ا تم
 والدها ان حيدر مريم وقالت شوتية. أوراق أية يملك ال ألنه األجنبي مدل

ل ال عاما ٢٢ منن المنفى فى الموجود  إفى لعودة٠ ض نادر ض زا
 تهدءو ءفى< بالمواهقة قرار ٠وجود غم٠ور العامءا اا|لعفو قرار رغم البحرين

ى حصلنا وقالت السلطات من  يعطوه لم والدي لكن عام منن الجنسية عل
 ٠ءودته هلى افعة٠بالمو نرار ب٠وجو غم٠ر األن ص لرجوع1ب إذن اي

 ااهوية للون معنبة .اطغولة عليها كذنب الفتات المعتصمين اهلغال وحمل
 والجوازات الهجرة إدازة. وأنطالب ٠٠البحرين غير وطنا نعرف ولن وأنم

د - و  في ناشطون بينهم ومن - معشمون رفع بينما ،٠ا الملك و
 منن منحهم.-الجنسية إجراءات في المماطلة تدين الفتات - اإلنسان حقوق

̂ور ٠٢٠. ١ /شباط فبراير من الخامس في ٠٠ الشامل االعغو٠ ر1قر ص
 نفس في ٢٠٠٢/٧/٢١ في الثالث واالعتصام التجمع وكان

 من عددا أيضا ضمت بمجموعة البحرينية الحكومة مقر امام ادكان
 وعدوا التي الجنعمعية منحهم إجراءات عطلت ممن بالجنعععية ادط^سن

 البحرين، إلى بالعودة لهم يسمح لم النين المبعدين من عدد وأهالي بها،
ش  بمطالبتهم والمتعلق أعدوه الذي خطابهم استالم رفضت السلفات و

(.٦بالجذسية)
ش الحاكم الجهاز صبر أن واكد مؤسفا كان األحداث تطور و

 والنشاطات الجنسية من المحرومين البحرينيين وتجمع نظاهر ءلى٠
 سينتهي التكنيك هذا وأن ثابتة سياسة وليس قكتيكيا كان عاهة الشعبية

ح الكامل المخطط من االنتهاء عين تماما صال إل  وحينها المزعوم ل
س سيتولى جل م ل  ومنع للحريات المقيدة القوانين سن المعين نصف ا

 طرحت فقد واعوانه، الحاكم إلشارة طبقا والتجمعات المظاهرات
 المناهلق امام التجمعات لياقة عدم النظام واجهة أقالم عبر الصحافة

انكتاب أحد تعبير حسب واالقتصاد السياحة على يؤش ذلك ألئ المهمة
 يتجمعوا لكي الناس يراها ال اماكن عن يبحثوا أن اقظاهرين ض وأن

 /٧/٢٢ في أي والتظاهر التجمع من يوم وبعد !! جبان |دال زأس
 اإلداريمة ئون٠الث رئيس بس الوزراء رئاسة مبنى في لقاء تم ٢٠٠٢
ء نمجلس ززرا السيدة بينهم الجشعية من المحرومين لجنة من ووفد ا



ق حيث لشتي، ص لى٠ا المرفوعة مذكرتها اللجنة سل  ارزراء ر
صصبغ  يزل لم ن٠ ومنهم الجنسية من المحرومين ض المئات قهفايا و
- ،للوطن كودة١ ض ذوءا٠م ا ذ لجتة اليوم نفس في و هي حر قب  ن٠ ا

; األسبرص االعتصام إيقانا وقررت الجنسية ة د ه ك هلى ل ل ذ ; ، ه  ا
ن هادالءلثا ص ١االضاي وص.ل ا ك ارزراء ر ن٠- ا ي ب ر ء ا ج  اقجنة ا

 ونوجيهأت هرارات لتغيذ عاجلة جراءات٠ا التخاذ كبيره دهعة سيعهلي
د رؤوس غالة المبعدو جميع بعوده التتهيذية ا ناا ملف وإ و ك  ،ااا

ر١ اليوم وفي م للقاء١ ساءههن ٢ذ من اقل وني ٢٠ ٠ ٢ا٧ا٢٣ ق ي ن و
ت ج\ءت ابلذكره ن بشني ليلى السيد اللجنة نمنسقة مباشرة بتبديدا ع  و
ر وهو أهذي ل٠سطو ءلى١ هلريق ز أل الدولة و ي ن٠ل ش و  العزيز عبد ال

ه دؤك واالز. ةخليف أل لله١ ةءطي د و ث المركذ ١هذ ني و د ع ت ت ل ب ا  د
صالحا ى٠ هله إل ر س وكان ب ذ انتعنيب لجنة وأ ضة ف عا  الشعينات ت

ء ذم وع ع ة ء١م د ر يدثت محر ا ت هبنى إ خابرا  في بالقلعة ات
، س ي ستجوابهاا تم ٠حيث ا عليهم والضغط وتهديدهم -وزوجها ن

ك ض ! ب \ ق ة حد يور تجرى لفي١ إل ع١ ى ي ال ي ذ م ا ه ا
ءء سة١رب را  فى٠ الناشط الخوائة الهادي عبد األستاذ منع تم وقد ابن

ن أل ال ت الني لتهديد١ عابلة٠ حهفور هن ا ر ست ذ ساعتين ا صغ  ون
ي ب,،بل ال٠س٠٠ل ن دوما نتنكر ٠ان عليها ب  لسجن١ ز٠ىن زوجها ا

كء أي في ذاكه إرجاعه ن١وباإلج ش يحصل لم زوجها واذ و آلة ت ا
ر ص س٠ا ض لجسيةا ه ة٠ي كبحرينية وأنها ابالد-، ض إبعاده و  ك

ا١ ه ئ ي٠ئ ن ك ر ا ئ د ن م ل ك ل ا ال ء ا و مات١االءص و غ ل ا خ ي ن۶ي ني وا  ق

ك ال (٤زسنيأإ!)ملحق ع:ل جا ابحرينية. ت١السلط تد ر ال٠ب ه ؤل عا ل ل
ق الح مثروع ب عهدي ر الذن القانون فال إهت ض ح ة اجتماع ن  ن

ص١ ن عنهم االستغناء تم طبقوه٠ وال ندلل ب ت١ اللجنة وق ر صد فيآ  ل
ضوعها بعب بيانا ت١و التخويغا للتعليل ب ض ف٠ا هذه ان ء ا  م

ذ اشتع كانت شروه فيما ض وأنهم ادبزازيه ءونموزه النظام م



الميعدون
 حقوق سجالت في العالم في األسوأ البحرين حكومة تعبر

 وإبعادهم المواطنين بنفي المتعلقة الدولية الحتوقية والمنظمات اإلنسان
 هذا كافة-عن العالم دول اقلعت حيث الماضيين العقدين في وهلنهم عن

ق ولم والغاضح الصارخ االنتهاك  أل حكومة وكانت البحرين، إال ب
 سياسيا، البلد اضطربت . كلما الشعب نشطاء تنغى البحرين في... خليفة
 إلى العصفور خلف الشيخ بنفي الماضي القرن من العشرينات في فقامت

 إلى الزياني الوهاب وعبد الشمالن سعد نغي تم الثالبنات وفي العراق،
 العزيز وعبد الباكر الرحمن وعبد العليوات علي عبد نغي تم كما الهند،

 ظل في كان ذلك كل هيالنة سانت جزيرة إلى الخمسينات في الثعمالن
 الحكومة قامت فقد الثمانينات في أما البريطانية، االحتالل قوى وجود

 إلى واهاليهم اإلسالميين والنشطاء السياسيين المعارضين نغي بسياسة
 تم الحالي القرن ول١ح حتى الثمانينات نهاية وفي كبيرة، باعداد إيران
 إلى ثانية مرة وإبعادهم بلدهم إلى العائدين المواطنئ مئات دخول منع
 خارجها، إلى البحرين داخل من مواطنين نغي تم كما األخرى العالم دوق

 المواطنين من التخلص هو التصعفية اإلجراءات هذه من الحكم هدف
 احتجاجات ال المؤكذ ومن الغالب. في الشيعة وهم النظام يخالفون النين
 هي الخارخ في صورتها لتحسين السلطة على ضعفطت التي الشعب ابناء
 إدخال ومع المخزية، بصورتها والنفي اإلبعاد سياسة اوقفت التي

 من اعداد استطاعت الحالي القرن بداية مع البك في جزئية إصالحات
 هذه حتى منهم اعداد زالت وال البحرين إلى الرجوع والمبعدين المنفيين
 ومآلعيها. الغربة أالم وتعاني بلدها إلى الرجوع من ممنوعة اللحظة
 من هم اللحظة هذه حتى البحرين إلى الرجوع من الممنوعئ اغلب

 البحرين في وعاشوا ولذوا ممن والرابع الثالث الجيل من إيرانية، اصول
 دون ومن إنسانية وغير قسرية بطريقة ابعدوا سواه، وطنا يعرفون وال

واوراقهم سفرهم جوازات سحبت ان بعد الثمانينات بداية في محاكمة
 وكانت كاملة بحرينية أوراقا بعضهم يملك ال بينما البحرينية، الهبوبة

المواطنين من اآلالف عشرات إعطاء رفضت قد البحرين في السلطات



 بينما البحرينية الجنسية إيرانية أصول من الشيعية الطائفة من البحرينيين
 ومن نفسها، األصول ذوي من الجنسية تلك السنة أبناء إخوانهم أعطى

ك من العودة من الممنوعش بعض أن المفارقات مل  واهله وإخوانه والداه ي
ك وهو البحرينية الجنسية مل حبا سفر جواز ي  محروم ولكنه ا سابقا منه س

 والقاصي والنور ألبدو على جنسيتها حكومته توزع التي وهلنه دخول من
.والداني

 الخامسة ذو الله فتح أحمد الرضا عبد الطفل كان المبعدين أحد
 مدينة في ا٠ءلي بن .افريق منطقة في يسكن وكان العمر، من عشر

 التابعة األمنية األجهزة بها قامت اعنثاالت حملة. ضمن اعنثل المحرق،
 مطلع في األبرياء المواطنين من كبير عدد وشملت الداخلية لوزارة

 البحرين، في محظورة سياسية لمنظمات اذتما-ءاتهم بذريعة الثمانينات
 للبسثور خالفا التعسفي واألبعاد والنفي التعنيب ضدهم ومارست
 الرضا عبد تهمة الوطن، خارج واإلبعاد التعنيب تمنع التي والقوانين

 باعمال الهيام كانت عشرة الخامسة سن في األطفال من ومجموعة
 بن٠ا فريق في الجدران على للحكومة معادية شعارات وكتابة الشفب

 في النيران وإشعال الشرطة، سيارات ومهاجمة المحرق، بمدينة ا٠ءلي
 لمدة توقيفه تم االعنثال وبعد كريمي، ماتم من بالقرب السيارات دواليب
 مخظف الجالدون ضذه ومارس المحرق، قيادة مركز ني ٤شهريز

 لم باعمال وزورا إكراها لهم يعترف جعله مما التعنيب، صنوف
 من ومجموعة بانه التعنيب، وطاة بعد نفسه على اعنزف حيث يرتكبها،
 بعض واحرقوا العام األمن لسيارة تصدوا قد القاصرين، األحداث
 بوهالل مسجد قرب الله عبد الشيخ شارع في المتوقفة السيارات دواليب
 األمنية السلطات قامت االعنثال من شهرين وبعد بوخماس. بيت مقابل

وة ذلك في اععالهم تم النين الموقوفين من مجموعة مع بإبعاده  الن
 وحدها المحرق مدينة من معتقل ٢٠٠٠١٥٠ بين ما عددهم وشاوح
 ولم البالد خارج إلى ,بوماهر وحالة علي بن فريق منطقتي من وتحديدا

 مجموعة مع الرضا عبد أركب القساة. امام سنه وصغر طفولته له تشفع
 من حينها بلغ وقد قسرا إيران إلى متجهة شحن سفينة ظهر المعنقلين من

ي هذه وكانت إيران، إلى وأبعدوا ١٩٨١ العام في سنة ١٦ العمر ه



 وقد واإلبعاد. التهجير حمالت بعدها توالت ثم األولى التهجير حملة
 نفسية ومتاعب قاسية وعذابات آآلم إلى منفاه الرضا.في عبد تعرض
 ابتعد وقد البحرين في الرضا عبد الطفل أهالي كل وكان مؤلمة وجسدية

 يفكر ثم وأصدقابه، وأقاربه أهله في الهكير دائم فكان مرة ألول عنهم
 في كان قلقا واألكثر إلكمالها، االستطاعة وعدم لدراسته خسارته في

 رحلتها استفرقت التى السفينة وصلت وعندما المجهول، المسنثيل تساؤله
 وهي المشاكل أولى واجهته اإليراني الشاطئ إلى الزمن من اسبوعين

ث قانونية وثائق أو ثبوتية أوراق ألية تملكه عدم  وكانت هويته، ق
 إيران مواليد من أنه فيها دنكر ورقة اخنلقت قد البحرين في السلطات

 تولده نثبت بحرينية ميالد شهادة ويمتلك البحرين في مولود أنه رغم
 سنة، ٢٢ القسرية الغربة في الله فتح أحمد الرضا عبد قضى وقد فيها،

 زال وال البحرينية الجنسية يحملون جميعهم وأخواته وإخوانه ووالده
وطنه. إلى الرجوع من محروما اللحظة هذه حتى

 عبد زهراء أبو الفنان عائلة كانت المهجرة العائالت وأحدى
 عاصف يوم في المرأة هجرت وقد طاهر، مدينة وزوجته الرسول،

 اإلبر يزرقونها أهلياء وكان التاسع شهرها في مقرب حامل كانت حينما
 كان بينما البحرينيين التعنيب عناصر من بأمر وضعها لتاخير الطبية
 سنوات بست عليه وحكم البحرين سجون في التعنيب يدلقى الفنان زوجها
 بعد إيران إلى أبعد ثم القانونية المعابير ألبسط قفنثد ظالمة بمحكمة سجن

 دون الغربة وتجرع اآلالم تحمل في واستمروا الظالم، الحكم مدة انقضاء
بالعود.ة. لهم يسمح أن

 عليه المصدق البحريني الدستور من ج( ١ ٧ )المادة فائ قانونا
 من منعه أو البحرين عن المواطن إبعاد يحظر ٠ا بالنص نثول ١ ٩٧٣ في

 مائبن من اكثر منن البحرين في معطل القانون ولكن ا٠ إليها العودة
ر تعرض وقد سنة، وعشرين ث  اضطهاد إلى المبعدين هؤالء من ك

ألر في فضل. منهم ولكثير وتهجيرهم، نفيهم قبل وسجن  بالغعروف ا
 والعدالة بالحرية والمطالبة الشعب حقوق عن والدفاع المنكر عن والنهي
 منتخب نشريعي مجلس في الشعب طموح وتحقيق بالقانون والعمل
التغيذية، السلطة أمام مظلوميته عن ويدافع حقوقه للشعب يحفظ مسنثل



 امن لجهاز وفريسة الزمن هن عقود طيلة والشع إلرهابا ضحية ذوا١فك
 إلى العودة ن٠ وحرمانهم وإبعادهم البالد ض غيرهمست تم غدحي الدو_لة
 أبناءها لخدمة البحرين خارج في بنشاهد - ودام ،قسرا وهكهم
ل هذهم لضيما ورفع س و  اإلنسان حقوق هنظمات إلى صوتهم ون

ا الخارج، في اإلسالمية والجاليات و  زالون وال جهادهم شن بذلك س
- ؤإنأ ١ولهذ  اجل من ضحت التي ولعوائلهم الشرفاء الء٠لهؤ يلدن ا

ب ينعم أن ك  اهلهم إلى ا.راءهم فإئ وعليه كريمة، حرة بحياة ا
ووهسةذ. واخالقية شرعية مسؤولية ووهلنهم

ر العودة حقووهم أدش ه إ طذ :۶و

الء ص ض  ن٠ اخرجوا وقد فيها والعيش بلدهم إدى لزجوع١ ^
ت ظلما يارهمد  البولة أمن قانون اشبا.ح المجرمين ايدي على ودوا

 بلدهم في وذويهم اهلهم إلى يرجعوا ان حههم وس ،الداخلية ووزارة
 لونها، اخرى بقعة اي إلى وليس معهم الطبيعية الحياه ون٠وسش |لبحرين

 في والمهجرين العودة من الممنوعين هن عدد زال فال ذلك ءلى٠ ءالوه
 ويهيم بعضهم يعيش حيث ثبوتية، او قانونية أوراق يهمدل ندس الشتات

ن في  العمى على بعضهم قلرة عدم ومع قانونية، غر بصوره دا
على حصولهم على الحرص وشبفي ٠فيها هم افي نا٠دالبل في قذوفي١

 بسبب وطنهم هن ابعدوا الض وهم كاملة ذية٠والقاذو الهدذية ح؛يوقهم
ب بحهوق م(8.ت|لاطم ك  لهم لحق لما التعويضات وإعطائهم ل باكمله ا

- ء السيأسيين و ب  تحمى عن نجمت خسائر من االذعاضة و
-  وتضرر الوننائف عن والفصل التعنيب ذوفصو جنسلل ا

س١و يتدالمبع ر  السكن على حصولهم وعدم غربة هن بهم لحق لما س
س س يرذوك ئف١والوظ ط١ ا و ر ش جة خسروها والتي لهم ل  نب

البالد. عن القسري إبعادهم

وا :< ن: م> والحسرة األلم ل لي

آلالم ١تجرءو وقد ر مرنين، والمآسي ا و أل  ن٠ تهجيرهم عند ا
س ر السر ف وثائقهم زورت ان بعد الثمانينيات بداية في المنفى إ و

١٠٣



 قسرا ورحلوا إيران، في ولدوا انهم تنكر وكاذبة مريفة وثائق لبعضهم
 وطنهم ففثدوا لفتهم، عن لفته واختالف البلد بهذا جهلهم رغم إيران إلى

 ثم حياتهم طيلة بنوه ما وكل اهلهم من القرب وعزة وأموالهم وامالكهم
 المعاش واإلقامة.حتى السكن من الجديد المنفى في الثانية المعاناة بدات

 الصفر من فيدعوا وغيرها، المنفى في الحياة وطريقة بالعمل مرورا
 وال والغربة، المنافي في شبابهم زهرة وقضوا الحياة، متطلبات لتكوين
ر النفسية أوضاعهم زالت ن ت  التي الشهرية الوعود نتلوها الوعود بعد ت
 إلى نزولهم لحفلة ينتظرون وهم يوميا، نفسيا وتعذبهم بأعصابهم تلعب

 نظر يلفت لعله البحرين سفارة امام باالنتحار ويهدد بعضهم يبكي بلدهم،
 سوءا اوضاعهم تزداد المنفى في يبقون يوم وكل ماساته، إلى العالم

 المنفى في ولدوا النين لالوالد بالنسبة أكبر المشكلة وتظهر وصعوبة،
امهاتهم ونشارك هويتهم، تثبت شخصية أوراق أية يمدلكوا ان دون

ر في يسهرون البحرين، في وآالمهم مصيبتهم في وأهلوهم حول العكي
 خبر على الحصول بامل صباح كل ويسبقظون أبناءهم رجوع ساعة
 بالتالعب ومحاوالت وعودا إال يجدون ال ثم يتلقفونه، برجوعهم يتعلق

 ان فعليه ايضا وطنه إلى منهم رجع من مشكلة دنتهي ولم باعصابهم،
 شنقدمهم للنين إال متوفرة ليست وهي كريمة وحياة وعمال مسكنا له يجد

 وفي . اإلسكان في بيوت وتمنحهم األعمال لهم توفر وتجنسهم السلطة،
 بفعات دفعات بتجنيس المتكررة األخبار أذانهم إلى نشرب نفسه الوقت
 منهم وكثر برحم إليها ينشب وال بصلة األرض هذه إلى يمت ال ممن

ش ككالب اسعدموا  واخبار والشرطة، الجيش في ومرنزقة البشر ته
سواء لسبب ال تجنيسهم بمناسبة الجدد المجنسون أقامها ووالئم حفالت
صرا ليكونوا الديموغرافي. التغبير في عن

 وفي المعسولة الوعود أعطى قد الحالي البحرين حاكم وكان
 الشيخ مش المبعدين ملف تحريك في نشطوا دين لعلماء عدة مناسبات

 المهؤرين جميع بإرجاع نجاتي حسين والشيخ المهددي العظيم عبد
في لهم ويقول المهجرين وعوائل الحاكم فيه يشترك فرحة حفل ونزبب

١٠٤



 رجوع طفات علي يوقع لكي حاضر أنه فيها ص هذاسبة كل
 كار الوعود هذه أحد !! الهلكياا ..الديوان إلى وصولها - |لمهجرين

 ا| ن٠ أشيع عما واإلعالن أ العام العفو بمناسبة - االي البي\ن ني
جة تكون ال ثم اأ السياسية.. إإلصالحات ز او نب  ع ورص للقائهم ا

س في الناشعلون يسئل وعندما اهاليهم،  التاخير سبب ض إرجا
 وعند جوابا، أو سببا يجدون ال أعطيت التي الوعود كل رغم والمماطلة

 والجوازات الهجرة فى والمسؤولون الحاكم مستشار لهم يقول المراجعات
ل ا,ذها ك  إدارية امور واية هده اسباب اية ولكن المهام، وكزة إدارية را

والوعود. بالعهود النكث برر
تكون ان لقضيتهم يراد بل وفاء، لون الوعود ألهلهم وندوار

 بمجموعابتة تستبدلهم فالحكومة وإال استغاللها زمن ياتي حتى معلقة
م في أرى وال ومستمرة. ثابتة قسياسة وغجرية بدوية ^  في مصداقية ا
 المبعلئ بإرجاع هنا وعدهم وليس والمواثيق، بالعهود يمانا وال الوفاء
 على ذذأهرا بيرهن أن للنظام ينبغي ولكن األخير، يكون وف األول
 المبعدين إرجاع ومنه به وعد لما بوفائه اإلصالحي مشروعه في صدقه

ق١ كل و ي ..الميثاق..* عفى ق ظ ش  أرادت آذا الحاكمة األجهزة و
 لها تروق ال فيها جهات او ولكنها معدودة أيام في ذلك نفعل أن إرجاعهم

^ حيث ماضية بعقلية ونثكر تعيش زالت ال فهي الطف، هذا إغالق  ا
ت١ هذه البارزة، سمتها كان للشعب األولية الحقوق وهضم والقهر ب  د

ق ا٠  محاولة رغم على العناوين اختلفت وإن بق١الس دورئ رس١تم زا
 به، تؤمن ان عليها الصعب ن٠ إصالحي او ليموقراطي بمظهر الظهور

- ال ا  نلعب برمتها الحاكمة األجهزة ازأ وهو األسوا هو األول و
د ه ن  ونتفيذه. الهرار ازدواجية و

: ة جي وا ر

 نوع أو واضحة ازدواجية المبعلنى طف ع٠ سامل ض يالحظ
س1 شؤون متابعة لجنة رئيس نكر وقد بالقضية، االستخفاف هن  س

خ لبحرسينا ك ي العظيم عبد ا البالد حاكم إلى ارسلت اللجنة ائ المهت



/٢٤ بتاريخ رسالة ه  والمهجرين الهيبعدين بأسماء قائمة وبها ٢٠٠١/
 وافق الحاكم أئ قال نثريبا، عائلة ألربعين شخص ٤٠. بحدود وعددهم

 الموافقة وصلت حتى عانوا ما عانوا اإلجراءات عمل وعند طلبهم، على
 في األعصاب حرب نثاسي اآلن إلى األكثرية وبقيت فقط شخص ٤ ٠ د

 في.لقائهم منه وتاكيدات للحاكم سابقة توجيهات رغم المرهق االنتظار
 ينفذ الذي الوقت في وهذا ٢٠٠١ سبتمبر من والعشرين الرابع يوم معه

 والمرئزقة المستوردين تجنيس عملية والجوازات الهجرة في المسؤولون
 للنين بتخصيصها ذثضي األولوية أن علما عجيبة، زمنية سرعة في

 أو لستورية مبررات غير ن٠ الثمانينات في بارهم هن أخرجوهم
 يواجهون بلدهم إلى الرجوع المبعدون يحاول الذي الوقت وفي قانونية،
 التابعة والجوازات الهجرة دائرة في المسؤولين قبل من قاهلعا رفضا

 يعتبرها والتي الصحيحة النبادرات امام ننقف التي الداخلية لوزارة
ح رافضة واجهة البعض ال ع ه  والعدم التكامل إلى البالد ياخذ الذي ل

 من عائلة وشعين اربعة تمنع وهاهي واالضطرابات التوترات عن بعيدا
للبالد. -لدخول تصاريح إعطائها وعدم الوطن إلى الرجوع

 الهجرة وإدارة الداخلية وزارة ال البحرينيين بعض ويقول
 المشائخ ألحد اهتمام إعطاء ملخصها ونقرقة فنتة لعبة تلعب والجوازات

 كان الذي اآلخر الثهيخ من تملصت بينما المبعدين قضية حول تحركه في
ي المبعدين قبل من أختير والذي الظاهرية االنفراجات بداية من يتحرك  ف
ال فكريا، اختالفا الشيخين وبين لشبلهم، الخارج  الهجرة إدارة مدير و

 بتاليب بينهما اإليقاع طريق عن الموضوع هذا استفد قد والجوازات
 !! الملف هذا إنهاء بعرقلة واتهامه اآلخر على أحدهما

المواطنين: بمشاعر التالعب

 لشؤون الداخلية وزارة وكيل تصريحات ال المبعدون واعبر
 قل المبعلين البحرينيين جميع ال فيه جاء والذي والجوازات الهجرة
 في الموجولين هؤالء وأن إليهم، الجنسية رذ وتم بلدهم إلى عادوا

ض على مقيمين كانوا اجانب هم بل بحرينيين ليسوا الخارج البحرين أر



 (،٧البحريذية) للجنسية الحاملين حق في التافن اكودة ددق هعذيين ءير٠و
ر لاللعاف جديدة وال١د  الذني القلق لحالة وتكريس الشعب، مطالب ع

 احلامك وعود تناقض وأنها الشعب، أبناء من سع٠وا هطاع >، ئولتسا
س - بحل ب سد  في الجنسية ن٠ والمحرومين والمهجرين ا

ر االي لبيان١  ا.ءاذئ انه على صور وما ٠٠العام العغو٠ا بمناسبة هد
 حتى بال له يهدأ ال ٠٠ بقوله الشعبية للرموز ووعوده سية،١سي ت١إلصالح

ر وك كل ي*ود  للوكيزء سابقة قريبة تصريحات وتناقض ،٠أمها - ا
ابنائكم اإن٠ لهم: وقل ٢ ٠.٢/٢/٤ في لمبعدينا بعائالت م االي ذهسه

 هن دهشتهم وأبدوا هق،١ ٤٢٢ ألضحىاا١ عيب في عنلكم ونديعي
ب م٠ل 4اد ألبان  -.واليد ن٠ انهم حين في البحرين في المهيمين دا
ب ثمحرف١ ا لعدم إال البحرينية الجئسية امتالك ن٠ حرمانهم .وط و
ذ خروجهم وائ للقانون والجوازات الهجرة إدارة. بيقطت  نكا ابلد ن
د سرياق ر ينص االي سذؤردلل و  من ومنعه المواطن إبعاد حظر ع

، وردا ،إليها العوده  ارشدوه ثابت غير للبحرين انتماؤهم لخأ ادعائه >
ل االوال في هلفاتهم جعهالمر ض ض وك  في ملفاتا يراجع ان ..فيكفيه ا

ب وهراكزها رسهادام ر ا ط  اهن قسم وش بل الرسمية مؤسساتها و
الوال ث جوذهسو ا ، ئ١دم س ف لما وجدرانها قهفبانها > ج  ا٠بعد ت

- ) ه ق مل ن واألمهات الباء بمشاعر التالعب بيان في سعكروااو ) ي  ن
 فائ وللعلم دونهم، المنغبهن غالب رجع وآل بلههة أبناءهم آلوم ذظرونذب

 البحنينية. بالجنسية يتمتعون تهم١وأمه آبائهم

ى السياسية: ل

ء أنأ ألول ان ويهكن  فى السياسية القوى تحمله النقصير >، ز
 ينيينالبحن وقضية عام بشكل التجنيس مسالة قطرح لم الني لبحرس١

ل ابهجر؛ف ئ د زء بهوة ض ب  ج ز التي وندواتها برامجها، ن٠ وكل
:ذ ونم كليره ر  هن يذهى ما هع ونتاقضها وضوحها هع قضيتهم ط

ل أن ١جد الم)سف ض ٤از ،إصالح  تا١ق السياسية القوى بعض ص
ب هذه وتهمل هدغيرة  ومطابها نضانها س -جزء هي الفي ا

؛ االنذفاضة فةره ألساسيةا ب ف تهنا ا ابدآ، هيه التفرنط ينبغي ال تل



 في األساس المطلب بهذا المطالبة في قصورا نالحظ أال نامل وإننا
 ن٠ الثانية البرجة. هي.في التي األخرى القضايا تهمل ال الذي الوقت
 قضية ظرح أن نأمل الرئيسية، المطالب من تعبر وال األهمية حيث

 ال األطراف بعض ان نالحظ ان ويحزننا بقوة الخارج في المبعدين
 أن دون٠ فقط، هنا نحن ليقولوا البرلمان مقاعد إلى الوصول إال يهمها
 أن المهين من وأن نبجة، إليه الوصول والى فاعلية المكان لهذا يكون

 هو من ويتجاهلها البحرينش غير الصحفيين قبل من القضية هلرح نتم
أقرب.

 بيانا اصدرت التي اإلسالمية الوطني الوفاق جمعية كانت وحدها
 القسري اإلبعاد من تعاني زالت ال التي األسر حول ٢٠ ٠٢/٤/٢٧ في

 ببعض المرتبطة المقاييس في وازدواجية نتاقض وجود نكرت أن وبعد
 بصورة معه التعامل يتم لم الذي التجنيس موضوع ومنها القضايا
 لعودة السماح دون تحول التي األسبابا عن تساءلت وواقعية واضحة

 المشروعة الوطنية مطالبهم بسبب الثمانينات منن منفية بحرينية أسرة ٩ ٤
 وعلى عليها وأكد البالد لحاكم اإلصالحي البرنامج بها يعد التي

 المصالحة ا٠ بعد خصوصا والوطنية اإلسالمية القوى كافة مشروعيتها
 بال المبعدين كل عودة يتضمن والذي ٠ا العام والعفو الشاملة الوطنية
 الجرائد في اإلعالن فيه يتم الذي الوقت في أنه بيانها في وجاء اسهاء.

 ولد النين المجنسين من عدد إلى الجوازات شليم احنفاالت بعض عن
جنههم تم عما واضحة غير الصورة أن إال البحرين في معظمهم  لحد ت

 واألسس عربية وغير عربية أخرى دول جنسيات اصحاب من اآلن
لم المواطنين هؤالء بان البيان ونكر . عليها تجنيععهم تم التي القانونية
 ال جزءا يزالون وال كانوا بل البحريني المجتمع على طراء يكونوا
 العودة في احقيتهم وتؤكد البحريني للشعب األصلية التركيبة من يتجزأ
 البحرين في وعوائل اخوانا لهم ان وخصوصا الدولية، المواس جميع

 واألسرة الوطنية المصالحة ١ا أجواء في البحرينية بالمواهلنة يتمتعون
 وحل البحرينية األسر هذه لمعاناة حد بوضع الجمعية وطالبت ،٠ا الواحدة
 طرح تم كما (.٦والشرءي)ملحق الوطني وحقهم يتماشى بما أزمتها
في األعالم العلماء من عدد قبل من والمهجرين المبعدين قضية

هم محاهذدراتهم ٠ وخطب



 تعذب وكم والمهجرين المبعدين هؤالء عاني كم يعمالج دطم
م١ ه ي ش وال مهاتهم١و ئ  فضيتهم كاهل حل على النظام يقدم اءن أ

ر و؛رجاءهم  القوى تحرك ودون لضفوط، يتعرض ان دون بلدهم إ
ب ذ ل ة اإلسالهبة ا ن ر س الداخل في الدين ورجال< و  قضيتهم ونو

ش ني قضيتهم ونتشر العالمية، الحقوقية المنظمات لدى  اإلمالم وا
ر١و رجيه١الخ ي ماساتهم ض العابة ض إلئ  والمجالت الصحف ن

ر السياق هذا في ويجب المخدلفة. اإلعالم ووسائل مدا  ابياذاق إ
ت را ^ ال م هر١والذظ وا ا ث ال ا  األمم مباني وامام البحرين داخل في و

ة١ د ت . أيران في ل ش ئ راجد وا هبد  ابحرين دولة سفارات وامام ال
ر العالم إلى رسالة لرفع واعتصامات مظاهرات وإقامة الخارج في  وإ

ذ حرين٠الب في م١الذظ  هصيربة قضية هي العبعنين - بان مه١وا
أل ا د ى تبفيس . م م  حقهم يضيع ولن الوطن، إلى منهم رجل آض ر

 بمسيرات البك داخل قضيتهم تحريك ينبغي ا٠ك مهاللبون، وراءه دام ها
ت شعاما  التالعب واسلوب الحكومية المماهلالت على واالحتجاج وا

 الجمعيات ومطالبة والجوازات، ابهجرة رة٠إد امام صة١وخ الح^وسي
 هؤالء إرجاع سبيل في الحكومة على للضفط البحرينية والمنظمات

ر الهبعدبن  جريمة فهي المبعدين قضية. عن السكوت وأما وطنهم، إ
 (.٧لحق٠بمرارة) البلد تاريخ سينكرها

ئ المبعدين: عمل فى ذ

ج١ ر طالب فقد والمهجرين بعدين٠ال تركة٠ ة٠س ص و|لمبر ك
هم١  ست وثانق من يمظكون ما ١وقدس ءهم١بأرج البهرين في ش

 واوراق المبرسية والشهادات الوالدة شهادات- منها البهريذية هو؛تهم
ر إضافة البهرين ض ذسهيرهم  شرح ع٠ الشونية استماراث ملئوا فهم٠ا إ

س وحاهبرهم هاضيهم .ن ش ض و  البرجة من عوائلهم اقرب و
ألور ألنت واألخ واألم ألب ئ ا  بحرينية سفر جوازات يحملون االف وا

رة إدارة ان كها س ش ا عناق جميع استدعت قد البحرين فى ازات وا



 على ذلك وجاء بحرينيون أنهم على يدل ما منهم واستكملت المبعدين
 نشرت كما ازاتوالجو الهجرة في الوظيفة رفيعي مسئولين لسان

 مع البحرين في المهجرين لعوائل جماعية صورة البحرينية الصحف
ت.والجو الهجرة إدارة في المسئول خليفة أل خليفة بن راشد ازا

 في سفاراتها إحدى عبر البحرين حاكم إلى برسالة نثدموا وقد
 إنهاء على منهم حرصا السبل بشتى قضيتهم لحل وتابعوا الخارج
 البحرين في الرسمي الوضع على السلبي التاثير دون بهلوء قضيتهم

 في والذتاقضات والمماطلة المدة طول ولكن اإلصالح، ينعي الذي
 قد الدولة رجال قبل من بجدية العملية اخذ وعدم واألقوال التصريحات

 فإنهم يرضونه حل دون قضيتهم تطول وعندما صبرهم، نغاذ إلى ادى
 ويمكن البحرين، في الحكم يرتضيها ال مختلفة طرق على يقبلون سوف

 قبلهم من البحرينية الحكومة على واالعتصامات االعتراضات تجدد ان
 ويمكن المتحدة، األمم منظمات وامام الخارج في البحرين سفارات امام
 للفت جماعيا نزوال البحرين إلى النزول منهم مجموعات تحاول ان

 فقد الواقع، األمر امام البحرينية الحكومة وجعل بقضيتهم العالم انظار
 البك إلى بالنزول لهم اعطيت التي الوعود على العامين يقارب ما مضى
 جلسات عدة اإليرانية قم مدينة في المبدون عقد وقد وفاء. دون

 قضيتهم، لمتابعة لجنة ذشكيل وتم وحركتهم، شؤونهم حول وحوارات
إيران، في وطهران ازوشير قم في يسكنون اآلن المبعدين وغالبية

 اوربا. في والسويد والدانمارك

البحرين: حاكم إلى رسالة

مايو شهر في البحرانيين والمهجرين المبعدين من عدد ووجه
 فيها طالبوها خلفية أل عيسى بن حمد البحرين حاكم إلى رسالة ٢٠٠٢
 البناء مرحلة في المشاركة من وتمكينهم ديارهم إلى إلعادتهم بالددخل
 ولول يران إلى وزورا ظلما ابعدوا انهم فيها وجاء الوطني، والوفاق
 بن عيسى السابق الحاكم عهد في عاما عشرين هن أكز قبل أخرى
يحطون وعوائلهم وامهاتهم آبائهم أن من الرغم على خليفة، آل سلمان



-  في السياسية اإلصاحات بعد عليها حصلوا ممن او البحرينية ا
 ألبيه. خلغا اإلمارة حكومة نزليه إثر ٢٠٠١ سنة من فبراير ني |ىسين
- ا  والجوازات والهجرة الداخلية وزارة في المسئولين الرسالة و

 ما إرجاع في والمماطلة العراقيل بإيجاب للبحرين الحاكم ألواس ١وخالف
 األوامر من الرغم على 11 فيها وجاء والمهجرين، الهبعدين ض نبقى

 والجوازات والهجرة الداخلية ووزارة األمنية األجهزة لكافة الهلمكية
 تماهلل ايدي هناك زالت ما انه إال الخارج في ٤السرر ت١وسظر

 الرسالة في وجاء بعديناا.٠وال المهجرين ملفانا في البت شريع وتعرقل
 النظام، داخق األجنحة وظك الخطوط وتلك اإلرادة تلك أن يبدو ا أيضا:
ق  البالد في 11 السياسية اإلصالحات 11 مسيرة استمرار في راغبة د
ي  لم انها إال )ا للهلك الساهية األوامر )ا بعفين تظاهرها ن٠ الرغم على ون
ى إني نرق  لم القضايا هذه ع٠ العملي التعاطي ازأ حيث الشفافية ل
د رق  وزارة وكيل من صدرت التي التصريحات هذه لمش المصداقية ك

ض هناك أن على خليفة أل خليفة دن راثد انداخلية  في وازدواجية تاق
 يذم لم الذي التجنس موضوع ومنها القضايا ببعض المرننطة المقاييس
 ٠وواقعيةاا واضحة بصورة معه التعامل

إلنسان: حقوق منظمات ا

 العالم في اإلشان حقوق منظمات إلى نداء بتوجيه المبعدون وقام
 ٠اإلءال ووسائل العتحدة األمم وبمنظمة البحرانية الحقوقية والمنظمات

س١اك  المبعدين قضية ع٠ ويتعاملغوا يتعاهلوا أن واإلسالمي ربيعوال ل
ا١و ر ر  في عوائلهم عين ذقر لكي مشرفة بصوره لسرس١ في س

 الوطن خارج البحرانبين والسياسيين الدينيين القادة ناشدوا كما البحرين،
 المحافل فى والمهجرين المبعدين ملف إثارة ني الفعالة همة١بالمس

 ن١ والمحرومة المظلومة الدواش هذه نتمكن لكي واإلعالمية السياسية
 ا٠ اإلصالحي ااالمشروع صدق في عنصرا يمش ونلك وطنها، إلى ترجع

ل١ ح١س وشهورا  وابصدنت البحرقي. والوطني والديني السياسي س
ك ومقرها البحرينية العودة حق منظمة ر ا ف ق ت١بياذ ٤ءد ا  ئ

ق٠البحريذيين) بالمبعدين (.٨ك



خرون محرومون: ا

ن البحرينية الجنسية آباؤهم يملك سن البحرينيين وبعض  س
 الغربة في زالوا ال إليها الرجوع يستطع ولم طويلة مدة البحرين غابر

 قصته شخص نكر بالرجوع.، السلطات له شمح ولم أالمها يتجرعون
 خرج ثم البحرين في ونزعرع عاش ا| الجنسية البحريني ا| اباه ال فقال
ن قبل البحرين من س  الجنسية من المحروم االبن مولد وكان سنة، ث

 ولم هذا محمد والدة منن سفره جواز والده يجدد ولم البحرين، خارج
 البحرينية، الجنسية على االبن حصول أجل من البحرينية السفارة يراجع
 ينذرع قد السياسية الناحية .من مشكلة اية لديه توجد ال انه. محمد ويقول

 واآلالم المعاناة وبعد بلده، دخول من لمنعه البحرين في المسؤولون بها
 هذه حتى زال وال الجوازات مدير توقيع على منؤقفة مسالته ال أخبروه
 ومن البحرين دخول من محروم ٢٠٠٢ سنة منتصف في اللحظة

 له، تعطى لم ولكنها البحرينية الجنسية امتالك له يحق وقانونا جنسيته،
ال البحرين في القانون نغوذ عدم بسبب ذلك ال ويقول  يتوقف األمر و

 ال الذتاقضات من السلطان. لدى عنده واسطة ال واته الواسطة على فقط
 التجنيس بشر منها يستورد التي الدول إحدى في اآلن بعيش هذا محمد
ال سوريا، وهي  البحرين إلى ارسل فيها، مضطرب القانوني وضعه و

 البحرينية السفارة طريق عن وحاول نديجة، على يحصل ولم باستفاثاته
 إلى أبيه نزول بضرورة السفارة أخبرته حيث فائدة دون دمشق في

 يعيشون البحرينيين من اآلالف هذا محمد أمثال من ويوجد البحرين،
 واألجداد منهم السن كبار بعض يمتلك إيران في الجنوبي الساحل على

 دون قرن نصف من أكثر منن به يحنفظون زالوا وال البحريني الجواز
 خوزستان منطقة في ويتواجد كما البحرين. يزوروا أن يستطيعوا أن

 البحرينيين األشخاص آالف إيران شرق جنوب في عربية منطقة وهي
 خمسون نثدمت وقد األزمات في او طوعا ديارهم من خرجوا النين
 السلطات. إلى - فقط سنة ثالثين قبل خرجوا سن منهم عائلة

 اية على يحصلوا ولم اجدادهم ووهلن وطنهم إلى إلرجاعهم البحرينية
جة  في الشابه دون ولكن الخليج في شبيهاتها لها القصة وهذه إيجابية، نب

في أفريقيا من أجزاء على نسيطر كانت التي عمان فسلطنة عالجها،



ش العهاذيون هيها نواند ض زب  هذا حتى أفريقيا في بعضهم و
ح ل ب إ رد - م٩ب ن ن وتهذحهم ن١ءم بية و س ت د اآلن ا ر ج  ت
 عمانيين. كانوا أجدادهم وائ عمانية اصول ض ذهم١ ا.ثباتهم

ض: نتاق

ض ذاه ن س لغريبا |لئق ا  دخول من والمهجرين المبعدين ر
ه ط س و ح و ل ن ال وتجنيسهم واألجانب ادنرباء اد ا ذ تن  هبذذآ ل
ح ل 1 فالحكوح وكبيرة، صغيرة كل ني لطاذفيا الهتياس سوى٠ إ ح ألب 1 ل س١ تهرم ١ب ا س ر خنل من وشنعهم وهلنهم ص لب ت د

الءلءعسس٠ع؛ث|ج؛٠ل؟ب5
ح ض ل ا ة١ ض و وق ح ن المتعلمين وأن ين،دالمستور ل ي ري ن ت  حذر ا
ح ي ل ح ا ل ذ ا س وا ن اسدوا ا هم م هم بين طال دبالحريذءوالهذاة لم ة ة ةة ئ صةف هي

س خيلقا ها غالل ف; األجادب يل ن إرجبع وانأ ال ي س  ال النين وهم د
ى جشيات وال اورائ فهلمكون ز ن هذ احق. جدهم إفى أ ي ج النافدين ت

ن ض ى١ دا دولهم. جناسي يحملون بالتاكيد وهم ض
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الخامس الغصل

والق القانون



سية قانون جن ال

 قانونها ويتضمن التجنيس مسالة على العالم ٠دساذير كل ٤تذمر
صابا جزنياتا  كوني ان ينبض عليه الهغةق فالقانون وفقدانها، الجنسية ا

ش ص الفيهكل هو  لشعب١ اعترش حيث البحرين وفي الخالف، اف ا
ي الذي التجنس عملية على بشدة واحتج  ذما١ آئه كد١ الخفاء ني لبر

ض  التجنيس قانون استغالل وعني قذوني١ ءير٠ لتجذيسا >، يير
 فعملية سلبية، أثار هن ينزكه ١وم ٤التجذير س لهدف١ إني وبالذظر_
 ونهضة نتمهة اكل من تكون ان. البحرين في الحكم بها يريد ال التجنيس

د ل  ربطها وانما وقافيا واجتماعيا اقنضاليا تطوره في ونضب ا
ة باألجهزه د أل  في الكبرى الطائفة لمحو سياسية تكون أن ب وأراد ا

 لكل ص ونم واللستورية، القانونية للمعايير يخضعها ونم ابإد،
 ابحرين دولة ودستور المطية. هذه على والمحتجة المعترضة األصوات

وهما: بالجنسية تملقان فقرتين عفى يذهرا

: ى ل و ؟ ة ا سي جن ل يته|-< عمن إسقاهلها يجوز وال القانون، يحددها ا
 ;ذلك انجنسية، وزدواج العظمى الخيانة حالتي في إال اصلية بصفة بها

(.١ القانون) يحددها التي بالشروط
(.٢القاذون) بحلول إال الجنسية سحب يجوز ال الثانية:

ا١ح به المعمول ودو ١٩٦٣ لعام الجنسية قانون ينضمن كما ي  ل
صول هالب مكاذية٠ا رينحالب في  عدة بعد البحرينية الجنسية على ال

منها: شروط
ف١ في إلقامةا شذراطا ٠١ ر ي سنة ٢وه للعربي دذة ١٥ بب ب ن ج ال غير ل ص ا في ت:ب

معم يكون ان -٢ ا سنة ٢١ عمره يكون ان ويجب األهلية كاكل ال ف
فوق.

 والسلوك. السيرة محمود الجنسية على للحصول المنقدم يكون !ن -٣
العربية. اللغة يجيد أن -٤

١١٧



صبر فإنه الشروط هذه اسديفاء وبعد  بإصدار امرا الحاكم ي
ب بقانون , او قانون بمرسوم إما .ياتي والذي الجنسية طل  مصادقة وي
عليه. الوطني المجلس

 للوطن جليلة خدمات قدم لمن الجنيسة إعطاء القانمون يجوز كما
 لمرض عالج نثديم مذى المتميزة بالخدمات القانوني الفقه في ونشر

 قضية مش كبيرة وطنية قضية في مرافعة نثديم او البالد في مسنثحل
 األجانب من .كبيرة اعداد جلب في المادة هذه استغلت وقد حوار

هم جنب  السلطة واعبرت القانون، مضمون من شيء عليهم ينطبق ال وت
 نقدم جليلة خدمات بالرصاص ورميهم المواطنين وتعذيب األرنزاق
 الهجرة لشؤون الداخلية وزارة وكيل مع متابلة في جاء كما للوطن،

 اداء في جليلة خدمات قدم من المتجشعين نمن زأ١ قال الذي والجوازات
 غير للوطن المرتزقة قدمها جليلة خدمات واي (،٣) العسكرية الخدمة
 اءئ األمكان وزارة في القانوني السعشار عن وينقل المواطنين، تعنيب
 جليلة خدمات اذةديم٠ عنوان تحت المتجنس حالة في اإلسكان طلبات
 اإلسكان بيوت المرتزقة الدولة أعطت وقد مباشرة، قبولها يتم ا٠ للوهلن

مباشرة. األخرى والخدمات

 بحريني البحرين في يولد شخص كل اعدبار القانون ويتضمن
 القانون تطبيق إلى يحتاج وإنما تجنيس إلى يحتاج ال فهو بالوالدة،
 من المحرومين البحرينيين أالف على ينطبق ما- وهذا الجشعية، بإعطائه
اللحظة. هذه حتى الجنسية

حالبن: في تسحب الجشعية فان القانون وحسب
 والشرف.. باألمانة تخل جريمة ارتكاب ٠ ا

بالجنسية. يتعلق فيما الرسمية للجهات كاذبة معلومات تقديم ٠ ب
 الجنسية قانون عليهم ينطبق ال جنسوا النين من العظمى الغالبية

ر الشروط، فيهم نتوفر وال كب  التي التامة اإلقامة شرط يستوفوا لم منهم ف
 على يمض لم وآخرون البحرين ير لم بعضهم ال بل القانون يشنزطها

س شهور، أو أسابيع بضع إال إقامتهم  منهم وكثر للتجنس، اهلية لهم ول
اال يجب الشعب وعذبوا قمعوا النين والمرتزقة العربية. اللغة يجهلون

١١٨



 والمواطن للوطن خونة ألنهم األحوال من حال بأي الجنسية يعطون
 بداوها، هم الذي ضدهم للحرب نثاديا البلد من الخروج إال لهم وليس
 نزبطه وال البحرين إلى مجيئه قبل الجنسية منح قد المجنسين من وكبر

 أو عائلية عالقات المواطنين وبين بينهم وليس عالقة أو روابط أية بها
 الجنسية تخضع أال ويلزم اضطرارية، ظروف لهم أو تجارية مصالح

 الضفط أوراق من ورقة تكون وال ٠ا والمكرمات الواسطات لنظام
 ال يشاء من ويحرم يشاء من يجنس القانون فوق احد يكون وال السياسي،

 لشروط الطلبات تخضع وإنما. غيرهم وال الوكيل وال الوزير وال األمير
 وكيل نكر كما الواقع ولكن رفض، يوافقه لم وما اعطي وافقه ما القانون
 صاحبة وهي للدولة مقروك التجنيس باب ال٠ا من والجوازات الهجرة

 يستحق. ال ومن (٤) لجذسيةاا1 يستحق من نقرر التي فهي فيه الحق
 من تعاني التي شيء كل قبل البحرين ظروف تلحظ أن يجب وكان

رة وأزمات مشاكل  معدومة. شبه األجانب تجنيس إمكانية من تجعل كب
ي بشكل وبوانينها البك دستور اخترقت البحرين في السلطات ولكن روي  ا

 حساب على اعدادهم ومضاعفة الشعب حساب على قسرا لتجنسهم
 اخرى مخالفة وهذه األصلية جنسياتهم شعقط ولم السكانية، تركيبته
 الزدواج المانعة الدستورية المادة بتغبير وقامت والستور، للقانون
 هدفهم في تصب فوضى وجعلوها اسبدادية. بطريقة للخليجيين الجشعية
 هذا تجنيس سبب بتطبيقه يعرف مقياس او قانون على تستل ال المحدد
 إلى ورجعوا البحرين في العمل نزكوا قد ألشخاص واعطيت ذاك، ومنع

 المتجنعععين قوائم في ظهرت ا أسمائهم ال أصدقائهم- ليخبرهم أوهالذهم
 البلد في اعمارهم قضوا ممن أخرون ومنع عليها، ويحصلوا ليحضروا

 وبحرينيات. ببحرينيين البحرين في المولودين وبناتهم ابنائهم ونزوح
 السكاني التعداد شاركوا النين الموظفين ان البحرانيون المواهلنون ينقل

 الهائلة األعداد من وانزعاجهم اندهاشهم أبدوا ٢٠٠١ عام في واإلحصاء
 ٠ومواصفاتهم الحقيقية اعدادهم السلطات تخفي والذي المجنسين لعدد

 تحبثت اتها لندن تصدرافي التي األوسط الشرق جريدة وذكرت
 ايام قبل سمع انه فقال عاما ٢ ٥ منن بالسعودية يعيش اليمنيين احد عن

الجشعية، على للحصول الهديم باب فتح في البحرينية الحكومة برغبة



 نات الجهات به يراجع معاملة رقم على وحصل شخصيا ونقدم
 ان مواطنون نكر كما الطلب، بشان الهرار لمتابعة فهرة بعد االختصاص

 سنة عشرين عن نزيد لمدة السعودية في يعمل كان اليمانيين التجار احد
 للحصول البحرين لدوائر طلبا قدم وحينما جنسيتها على يحصل أن دون
 ذلك حصل فقط، فيوما و,اربعين خمس وخالل طائعة جاعته جنسهها على
 إلى جاء وباكستاني واا|لميثاقاا، الشفافية بعام البحرين في سمي عام في

 العمال زمالئه وجميع فقط أشهر ستة بعد الجنسية على وحصل البحرين
 وبعد شركة في يعمل مصري وأخر ذلك. يعرفون البحرينيين والموظفين

 وحماته وابنه وزوجته الجنسية له اعطيت البحرين في إقامة سنوات ست
 منحت بناء عامل بنغالي ورابع زايد، مدينة في ببيت وعدوا ثم زوجته ام
 من على الجنسية توزيع تم كما بناء، مقاول بعدها. -فاصبح الجنمية له

 كبعض الشعب على لها عونا يكون أن في وتامل الحكومة ترتضيه
 بدل األقدام تحت القانون يوضع وهكذا والموظفين، والصحفيين ,الدكاترة

مقدسا. يكون ان
 استرابجية وضمن القانون على الغاضح الخروج هذا وتحت

 بعض طريق عن الجنسيات شراء تم الديموغرافي بالتغيير .النظام
 وذكرت الهجرةوالجوازات، إدارة موظفي وبعض النظام في المتغنين
 النين اآلسيويين طريق عن القانون استغالل تم انه بحرينية مصابر
 مناهلق في البحرينية الجنسية على الحصول ألجل بحرينيات من نزوجوا

 الزيجات هذه في مرتفعة الطالق نسبة نكون ان الطبيعي ومن السنة ابناء
 مجلس على - تحديدا حجمها يعلم ال التي - المشكلة عرضت وقد

تجاهلها. ولكنه التسعينات فترة في المعين الحكومي الشورى
 لكسب وتسعى اإلصالج ددعي وهي السلطة على الواجب وكان

 مشروع توقف ان االننثالية الفترة هذه في المواطنين من الشرعية
 وتؤجل الشعب لعة الهادمة قراراتها ونبطل البحرينيين لغير التجنيس

 أن او الحكومة عن مسعل حر منتخب مجلس إلى وقراراتها مراسيمها
 وتاخذ السياسية الجمعيات ونستشبر الشعبي لالسنثتاء القضية تطرح
ل الشعبية والقوى الرموز بعض اقتراح تاخذ او رايها، شك  او لجنة ب

التجنس ملف مسؤولية عانقها على تاخذ ومحمايدة صالحة مرجعية



ن خراء ومجموعة وعلماء محامين من أعضاءها ينشكل ي ي حل  لجنة او م
ى صارمة رقابة وضع مع منتخبة  التجنيس. عمليات عل

ى ح :الحنعطة س

ة الحقوق اهم إحدى هي المواطنة او الجنسية مي أل  ني للمواطن ا
ه  سحب او المواطنة إلغاء الحكومات حق ن٠ ونس ذت1ك اينما د

ي الخيانة وهو وحيد، ءاستهنا ع٠ األسباب كانت مهما الجنسية ظب  ال
ة محاكم قبل ن٠ آلجريمة بهذه الثخص يدان ان وهلي هل  ووفة س

 المواطنة وإلغاء الجنسية سحب مسالة ان الغريب وس ٠المتبعة ذهر1للدس
سها العالم انحاء مخنف في كممارسة انقرضت - البحرين ءبا  و

 المواطن، وهي الوطن هي نفسها تعبر التي وحكوماتها العربية اللول
- - كان لو حش تشاء لمن وشحبها تشاء لهن الجنسية تمنح  ا
مشروعة. معارضة او سياسيا خالفا

 يبرز ال مقدس حق المواطنة ان البحرين في الحكم يرى وال
ه به اقالعب الل  وحقوقهم مواطنيه يحترم ال فهو ضغط، كوسيلة وبتغ

ر للوصول يسير انه النظام ينعي لماذا اعلم وال األساسية،  ضالاإ٠ إ
د ا د ردة ا د  الذي وهو القانون يحرم نظام وانه ادعم في ا

 ءهوم مواطئة ص يفرق ال والقانون تهمة، باي مواطنيه جنسيات يسحب
ش ش ا  شقن سلطة في الوثوق يمكن فكبف والقوه، الشدة في لحاكم١و ا

 الدكتور طلة هي كما السلمية لذشاهالتهم كعقاب مواطنيها جنسيات
 برنامج ني ظهوره بعد البحرين احرار حركة عضو الجمري منصور

ش1 عد٠ محمد وحالة ،١٩٩.٦ عام الحكومة ذذةدا٠ تلفزيوني  طي١المرب ب
ى البحر؛ف عمال اتحاد همثل  في العرب العمال لنقابات الدولي االتحاد نل
ق وال )ه(ء١٩٩٧ هام ١سوري  الجنسية شحب البحرين في السلطات زا

 فرصة إعطائهم دون اخرى، جنسيات على حصولهم بتهمة رعاباها ض
صل كما القضاء، امام للتحاكم ك في الصباغ، للسيد ح  شنورد االي الو

ح بل البحرينية، الجنسية وتمنحهم اخرى جنسيالت لديهم هن ة وقن ل  ق
ذ ولون السعولية، بالجنسية احتفاظهم مع الجنسية الحواسر روا. ا



 أي وان العقوبات، قانون تجهل السلطات أن انلن وال اءصال. البحرين
 ليست عقوبة للسارق يكون حين ففي معينة، عقوبة نثابلها فرضا جريمة
 جنسية سحب العقوبات بين وليس األخرى للجرائم كذلك الجنسية، سحب

 ارتكبوا كانوا إن الوطن خارج نفيهم أو مقدس حق هي التي المواطنين
 وزارة وكيل انعاء خالف عينات وتوجد الحكم، عرف في جريمة
 المواطنين جميع ال البحرين في والجوازات الهجرة لشؤون الداخلية

 الجنسية رد تم الجنسية عنهم وأسقطت الخارج في مقيمين كانوا النين
 تسحب أن ويجب (،٦سامياا!!!) ملكي امر ا٠ءلى بناء الحال في لهم

 ألن القانوني اإلطار خارج عليها حصلوا النين المجنسين من الجنسية
أساسا. باهلل الجنسية إعطائهم

س مناقضة جني ح الت ال ص إل ل
 إصالح أولهما رئيسيتين قضينين يتضمن السياسي اإلصالح

 المسئولين إزالة وثانيتهما األفضل إلى وتغييره القوانين من الفاسد
 يسمى ال وإال واألخلص واألصلح األكفا وإحالل النظام من الفاسدين

 وتم األموا، إلى القوانين تفيير تم البحرين وفي استهالكا، إال باإلصالح
 يفذقر جديد دستور وفرض الدستور على باالنقالب المعارضعة سمته ما

 للشعب قطعت التي والوعود التعهدات عن التنصل بعد الشعبي للتابيد
 األعضاء عدد فيه يشاوى مجلس فرض تم البرلمان وعوض باحدرامه،
 المعينين األعضاء عند مع النيابي المجلس يشكلون والذين المنتخبين

 الذي األعيان مجلس أو االستشاري المجلس يشكلون والذين كامال تعيينا
 العالم، في نوعها من األنلى هي سابقة في حريعية صالحيات أعطي
 وتنقوق والمنتخب، المعين المجلسين بين الصالحيات تساوت وبذلك

 رئيس نفسه هو الذي مجلسه رئيس صوتي بسبب المعين أصوات
 أية المعق الشورى مجلس إعطاء بعدم تعهد قد الحكم وكان المجلسين،
نكث ثم المنتخب بالمجلس لصالحدات1 دلك وحصر تشريعية صالحيات
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 مغاير المجلس داخل تفيير أو تطور أي استحالة إلى أدى وهذا بوعوده،
 رجال أما واستهباال. سخرية إال ليس فيه الدخول وأصبح السلطة إلرادة
 مارمت التي المجرمة والعناصر مراكزهم في زالوا فال الفاسدين الدولة
 وال واحتضانه، النظام بحصانة يتمتعون المواطنين بحق والتعذيب القمع
 مواقعهم استبدلت وقد مخظغة عناوين تحت ادوارهم يمارسون زالوا
 الشعبية المطالبات رغم السلطة اجهزة في أمامية مواقع إلى ١وذقلو

 السفارة رجم مظاهرات مع الشامل وتم منهم، بالتخلص والدولية
 المرتزقة النظام قوات وأطلقت لالنفثام وحبه العدو بشراسة األمريكية

 على بكثافة النيران غربيين أمن وضباهد اجانب جنود من المؤلفة
 وتعرض اإلسرائيلية، القمع سياسة على المحتجين البحرينيين الهبواطنين

 األمن جهاز وانتهج القوات، هذه على احتجاجهم حين للقمع األهلباء
ص للتعذيب جديدة سياسة والمخابرات  وتعذيبه المواهلن اختطاف في تخل

 من سلمان جاسم للمواطن حصل كما الشارع في ورميه إخراجه ثم
 عليه مفميا ونزكه الشار.ع في مبرحا ضربا ضربه أو سلماباد، منطقة

- الخواجة. الهادي عبد األستاذ الحقوقي للناشط حصل كما
 واعتبرت المزعوم اإلصالح فضحت وانباهة امل خيبة اول

 اهر على جاعت حقيقية إصالحات وجود بعدم للشعب األولى الرسالة
 منهج وكرس وشكليا بسيطا كان الذي ٢٠٠١ سنة األول الوزاري التعديل
 الوزراء غالب بقى ولقد بتجاوزها، الشعب وعد الذي البالد في الطائفية

 وابرزهم األسود القمع عهد في مباشرا سببا كانوا النين حتى الوزارة في
 يعبرهم آخرين لهم واضيف خليفة، آل خليفة بن محمد الداخلية وزير

 وملف السيئ التاريخ صاحب الحمر نبيل األعالم كوزير اعدائه الشعب
 الشعب بتخوين يقوم زال ال والذي الشعب ضد والشتائم السباب

ورموزه.

 األجاذب من اآلالف وددفق متصاعدة بوبرة استمر التجنيس
زدادق ولقد البحرينية الجنسية ألخذ والمرئزقة  .المجنسين كميات ا

ألجانب إعانم في اقنزن عهد في الوطن لتراب ينتمون ال النين والبدو ا
 ت١كإثب قبله التجنيس عمليات نفوق بنسبة والميثاق الشفافية ٠ب الدولة
تاجرها وعدم بشدة السكانية التركيبة تغبير سياسة في االستمرار على



 في النظام ذقة عدم على وكنأكيد باإلصالح، سمي عهد في البك بحالة
 التهميش سياسة بائ وكرسالة منهم، لحمايته بالمرنزقة واسنتجاده الشعب

 أي المواطنون ونساءل وسنثضاعف، بل تتوقف ولن مستمرة والطائفية
 افضل توفير مع ويونلفهم المجنسين آالف يستورد والحكم هذا إصالح
 اآلالف بينما الكريمة والحياة. الراحة أسباب وجميع لهم والبيوت الرواذب

 يقفون أو ! عمل عن بحثأ الشوارع يجوبون بلده أبناء من العاطلين من.
 قطعة او بناء قرض على للحصول انتمظارا اإلسكان وزارة في طوابير
 فرغم يخالفها صوت ألي السماع ن٠م السلطة وامتنحت ارض.

 حتى نتوقف لم الخليجيين وتجنيس التجنيس لسياسة الواسعة االحتجاجات
 بإزدواج عليه اطلق فيما التوسع وعن السياسة هذه عن اللحظة هذه

 الجنسية من المحرومين قضية زالت وال اسبدادية. بطريقة الجنسية
 ٩ ٠ من واكش تماما، إنهائها في المواطنون ويشك الكامل الحل نتتظر
اهاليها. إلى برجوعها الفرج ننتظر زالت ال المبعبين من عائلة

 اساس على والمواطفين الحاكم بين للتعامل اسلوب تكريس وتم
 المواطنين منح فيعتبر والحقوق المسؤوليات بدل والهبات المكرمات نظام
ق. المرتزقة إعطاء حين ذلك يعبر وال ا٠اامكرمة الجنسية في حقهم ألج  ا
 الطائفي التمييز سياسة في االستمرار تم باإلصالح سميت حقبة وفي

ة الشيعة إنلهار على واإلصرار وجلي واضعح بشكل وتكريسه ي ا  ك
 مظهر أبشع وكان الفرعية، واللجان الحكومية المجالس في حتى ضئيلة
 المجالس الفدقابات االنتخابية الدوائر توزيع في حصل ما الطائفي للفرز
 العنصري التمييز مظاهر من واضح مظهر وهو النبإبية، ثم البلدية
للنظام. مونقة إدانة ويشكل

 بصغائرها ابضا تتغير لم النظام يسلكها الذي الكنب وسياسة
 تعمدا فيال إلى نبدل السكانية البطاقة في بيت كلمة زالت وال وكبائرها

 كوخ، او صغيح من المواطن يسكنه الذي البيت هذا يكون قد بينما وقسرا
 افى عليه، تطبق وال الواقع تخالف األجانب المجنسين ارقام زالت وال
يعد. وال يحصى ال مما ذلك غير

 باسلوب الوطنية الوحدة تمزيق سياسة .عمتدي الحكم زال وال
سياسة وانتهاج والطائفية، والمحسوبية والمحاباة والتمييز االحتواء
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 السياسية اغراضه لخدمة الدولة إمكانات مستغال والقرغيب الرهيب
 رغبة عدم يعني وهذا معارضيه، إلضعاف مشروعه يناسب ما وفرض
 وعدم الحالية الحكم طريقة على والبقاء الحقيقي اإلهعالح في السلطة

 شهدائها وديات آالمها عن تخلت التي الجديدة الشعبية اإلرادة في نقتها
 افضل عالقة سبيل في والمبعدين والمعنقلين السجناء من وضحاياها

للبلد. نفعا وأجدى

 توظيف في استمرار يقابلها مستمر ازدياد في فهي البطالة واما
 العمل عن العاطلين المواطنين لوضع مراعاة بدون األجنبية العمالة
 اي برفض النظام واستمر البحرينية، للعوائل المعيشية األوضاع وردي
 او وجمعياته رموزه او الشعب مع المصيرية القضايا حول حقيقي حوار

 بشكل وانتهاكه القانون تجاوز وتم القرار اتخان في رمزية مشاركة
ي  زالت وال والمؤسسات القانون دولة شعار عن واالبتعاد روي

 االمذيازات وششر اسبدادية، بطريقة نتوالى والمراسيم القرارات
 ال والمساواة معها المتحالفة والعوائد خليفة آل عائلة أبناء على الخاصة

 اما سلطوي، والقضاء الحكم هو الخصم زال وال فارغا، شعارا زالت
 لالستهالك مادة إال ليست اإلعالم وسائل في بها الدشدق يتم التي الشفافية
 وغاب هنا. المطروحة القضايا كل عن غائبة وهي والبولي المحلي

 الفساد زال وال االقتصادية والدوائر القضائية السلطة عن اإلصالح
الخالل. االداري ب. وا الرب ب

 ظل لمشروع يده ومد بعهده اوفى قد الشعب أل التاريخ سينكر
ب الظلم وتاسى حقيقة لالصالح أذهاا كني  وهتك الجالدين وسياهد وا

 فرصة كانت وقد موش والحدث مكتوب والعهد واألعراض الحرمات
 ينفع ال حينها ابدا، والريصدق ثانية تكرر ال قد المفقودة للشرعية النظام
ت مع خاصة األجانب المرنزقة وال الندم  التي المنطقة. في األوضاع تلبا

قبلها. عما وغريبة جديدة خارطة إلى تؤدي قد



طائفية س في ال جني الت
 بين من الطائفية الذنغلمة األبرز المثال هو البحرين في النظام

 البك في نظرت فاينما منه طائفية أكنز نظاما نعلم وال قاطبة العالم دول
 دخول ومنن الطائفي.متبرج، والتمييز بارزة امامك الطائفية المعايير تجد
 منن وحاولوا والغزو القبيلة سلبيات معهم دخلت البحرين أرض خليفة أل

 ديموغرافيا البك وشكيل امكن ما الشيعة على القضاء التاريخ ذلك
 الذي األصليين السكان نسبة من ونثليل إليها ينتمون التي الطائفة لصالح

 تهميش امكنهم ما باقصى ساحقة.وحاولوا شيعية غالبية من يتكونون
 والذتفينية القيادية الوظائف حصر وتم لهم، قيادي دور اي وإلغاء الشيعة

 مؤسسات جميع في لهم األولوية وإعطاء السنة ابناء على كولة١ في
 المتوسطة الوظائف في وهكذا الشيعة حساب على المختلفة الدولة

 من يكونوا ولم التاريخ عبر بالتدين خليفة أل يعرف وال والصغيرة،
 وطريقة ذلك ينعون ال وهم به المتمسكين أو إليه الداعئ أو الدين حملة
 يرغبون النين وهم ذلك على شاهدة فيها العملية والممارسات البلد حكم
 األرهش فسقة لياتي دعارة وكر إلى السياحة مسمى تحت البلد تحويل في
 ما في إال التدين سمات من يظهرون وال إليه، وصوب مكان كل من

 المنطقة في استهالكى كاسلوب العيد صالة في التلفزيون كاميرة تصوره
 يومي كو-اقع الدين مع بالتعامل ملزمين أنفسهم يجدون ولكنهم العربية،

 حاجتهم أخرى جهة ومن بهم، المحيطة والمنطقة الشعب فئات يحرك
ت ومحاولة وسياسية دينية خالفات لخلق المذهبية الخالفات الستغالل  نثب

 تنشغل والتي الفئات على تماما سيطرتهم النديجة لتكون الوطني الصف
 السنة البك، في الطائفش بين الوحدة اءئ دائما يشعرون فهم بينها، فيما

 يشعرون اتجاه كل ويحاربون المطلق، لحكمهم تهديد مصدر والشيعة،
 على والنزكيز الظلم دائمي يجعلهم ما وهذا مقاومة أو بمعارضة منه

 ديدنهم هو وهذا الثهيعة، من وتخويفهم السنة أبناء واستماله الشيعة أبناء
 احد الموقة الخمسينات وأحداث البحرين، جزر أقدامهم وطئت ان منن

 لتكريس الطائفي خليفة آل حكم البعض واستغل (٧ذلك) شواهد
ال السنة أبناء غالبية أر المؤسف ومن لصالحهم، الطائفية االمتيازات
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شم هشار يعلهون م و ا ي  ما النظام من يصلهم ما وأأل عليهم، الواقع ك
ذ الفتاب، إال هو ه أن ينبغي الذي ٠إدث مغتصبة، الشعب كل حقوق وا د  ث
ض اءئ هو اعي>م  هو الطائفية المنييس ذو التجنيس هذا ومنه الطائفية رف

- ا  الطائفية ينبن البحريني الشعب عموم فان واساسا عام، وطني و
 أية بينهما العالقات تشهد ولم والعالقه واألخوة الشعامح ٠وسش

ظ من المستمرة التغذية لوال قوية بصادمات  فى إذكاءها سبيل في م١ال
ط وا  في الطائفية فاالضثرابات النظام، حلفاء السنة المسلمين بعهش ا
ط قد ت1الخمسيذ ور  في الناس وطالب (،٨خليفة) آل من أفراد فيها ت

 العام المدير خليفة آل سلمان بن خليفة بإقالة واالجتماع المظاهرر
(.٩آذذاك) للشرطة

 من افرادا يمثله معها لقاء أو اجتماعا السلطة تمنع اليوم هذا وإلى
ط سص١ و ت لوحدها. طائفة لكل منفردين اجتماعين يكون أن و

واجتماعيا سياسيا البفضعية الطائفية وتمارس مارست والسلطة
 الحكومة والدوائر الوزارات في العليا المناصب في بها وبدأ واقتصاديا،

 يقدم حيث والبنوك والشركات واإلدارات األمنية األجهزة في ائف٠والوظ
 الشيعة أبناء على وتحرم الشيعة، دون السنة ابناء ثم خليفة أل أفراد
 نات والمناصعب واألعالم والداخلية كالدفاع المهمة الوزارات ذي العهل

ومؤسساتها. الدولة إدارات كل في المهمة

ع على البحرين جامعة في المسئولون ويصر  طائفية سياسة إبا
ذ الرسمية الصحافة وأما التوظيف، في  بها تتال.ءب سة١اس األبدي فإ

 قوى ونصت الوطنية الوحدة تمزيق إلى الحقيقية وظيفتها >، وتخر|جها
الم يسمح وال ٤اصب  قليال إال الرد أو بالكتابة الوحدة ودعاة الحرة س

 صحافة حرية بها ليست البلد بازا نعلم ونحن المطلق، لسلب1ب ل١يق ال
 والذي الحمر نبيل يراسها التي األعالم وزارة من اوامرها تتلقى أتها بل

 وانقلبن والشتائم، السب عنى ودسلق المنصب هذا إلى طائفيته أوصلته
 يمارسها من كل ال طائفي هو الطائفية ينتقد من ٠كل فصار لديها المفاهيم
 هي الطائفية إئ نقول أن علينا ومحرم أساسها؛ على القوانين ويصدر

والدليز وضوحهما مع التجنيس في األساس وهي التوظيف في لمعيار١



 الطائفي بغير ٢ ٠ ٠ ٢لسذة االنتخابية الدوائر توزيع يوصف وش ،١ءليهم
العنصري. التمييز لغير مصداق هو وهل

 وفتح التجنيس بمسالة كبيرا اهتماما السلطات أبدت وحين
 خطه ضمن بحتة طائفية وضوابطها مقاييسها جعلت البحرينية المواطنة

 اآلالف لعشرات التجنيس فتح تم حينها السكانية، التركيبة لتغبير كاملة
 واألرلنيين والسوريين والسعودبين السعودية في اليمنيين السنة أبناء ن٠

ص ^ ع ي م وا ر غ  بالمماطلة نقوم البحرينية الدوائر زالت ال حن ني و
 الخارج في الشيعة المبعدين المواطنين من المئات لعودة والعرقلة
القديهة التنع سياسة بفعل جنسياتهم أسقطت التي الفئة دلك وخاصة
و د ب ل وال إران؛ إفى ١و ذوي لشيعة١ >، يرونذك زا

 الجنسينا. عديمي ٠ا او ٠اابدونا عليهم يصطلح ما أو اإلراضة األصول
 الجنسية اعطيذ أن بعد شيعة ألنهم الجنسية ٤حق هن س^ومون
 إئ سنة، ألنهم األصبرل نفس من السنة أبناء من إلخوانهم البحرينية
 الجماصي شكري محمد الغلطيني حرمت التي هي التجنيس في الطائفية

ز بعد البحرينية الجنسية من الرياضبات أستاذ ك  ني خدمة سنة ٢٨ من أ
- أن بعد اب^ش ٢. ز المقيمين الفلسطينيين لكل البحرينية الجنسية أ ع

 نشيعه إني يستل حرمانه إئ إليها، األردن من جاؤا النين أو أرضها
ب حينما لإلصدالح نية بوجود التصديق يمكن .وكيففقط س  هم^ادر ت

 قابة غير التجنيس مسالة أل مفادها مقولة والحكم الحاكم عن بحرينية
 من اءئ الشيعية، القرى ابناء نزايد من تخوفهم ومبدين التراجع أو للنقاش
ي  اسس على التمييز في المتمش الفساد يمحو أن يجب اإلصالح ينع
الوطنية. القوى ودفديبت طائفيية

 البحرين في الحكام لسان على الواحدة األسرة مصطلح ويتكرر
 ابنائها بين الفوارق إزالة يعني الواحدة األسرة مفهوم الءئ مضمونه، دون

 وتجرم تحرم قوانين بإصدار وذلك ومحاربته الطائفي التمييز واشكال
 العمل في معيارهم يعدبرونه النين وتعاقب الطائفي للشييز الممارسين
 وركزها الطائفية كزس النظام ولكن وشركة، وزارة أي في والوظيفة

 صار األمنية األجهزة في العاملين أنهان في المتعمقة للطائفية ونبجة
حسب رهاببيناا١ااالم الشيعة قمع انما بانه استراليا في سجح فليفل الجالد



س ونم وهطه ى ي  وحر متعلد مجتعع في وألفاضه للفته استهجان ادن
 آض مطب ذي وقع انه يعلم وال البحرين في النظام عن مخظف ونظامه

 في عليه يتعود لم ما وهذا الحرة الدول فى ة١والمئض وى١الدء هليه ندام
 وبمجرد وذزقيها، الوظيفة مقاييس أهم جعلها الذي أظا\*فيا تندمه

 الحسن النفامل او والوظيفة الحقوق هن تحرم شيعي أذك على بهات٠الث
؛ ة وا دا  أمن جهاز في المعنبين أحد المعاودة خالد يسمى - ١سذ وا

ح ¥ في ولهدال ة في نقل األسود الق ر ت  دائرة إفى باإلصالح سميت ف
 فهو الشيعة على التضييق فيها وظيفته أئ ويبدو والجوازات الهجرة

ر يذهلر  أسماء أنها فى يشك ما منها ويننثي األجانب العمال قوائم إ
ر بعدم البحرين إلى المجيء ن٠ هيمذعهم ب مدا  دخول، تاشيرات إ
 األسماء يمنع باكستان في البحرين حكومة سفارة في موظف وهذا

 المهمة الوزارات وهنا شيعيه، اسماء ألنها اوراقها تمرير ن٠ الشيعية
ة األسرة أئ يصدق سوف مففل فاي وظائفها، ن٠ الشبعة تمغع د  وا

موجود. واإلصالح مرنفع والتمييز



 ا ١٧مادة ،١٩٧٣ البحرين، دولة دستور - (١)

 ب ١ ٧مادة ، ١ ٩٧٣ البحرين، دولة دستور - (٢)

٢ ٠ ٠ ١/٧/٨ تاريخ الكويبة، الوطن جريدة - (٣)
 ٢ ٠ ٠ ٢/٧/١ ٨ تاريخ الحكومية، البحرينية الخليح أخبار جريدة - (٤)

 طن٠الو دار ،ربيعة السالم عبد البحريني، المواطن نفي كتاب - (٥)
لبنان. بيروت، والدسويق، للطباعة

 ر٤ر٢٣ تاريخ ٤٧٩٨ العند الحكومية، البحرينية األيام جريدة ~ (٦)

 الكنوز دار ،١٥٨ص البريطانية، الوثائق في قراءة البحرين - (٧)
الشهابي سعيد الدكتور العربية،

 دار ١٧٣ ص ،١ه٨ص البريطانية، الوثائق في قراءة البحرين - (٨)
 الشهابي سعيد الدكتور العربية، الكنوز

الكنوز دار١٦٧ص البريطانية، الوثائق في قراءة البحرين - (٩)
الشهابي سعيد الدكتور العربية،



على االحتجاجات



ب كل شع س ضد ال جني الت
 به نثوم الذي القانوني غير التجنيس عارض البحرين شعب كل

 للحكومة أحصل أن أستطع. ولم علنا، كنبا وتنفيه الخفاء في الحكومة
 كتاب وحتى المرتزقة، تجنيس في خاصة يوافقها صريح واحد مؤيد على

 يصرحوا لم رواذبها ويقبضون بامرها ياتمرون النين الرسمية ا.لصحافة
 عليهما االعتماد يمكن ال واضحين غير مقالين أو مقال عدا ما بذلك

 التي واالحتجاج االعتراض موجة من الهائل الكم مقابل يهمال أن ويمكن
 القانوني، وغير الشرعي غير للتجنس رفضا البحريني الشارع عمت

 على ولتاثيره قانونيته عدم على التجنيس رفض في الشعب واستل
 وعاداته ونثاليده الوطن وثقافة هوية على والخشية السكانية التركيبة
 لوقف الحكومة يجبر أن الشعب على وكان العريقة، ومكشباته األصيلة
 قانونية غير بطرق عليها حصلوا ممن جنسيات وسحب التجنس

 أبعاد لها التي التجنيسي واالبتزاز الفدر عملية على بشدة واالعراض
رة  بوم سبقت التي األسابيع مسنثبال. تحملها للبحرين طاقة ال كث

 إليقاف الحكم على للضفط األمذل الزمن كانت اا|لميثاقاا على التصويت
 إلى القانونيين غير المجنسين وإلرجاع المتواصلة، التجنيس عمليات
 والمبعدين السجناء قضية في مشفولة كانت المعارضة أئ وأنلن ديارهم،

 قد وكانت ميثاق، على وتصويت إصالح لعملية الحكومية والتهويالت
 المعنقلين سراح إهلالق مذل سابقا وضعتها رئيسية مطالب على ركزت
 الحياة وعودة ١٩٧٥ سنة منن المعطل الدستور ونثعيل المبعدين وعودة
 من غيرها إلى الدولة أمن قانون. وإسقاط الديمقراطية وتحقيق النيابية

الحكم. على ضاغطة بقوة التجنيس موضوع تطرح فلم الشعبية المطالب

١٣٣



ت جا جا الحت س على ا التجفي
ى مخدلفة باحتجاجات البحرينيون يقوم  الطرق وبكل التجنيس عل

 اد ألش وخاصة التجنيس لعمليات الفوري بالوقف مطالبين الممكنة
 دائما المواطنون ويشعر والداخلية، الدفاع وزارني ني املينعال المرذرهة

ى التي وأهدافها الحكومة نوايا من والتوجس بالقلق الل من لها شع  ف
؛ ٥هذ ب  أطراف بعض وكانت للنضال، استمرارا ذلك ويعبرون ا

ب كالتجنيس المهمة الملفابت بعض عن صمتت قد المعارضة كن  وا
 اإلصالح عملية في صادقة السلطة تكون ان في أبال وغيرهمز واءلمعنص

يعي. ال الحكم كان إذا الملفات تاجيل الخطا من أن وأنلن

 ء١لالجر رفضها عن الشعبية االتجاهات مخدلف عبرت وقد
ذ هنادي موقف ألي االستجابة عن والممدنع المتعنت الحكومي ر و - 

ة وموازينه للبالد الديموغرافى الوكيب سالمة على الحفافد ء ا م ال  ٤ا
م دون ان ويهرض ل ضل ة٠الوسيل هو ار ا  التجنيس قضية لطرح الف

 كل وأخفت موضوعه، في تماما الحوار باب أغلقت السلطات ولكن
 وجنسياتهم الحقيقية وأعدادهم المجنسين حول واإلحصائيات المعلومات
ول وهو فرعي حكومي موظف مع لمقابلة اضطرت وإنما األصلية،  سئ

ة١ بعد بالمواهلن تستخف مزيفة ,ارقام إلعطاء والجوازات الهجرة و  ف
 جد األطان البحريني المعارض ومطالبة التجنيس، حول اقيمت التي

 القضايا ن٠ المبدئية مواقفه التاريخ له سيحفظ الذي حسين الوهاب
 وال والتعذيب، التجنيس ملف بفتح )كرباباد( بمنطقة نلوة في المصيرية

ن مواطنون وقال المشكلة، هذه عن ظهرها تدير السلطة زالت و ح\ث  ب
 كل باستغالل البحرينيون وقام التجنيس. معه,ءن الحديث هذع الحاكم انأ
ل ذبر٠ ض صو^م إل - ر  سلمية، ومسيرات بمظاهرات ا

 ني وبطر|حها الجدران، على وبالكتابة والمغنيات، الصجف في وبالكنآبة
 لنظام يفتزض كان والنوادي، والمساجد ابمآتم فى الذوات

 حق غل وعلى التجنيس، ضد اسدفتاة ويعبرها بها يأخذ ان اإلصالح
ة1 سياساتها عن للتراجع السلطة على للضفط األمذل الوقت فان ئ ف



 السياسية القوى .على ينبغي وكان الميثاق سبقت التي الغثرة في كان
 بحل السلطة إلزام أحدها بشروط إال عليه التصويت عدم والوطنية

 حصلت التي االحتجاجات أهم هنا ونستعرض التجنيس. لمسالة جنري
والمرتزقة: األجانب تجنيس على

والشعر؛ العزاء مواكب

 العزاء مواكب في التجنس موضوع بطرح البحرينيون قام
 مجالس وتعبر التجنيس، بوقف وطالبوا المنابر خطباء بها وتحدث
 العام الراي صناعة. في المهمة العناصر من البحرين في ومواكبه العزاء

 الشعراء من عدد أنشد كما بها. المحيطة المناطق وبعض الجزيرة، في
ذ قصائد  (ا٩مذه)ملحق ودسخر .التجنيس ئ

.٠الجدراف على الكتابة

 المناطق بيوت جدران التجنس تعارض كثرة شعارات غطت
 حرية ذثذثد التي ان البك في الغالب في الوسيلة هذه ودستخدم السكنية،
 وكانت هنا. واضح ومثالها األخرى اإلعالم ووسائل الصحافة في الكتابة

 ولمنعهم الشعينات، في الشعبية االنتفاضة خالل مزدهرة الوسيلة هذه
ك فقد الجدران على الكتابة من  الوطن شباب بين كثرة مواجهات حد

 الجدران يطلون المردزقة وكان المرتزقة، األجنبية الشرطة وقوات
 وإهلالق الشعبية بالحقوق المطالبة بالشعارات الشبان ويمألها بالنهار

 .بالليل الحريات

الندوات؛

 المشاركون فيها بس التجنيس مسالة حول ندوات .عدة أقيمت
 عمليات بها نتم التي الطريقة من انزعاجهم استثناء دون جميعهم

 ذلك الندوات هذه أبرز به، المتعلقة الملفات وناقشوا وسلبياته، التجنيس،
وبسبب الجنوبية، السهلة منطقة في ٢٠٠١/١٠/١٧ بتاريخ أقيمت التي



 كانت وما التجنيس حول الكاذبة باألرقام السلطة نطقت الندوات هذه
 بها. حتى لنتطق

ب :السياسية ث١ر٠ا

د ع  ومؤيدوها اإلسالمية الوطني الوفاق جمعية أعضاء ي
̂ار  في الجمعية وأصدرت السلطات به نقوم التي التجنيس عطألت باست^

 السلطة لدى المقابيس في ازدواجية إلى فيه اشارت بيانا ٢٠٠٢/٤/٢٧
 صوره معه تنعاهل لم السلطات وأئ التجنيس، ومنها القضايا بعض في
ئ١و ب ض وا  وطالبت التجنيس مسالة في القانون سيادة على وأكدت و

 الوطنية القضية ذهنه لمعالجة الثابتة إلمقاييس ووضع الكافية بالشفافية
٠الصاسة

ا  مراسيم حول بيانا الليمقراطي الوطني العمل جمعية اصدرت ك
ه في٠ا ٠ئذرات إحدى في أشارت ٢ ٠ ٠ ٢ا٧ا١ في األربعة االنتخابات  سال

- ة ا ر و د تءه و خ  الجنسية، قانون يحددها التي للشروط ١إ
ت ز ى ١هذ أن ون و د  الوطنية الوحدة على حرصها من انطالقا ا

 نثديم على اللولة قدرة باالعبار األخذ ومع االجتماعي النسيج د٠وشال
 المحدودة الموارد فيها نتحكم والتي وغيرها، والصحية التعليمية الخدمات

ت. للب

والظفزيون: الصحافة

 بعض ال إال البحرين في رسمية الصحافة ال الرغم على
 إلى لإلشارة متعمد وضعها اال او الرقابة ن٠ هلت النابرة مواضيعها

 ونتنقدها. التجنس مسالة متقلب بشكل وتطرح فيها، وهمية حرية وجود
 شث التي المحلية التلفزيونية البرامج - طص١البر بعهش لت;.ي,و

 بداخالت المواطنون وشارك التجنيس، لمسالة النقد لتوجيه مباشرة
رة  اي. و)قذاة الجزيرة( )قناة على عرضت برامج في التجنيس ضد كب

 وال واحد شخص البحرين في السلطة يؤيد ولم الفضائص، ان( إن.
مداخلة.

١٣٦



ت التجنيس، عملياته بوقف الحكم نطالب مظاهرات عدة خرج
ئ دا  والجوازات الهجرة دائرة امام ٢٠ ٠١/١/١ دوم ر٠ءه ني ن١ك إ

ق الني الشعارات ومن المرتزقة، األجانب تجنيس بوقف وطالبت ف  ر
والبا وقتلوا عذبوا ن٠ ونستجذ 1 ٠بمذ ٠فيها  الجنسية يعطون حق باي أ

. البحرين في وعاش ولد ممن يستحقها مهن اآلن ندل وذها٠وتحر

- ا ح و ^  وزارة ن٠ حاشدة مسيرة ٢٠٠٢ /١/١٣ السبت م
ل ك را ا و  العمل وزارة إلى ثانية ورجعت والجاسة البحرين بمعهد ر
ث ه فى رض ذتهت،١ ح ت م عن العاطلين مطالب عليها كتب الفتات ١ث
ز وزارة اي وفي مجال اي في العمل كمواطنين وحقوقهم العمل

 التجنيس بوقف وطالبوا والداخلية اللفاع وزارني دة٠وخاه كولة١ وزاراق
ه خدمة في البحريني الهواطن واحهية ق المرتزق. األجنبي بدل و

 ض للعاطلين ٢.٠٢/١ر٧ بتاريخ أخرى مسيرة انطلقت كما
التجنيس. وقف فيها طالبوا العمل

ت ر٧ر١٧ في الجنسية وازدواج للتجنس مناهضة مسيرة وخرج
 التكبيرات فيها وارنفعت األجاذب، ج١بإض لحكومة١ ت٠١\اط ٢٠٠٢

ت ا د ا  ال اال٠ بينها: من كان التي والشعارات الالفتات ٠ورفعت و
 ما البك أوك لتجذيساا،١ .نرفض كلنا شييس وأي ءية٠شر أي ٤ ر،١٠٠١١١٠٠١١١
 بالعاصمة رمان راس جامع من انطلقت ، يجنسونه واألجنبي يشتغل
 المسيرة سارت ثم والجنازات للهجرة العامة اإلدارة مقر باتجاه المنامة

ض؛ شارع لى٠ا ر ال ك ا ص  كان الذي الشرطة مركز ثم الدوار إلى وو
ي شرهلي ٢٥ ض رب١يق ١م هيه ش  حسب المسيرة بدء. بعد بهم جيء أ

 بن ءلي٠ الشبخ وألقى الجامع، إلى المسيرة ووصلت عيان، شاهد رواية
الحاضرين. في كلمة الجدحفصي احمد

 وقع الذي البحرينية السلطة المظاهرات هذه أحرجت وقد
ق والتي البطالة مشكلة وحل والطائفية العنصرية النثرقة نبن بء ا  ط

والجيش ووزاراتها الدولة موسساته كل ني لعمل١و الحهوق ني ة١بلمساو



 تهمة عن أبعدها مما العهد وولي للحاكم صور رفعت وقد والشرهلة
إلخالل التخريب  لالجهزة دخل ودون بأمان دنتهي وجعلها باألمن وا

 في منها اسعادت السلطة ولكن المحلية، الصحافة في اتهامها أو األمنية
حقيقة. مفقود ديموقراطي وجه إبراز

ى الشيخ جمر إلسالمية: والقوى ال ا

 به نثوم ما مسنتكرين التجنيس مسالة المساجد خطباء طرح
 سماحة وتطرق المرتزقة، من اآلالف لعشرات خفي تجنيس من السلطات

 فقد مرات؛ عدة القضية هذه إلى الله حفظه الجمري األمير عبد الشيخ
/١١ بتاريخ الجمعة خطبة في تحدث ه  خطورة إلى وأشار م٢٠٠١/
 مسعبلية أزمات من عنه ينتج قد وما االجتماعي للوضع بالنسبة األمر
 يثق أن وتمنى األصليين، انوطن وأبناء الوافدين بين التجانس عدم بسبب

 ويعتمدوا أكش الشعب أبناء في والدسنور لميثاقاا1اا ظل في المسئولون
 وعدم الوافدين هؤالء إلى اللجوء بدل الدولة مرافق جميع في عليهم

 المجلس قيام بعد حلها يصعب بحيث الخطيرة التجنيس خطوة مواصلة
المنتخب. الوطني

 أن ينبغي وأنه الملف هذا بحساسية ٢ ٠ ٠ ١/٧/١ يوم في وذكر
ت من له لما والعصبية االنفعالية عن بعيدأ وعقالنيه بهدوء نقاشه يتم عا  ب

 وتساعد (١) والمسعبل الحاضر في واقتصادية واجتماعية سياسية وأثار
 استادا البحرين مطار إلى اليمنيين من هائل عدد ياتي ان إمكانية عن
 اليمنيين عن إحصائية الدولة إعطاء عدم وعن ! صحيح غير لخبر فقط

 الحكومة نغي عدم وعن ! المطلوبة الشروط السنيفائهم تجنيسهم تم النين
 األوسط الشرق جريدة وكانت المحلبة، الصحافة في الموضوع تاكيد أو

ت قد لندن في الصادرة /٩ بتاريخ ٨١٩٨ عددها في نكر ه  خبر ٢ ٠ ٠ ١/
 في المقيمين اليمنيين من هائال تجمعا ان مسئول بحريني مصدر تاكيد
 فهد الملك وجسر المطار عبر البحرين إلى قدموا العربي الخليج دول

ألقاربهم اإلقامة وصور الجوازات من هائال عددا معهم مصطحبين
. م ه ب حا ص وأ



ال ر و  الموضوع لهذا حاوله الله حفظه الجهري لشيخ١ حة1سم ر
س سا .١/٧/١٣ الموافق الجمعة يوم حديث في ي ا ٢. ق ي ع ت ألر ىا  م١ءل

ف االي ل نكر رة وكي جرة الداخلية وزا ه ن!ل شؤو ر ل دب ت١وا  بشان زا
س ب ق صحف نثيرتها والتي ء ا صح البحرينية، ال ب السلطات ون  بالثنفا

ل م ا ق ا ي طا٠ف )٠ال ع-  (.٢ف

سارية: 2\\ا الي

ت ظف ض من السياسية القوى مواقف اب  مع ذوشد حدة التجنس رف
ب ؛ ب ا ب ء ر ن م ه ح س ضا الشيعة ر ال قاهلعا. رف القانونذ إ

ب ا ر ط ح ! ا و : البحرين حاضر - ب و ا ه ت ي و ه و ب س ب  و
ق ركيبة ولقفيير ضدها األولي بالدرجة موجه وألنه ة ا ت ا ك ن ش ا  ت

ي وسدرص( ساءها٠ا ب١حس  لناشره السنة رفضه ألهتل،١ بلدهم في ا
شع٠ ب ه لبلدا ودويه ج ض ؛ منياناتم هن ويقلل مصالحهم يهدد و  ا

ف١ كذر١ ذهم١ ضهم٠ب و!ءذبر ر ر ى سه س ا ي ل ا  ..الدمي االحقاك. ح
هإ ال٠اذس بالمجنسين حمل ة الخالية الصحر؛ء ت ك ادس؛ ءن٠ف ف ن  و

د ا  الغروري ومن الوطنية، شحدة١ >، ألليره ليسابيا لذيارا د
ة ٥؛على االذفاق ل ا ن ل  وتذر باكمله البلد ثم مسنة تهأد التز آلخطيرة ا

ب حرب٠ ة هع المسالة هذه على االذاق يتم ذم وإذا ،طاحذة ا ت ي ت  أ
ق لصعبا الن الد  اقزى هإن علمي وحسب منها، صغر١ هو ها ءلى٠ ا

ر م سة >، ذ١األست ٠جاذب >، ن١ك يحبللتيار٠ت ي عضو ر طن س; مئ ل  ا
ال في ابف٠!ال ه الجنسية ازدواج بسا قا ض الذي الفضائية ل  ر

ر ل ب الجنسية اندواج ضد وشيعته 4س لشعب١ ٤كل ار والل ٤ا
( ظ ل ك ا س س ٠ ٠ ج (.٣و

م ء س ي س ال ا ا ٠س ر ب ل ٩ك
عا ش ج ده د الا ض بانت وإن وا ر نطرحن نم ءالجهات بع صرا في وقوة بإ

ب ٠ألحد دذدض ال وهت س فيه، ا ن و ر تجنيس في ممانعته سدم ب
ب الر ضع إلى ينظر أن دون ا ال البحرين و  لذي١ وهو اعورا، يكون كام
خ ع د يا ذشر ق٠م رب ; ذول١ في د ة ذ س ة هع ذ١ئ



 ينظر ال ولكنه ٠٠ !!! علينا قومي حق لهم وأنهم ٠وا مبادئ من ينعي
 وأصالته وعافته البك هوية على. التجنيس أثر وفيها األخرى بالعين

 والهدف بالتجنيس، المرننط الطائفي والملف المرتزقة وتجنيس ومستقبله،
 سكان وكثافة الديموغرافية، التركيبة تفيير وهو التجنيس من األساسي

 الهائلة األعداد اسهعاب على قدرته ونكدم سكانه، وعدد ومساحته البلد
 يسكنونها، التي المناطق في اليومية المجنسين جرائم وإلى المجشعين من

 الذي هذا حق أي أدري وال وغيرها، واالقتصاد والصحة السكن وقضايا
حافة على ويضعك .ومدنيتك مجتمعك ومرتكزات أساسيالت يضرب
م حي ج ل ٠ ا

ن الموضوع عن صمت اليسار أن (٤البعض) يرى حين في  وا

ن إلى يعود الناس، لصالح األمر هذا حسم في المشاركة وعدم صمته  ا

 الوافدين من المكف بالجديد البحرينية االجتماعية بالطبقات اإلخالل
جهتين: على اليسار لصالح هو المتجنسش
 العافة صياغة تعيد بالمتجنسين، جديد. من المجتمع صياغة -١
 عقائدية ألوان وفق السياسي بالتعدد وقبوال اعتداال أكثر باتجاه البحرينية
متاقضة.
 بمخلفات باكمله الشعب ورائهم ومن ٠ اإلسالميين انشغال -٢
 على السلطات هيمنة استحكام على عالوة والعافية، الخلقية المتجنسين

 مع تحالفه لتعزيز لليسار الطريق يمهد ما وهو باكمله، السياسي المسار
السلطة. قوى

ر بأنه اليسار بعض يتهم وقد  يقحم وال الصراع على متفرج يا
 الكبيرة واالنتفاضة الثمار قطف موسم ياتي حتى حواشيه في إال نفسه

 وقود هم واآلن وقودها، هم الشيعة فكان ذلك، إلى ذشير الشعينات في
 عدم أسباب من يتعلم أن اليسار اراد وإذا لليسار، ثمار ال ولكن التجنيس

 من موقفه من يبدا أن فعليه البلدية االنتخابات في مرثسحيه من أيا نجاح
 األخرى والمسالة بالتجنيس. نثوم التي بالسلطة عالقاته ومن التجنيس

 الصحافة في أحالمه بعض هي اليسار أطراف بعضن يحسنها لم التي
 تسمح ولم فيها بالكتابة لهم السلطة سمحت والتي المحتكرة، البحرينية

الشعب قضايا عن يدافعوا أن منهم المؤمل فكان معارضيها من لغيرهم



 وهوامشها األمور صغائر عن واالبتعاد التجنيس ومنها المصيرية
 في أن على يبرهنوا أن من بدال الواحد الخندق في زمالئهم عن والدفاع
قضاياهم. ليست المصيرية الشعب قضايا وان فرقاء عدة الواحد الخندق

 الوطني العمل جمعية أصدرت الملف هذا أغلقت أن وبعد
 فقرة صمن البك في األوضاع حول بيانا ٢٠ ٠٢/٧/١ في الديمقراطي

 على الحفاظ في بالغة أهمية ترى الجمعية ال فيها جاء التجنيس عن
 التجنيس عن السلطة نبتعد وأن المجتمعي والتماسك الوطنية الوحدة

 قانون يحددها التي للشروهد التجنيس عملية إخضاع وضرورة العشوائي،
 التعليمية الخدمات نثديم على الدولة قدرة باالعتبار األخذ مع الجنسية،
للبالد. المحدودة الموارد فيها نتحكم والتي وغيرها، والصحية

ي الرقم س الرسم جني للت
 السلطات البحرينية والسياسية االجتماعية القوى كل طالبت

 وتواريخ للمجنسين الحقيقية األعداد وكشف التجنيس سياسة عن بالتوقف
 السلطة جاءت الحكومية والمماطالت الصمت وبعد ومبرراته، تجنيسهم
 بوثائق مدعومة وغير موضوعية أدلة إلى تفتقر والتي المزورة باألرقام

 وتمش معقولة غير انها عنها يقال أن يمكن ما وأقل سندية ومعلومات
ر وتم للشعب، استففاال ي ف  التعمد مع غريبة بصورة المجنسين أرقام ش
واإلبهام. للخلط واضحة محاولة في األخرى الجنسيات بعض بإدخل

 إدارة هي البحرين في انتجنيس مباشرة عن المسئولة الجهة
رئيسها ويسمى الداخلية وزارة مباشرة سع التي والجوازات الهجرة

بها شر التي وهي ازاتوالجو الهجرة لشؤون الداخلية وزارة وكيل
 وتعلم وتحتفل تحفقي ولكنها القانوني وغير القانوني التجنيس اوراق
 ما او الجنسية عديمي أو الجنسية من المحرومين تجنيس عمليات ونظهر
 المردزقة تجنيس على تماما ونتكتم البدون|ا 11 د الخليج في يسمون

م وحسب واألجانب، ي في والجوازات للهجرة العامة اإلدارة عام مدير م

١٤١



س على ذششل العامة اإلدارة فإئ البحرين س إداران ذ  لهجرةا إدارء و
ت١ إلصدار باألجانب تختص التى شيرا  رة١الزي ت١وظشير ت١واإلقام ئ

ألء ل١ورج والعمل ل٠ا  وااللتحاق العمل إقامات إصدار وكذلك والسياحة ا
 لجديدةا |لبحرسة |ليرازات ر٠طصد نقوم التي الجوازات وإدارة بعائد،

ت - ا  وإدارة التجنيس، عمليات يتولى اإلدارة هذه من وشم و
 ومخالفي البك في األجانب متابعة تتولى التي األمنية والمتابعة التحقيق
ور التي المنافن وإدارة اإلقامة، ظون  وإدارة المنافن كافة يخص ما تت

 الطائفي اللون إدارات من اإلدارة هذه تعد والمادة).(. اإلدارية لشؤون1
ك و إلبات قل ما إال الشيعة أبناء فيها يختفى الى1و |ل  الحاجة وقت ل
 العامة اإلدارة ورأس والقيم، العدل مقاييس تضيع وهيها الطائفية، بعدم
ر ليه1 أوكل االي خليفة أل خليفة بن راشد حاليا ر  ٤التجض لياتمء د
 الحق صاحبة وهي للدولة متروك التجنيس باب ال حديث ني نكر االي
 في مغلق غير الجنسية باب وأئ الجنسية، يستحق من تقرر اقى فهى فيه

 منح ينظم قانون هناك مادام الباب هذا نوصد أن يمكن زال أحد، وجه
- باب يغلق والقول الجنسية، ن ال ا٠وهذ ن٠القاذو ء إف معناه ا و  لل

 فيها عاشوا أو البلد خدموا ممن وهم للجنسية مستحقون هناك وكل:
(.٦جليلة) خدمات لبالدنا قدموا والذين ال1طو ت1سذو

 ستظل البحرين في التجنس عملية اال صحفية مقابلة في وكل
ة ر د  الجنسية لنيل استحقاقه يثبت من وأثه المعتادة إجراءاتها وس م

 أشخاصا يضم التجنيس أن ونكر طلبه، في ينظر سوف البحرينية
ت يحملون نشكل والمنطلبات للشروط ومستوفين ثابتة أجنبية -
 خليجي واب بحرينية وألم خارجها أو بالبالد مولودون أشخاص أغلبيتهم

 الحاملين فئة تشتمل كما أجانب، آباء من منهم والص ،١ءر أو
,٦ا .٠ا ا٠ا سنة ٢٥ من ألكش بالبالد طويلة اقامات لديهم من على ,
(٧.)

 حتى التجنيس عمليإت حيال الصمت السلطات لزمت وقد
 موقع كل في حوله الشعبية االحتجاجات وكثرت واالستياء انتشرالتنس

ن ١صارو حتى نلك فعل أمكنهم  في المباشره التلهزيون براهج -
ل الحكومية التجنس سياسة على واحتجاجهم استكارهم بيان ئ إلى وا



 عبد المعارضن األستاذ صوت ارذثع وقد العربية اإلعالمية القنوات
 الجمري الثعيخ عنه وتحدث التجنس وقف ضرورة في حسين الوهاب

 وعرضت النفي جاء فقط حينها التجنهن رفضت التي السياسية والندوات
 تهدئة من كنوع الدليل ينقصها والتي الصحيحة غير الرمزية األرقام هذه

 فكان السلطة، مخططات وذثشل االنفجار حالة إلى تصل األوضاع.لئال
 الهجرة لشؤون الداخلية وزارة لوكيل التجنيس حول تصريح اول

 (٤٢٩٩٧) شخص الف ٤٣ حوالي أن ونكره البحرين في والجوازات
 لمختلف جنسياتهم في ينتمون شخصا (٩٧٤٩)٩٧٠. من أكثر بينهم
 مايو حتى ١٩٥٠ منن البحرينية الجنسية على حصلوا العربية، الدول

 وأبناء وأبناءه وزوجته المتجنس الشخص يشمل العدد هذا واءئ ،٢٠٠١
 من المتزوجات العربيات الزوجات أيضا يشمل كما وزوجاتهم ابنائه

 في مندمجون وأبناءهم المتجنسين أن وقال ، بالوالدة بحرينيين
 اإلقامة أساس على البحرينية الجنسية استحق, من منهم البحريني المجشع
 قدم من ومنهم بحرينية عائالت مع وتصاهروا تزوجوا ومنهم الطويلة
 قيام ونفى التعليم، سلك أو العسكرية الخدمة أداء في جليلة خدمات

 من األشخاص من كبيرا عددا نشمل تجنيس بعملية البحرين في السلطات
عربيمة. أصول

 لحسم جاء مؤخرا البحرينية الجنسية منح عملية تسارع ان وقال
 ما واستيفاء بياناتها وتحديث الجنسية شأن في والمتراكمة القديمة الطلبات

 الدول أغلب شمل التجنيس وال المستندات، في قصور من شابها
 تدرسها التي البحرينية الجنسية على الحصول طلبات عدد وال العربية،
 جنسية، ٢ ٤ إلى ينتمون فرد ألف ١ ٥ بها نثدم حاليا البحرينية السلطات

 مدة حيث من عربي اصل هن هم لمن التجنس إجراءات دبر٠ش وال
 العربية القومية لفكرة انعكاس إال و ما سنة ١ ٥ وهي لمطلوبة١ اإلقامة

 لكبير،١ العربى الوطن. دول تشريعات على ونؤجهاتها أسسها بمختلف
 الجنسية لمنح توجه حتى أو إجراءات هناك تكون أن الوكيل نفى

ط ال عربية قبلية لعناصر  (.واءذزف٨البحرين) في اإلقامة بصلة ترب
جنسيات يحملون لمن الجنسية منح في النظر بصدد اإلدارة إن اث3حد ذي

(.٩)اخري



 الحديث في للوقت الوكيل صرف محاولة المراقب يلفت ما وأول
 اواسط في سنة وخمسين واحد من ألكثر امددت التي الزمنية الفترة عن

ز التجنيس علئ االحتجاجات كانت حين في العشرين، القرن ك  في و
 التجنيس عملية من الشارع في القلق حالة وازدادت الماضيين العقدين
 استففال محاولة ألنها ذاتها بحد جريمة وهذه الشعينات، في المركز
 حيث من نفسها األرقام في كانت الكبرى الكارثة ولكن وإهانته، الشعب

 متجنس ألفا ٤٣ فقط مجموعهم اال انعى فقد والنفصيل، المجموع
التالية) الجنسيات من المتجشعين أعداد واءئ الجنسية عديمي من غالبيتهم

ي:١- ف ي ىا )
 ٢٢٥٧ وزوجاتهم: ابناؤهم ،٩٤٦ اليمنبين: -١

 ١٦٣٨ وزوجاتهم؛ أبناؤهم ، ٧١ ٠ السوربين: ٠٢
. وزوجاتهم؛ أبناؤهم ،٨٢٨ األردنيين؛ -٣ . .١ 
 ٣١٣ وزوجاتهم؛ أبناؤهم ، ٠٢٤٧ الباكستانبين؛ -٤
٥٥ وزوجاتهم؛. أبناؤهم ،٤٩ الفلسطينيين؛ -٥

 شخصا، ٢٧٨٠ هو الخمس الجنسيات هذه من المجنسين مجموع
 فيكون ٥٢٦٣ هو لهم التابعين المجنسين وأوالد زوجات ومجموع
 سلطة من ابدا تاتي ال ارقام شخصا.وهذه ٨٠٤٣ هو الكلي المجموع

 وإذا حقيقيا، اءصانحا تريد أتها او كرامة، له اال وتقدر شعبها تحنزم
 سنة ٢٥ القانون عليهم يشترط النين الباكستانبين مثال فخن اردت

 الجيش في يعملون كانوا فإذا للجنسية طلباتهم نثديم من ليتمكنوا
 ٤٣ اآلن اعمارهم فإئ استوردوا حيث عشرة الثامنة سن في والشرطة

 فقط واحدة زوجة باكستاني لكل ال افترضت فإذا متزوجون، وكلهم سنة
 وابنة ابنا ٦٦ جميعا أوالدهم مجموع اال وهي بالنبجة نلدزم ان فعليك
ل وبقية طغال ٦ ٦ أنجبوا الباكستانيين من مجموعة اال يعني وهذا فقط،  ا
 وهكذا !!! الخمسين سن بعد ما إلى اإلنجاب يؤخر او عقيما إما ٢٤٧

 ؟ هذه من أكنؤ بالعقول استخفاف إرادة رأيت فهل األرقام، بقية في
 لمدة البحرين في وعاشوا جيد معيشي بوضع يعيشون باكستانيا ٢٤٧
سكنة من اردنيا ٨٢٨و ولدا، ٦٦ فقط جميعا ولديهم سنة ٢٥ عن تزيد
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ء١ را ح  األجانب عدد يزيد اال وبنتا، ابنا ١٧٢ سبرى جهيعا لد-يهم ندس ك
ة٠ال ق ر ذ ع في ر و م ج ب وفرق ألوية م  والحرس والشرهلة الجيش وكتائ
سا ٢٧٨٠ هن كلر٠ا لوطنيا جة هع إال نتشابه ال األرقام هذه ؟؟؟ رأ  نن

 ٩٩٠٩٩٩ بالرتم فا1س المحعومة العربية الدول في الرئاسية االنتخابات
. الدهر أراك عشق وإن !!! ا ب ج ع

 وذثصي تحقيق لجان أو مسنثل قضاء وال شغافه ٠البلمد ذي تسولي
ق١ ئ زورة األرقام هذه حضذق ص ق  مونقة، بصورة زيفها وتظهر ال

ر ٠يشير البعهش ي>ال ١م ١وهذ ت األدلة شراء إمكانية إ إلبادا  فما وا
 ويضرب االتجاهات جميع في ينئشر فسادها ذإئ سدة١ف اإلدارات مت١د
ضا ع ب ال٠ ل ت لفي١ وي١فيش ث ض ك ع ب ق ل  لشراء والمسئولين الموظ
ةا ي س ذ ج ةا ل ي ذ ي ر ح ب أل ل ل٠ول ق الني وا د ضباط القمع عهد في ت  الداظية ل

م حقيقتهم كأنت بينما للسلطات رالتمم س^هرون ادندن ه ت ي ل م و ه ء ال و و
م ض -اا س ٠٠ ت.١ق

 السلطة دت١ار مما بك؛ير اكبر التجنيس حجم أن الحقيقة ولكن
ص هبر ذ تصويره واسوازات لهجرة١ و  نكر، ما اضعاف األرقام وا

 مسنعلة او معارهشة جهة اية من متابعة اية إلى تخضع لم األرقام وهذه
ي الذي الخصم س درة١س ي  في المرنزقة الحكم.وحركة دور م

ع١ ر ض العمل سوق٠و كا  يهيمون فنزاهم العتواضعة ارقامه قاق
ن - ق١ في و ر ئ  اإلسكانية، المناهلق من وغيرها حمد وهديفة ل

سه  احدهم عذ ينقل الذي قغسهم والجوازات الهجرة موظفي شهادة ودن
ف ثالذيز< اوراق هليه هرت ته٠ا  فقط، يوههن الل1 تجنيس ودبة أ

ن قصيرة فترة ني - تم اذة نفي آض وهوظف ه و ك  عشرة ثمانية ا
ق ش جذبي١ - أ ش ة٤وحر .٢٠٠١ يوص ر٠د الهجذة إدار؛ ني ت

ز صا ث ت١وا  التجنيس هاللبي صفوف وجود مالوفا منظرا أصبح ح
 التجنس. طنب باستمآرات ضخما ملفا منهم كل يحمل النين والشرهلة

ى وأعداد لحكومة؛١ قرتها١ الني ر خ  بحرينية بجوازات اإلدارة ن٠ تخرج أ
 ائ احدهم قال الذي األخير السكاني االحصاء وظفي٠ دالة١وثب ٠جديدة

 ذني د انفسهم الدولة رجال وارقام حنى-النصف، تمثل ال األرقام
و٠د ي ف ي قء في ف ون زي ه ل ذ ت ن ٥٥ عن يزد لم المجنسين ا رتم وهذا ال



ب غير قا الدوائر مختلف في توظيفهم وحركة المعلن، الرقم مع م
مش الميثاق٠٠تفعيل للجنة التابعة واللجان البحرين -جامعة ومنها الحكومية

المطبوعات. قانون بلجنة عين اردني أستاذ وهو طوقان فؤاد٠د
ق هو الذي التجنيس ربط يتم أن هنا المبكي والمضحك  س

 المرقزقة تجنيس ال يقال وأن العربية -بالقومية الصفير الواحد -
 مقدمة الجنسية ازدواج ال كما العربي، التضامن طريق ني يقع العرب
 بعض صورة يشوه التجنس على االحتجاج وأئ الخليجية، للوحدة
ظ أل  في النظام على السخاء هذا نزل أين من اعلم وال العربية، ر١ا
 حتى إطالقا بها يعرف يكن لم التي العربية الوحدة وحب الجنسية هوزيع
- ءرهض  نات وغير مبفنلة وصؤرها والشراء للبيع البحرينية ا
 وظيفة ال المستوردين العرب والمرتزقة هنا عربية وحدة وأي أهمية،

 وتعذيبهم محتوياتها وسرقة المواطنين بيوت على الهجوم سوى ني
ص  جاؤوا التي للدول تبقى سوف حسنة صورة وأي بالرصاص، ور

 مركز وأرضها العربي التضامن عن السلطة نبحث وكيف منها،
ل سد أل  للقواعد أرضها وصع المارينز، وقوات الخامس |لمألمريكي ا
 الصين ضرب بها يراد ال التي المدمرة وآالتها جنودها ل٠جا األمريين

ة٠ د  لضرب ومستعدة متهياة هي وأنما األخرى الكواكب فى دول وال س
ن اوال العرب سني  على والسيطرة والهيمنة االستكبار وتاكيد وإلثبات وال

برمتها. المنطقة
ال يوحي ومما  وعتهي مسبقا لها مخطط استرابجية التجنس ب

 على اوشكت التجنيس مسالة أن الوكيل قال انتخابات باية |لبدء قبل
ي ال  ملف في يبق ولم شخض آالف لثمانية الجنسية منح تم أن بعد ء ا

 سعتداتها |ستكمابأ حاليا يتم عالقا مازال طلب ٨ ٠ ٠ سوي -1
 النين لألجاذب البحرينية الجنسية بمنح الوزارة وكيل واعترف ووثائقها

ث لسلطة واألجدر األولى وكان (١ ١اخرى) جنسيك ملونحي ح  عن ب
صداقة الشرعية  نتطلب التي وهي وشفافية صدقا كةر١ تكون أن وال

 ينعي أن يكفي وال تجنبعهم، ومبررات وضوابط المجنسين أسماء نشر
 يتهموا لم النين اآلخرون يصدقه حتى يكذب ال الكمبيوثر ال احد

الثقة وفقدان المتالية األمل خيبات بعد خاصة البشر بل الكمبيودر



إلصالح في صادقة السلطة كانت ودا السلطة، في الشعبية  ان فطيها ا
 ومتى يعتحق، ال ومن الجنسية يستحق فيمن ورايه الشعب لسان شمع
الشعب. بيد وعلمه والجواز يفتح، ومتى القانون يغلق

ع شة من حكومي من س مناق جني الت
المجنسين وضع يقارنها وخفاء بسرعة التجنيس ةم\يء ص

 وفي دخولها، المواطنين على محروم البلد جنوب مناهلق في المروقة
ولية العدل محكمة حسم قبل حوار جزر س للبحرين ملكيتها ال  ني ول
ش هذه  مذ برموا النين السنة ابناء مناطق وإني بحرس؛ن، ا

 في المختصة السلطات ودابت بعضها، ن٠ أخرجوهم حنى تهم١سلوكي
 واسعة تجنيس سياسة وجود نفي على وحيلة طريقة بكل البحرين

 والسوريين األرلتيين وخاصة الجنسيات مخظف ن٠ كبيرة لجماعات
 في مسؤولين صريحات في النفي هذا تجلى وقد والباكستانيبن، واليمنيين

 ل٠حو رمزية ارقاما الحكومة وعرضت البحرينية، الداخلية وزارة
ة ن٠ وليست ومزورة مزيفة وإحصائيات صحيحة غير التجنيس ق  الي

 بعد إال تاتي ولم للشعب، استففال نوع وتعبر الدليل ويذهصها ء نني ني
الخواطر تهدئة هن كنوع التجنيس ني سياستها على االحتجاج موجة

مخططاتها. نفشل قد التي

ر الذي الحمر نبيل األعالم وزير وامعلر  اهلراف لدى يعب
رز الهعارضة ض اوزراء ا ف  حياته هن األكبر الفطر هضى وآل |

 وصفت اوامر البذيء والكالم الشتم ممتهني صفوف في منهدما ١ءذصر
 وقال ا البحرين تلفزيون في السياسية القضايا مناقشة بعدم صارمة بانها

 ض والفنية الترفيهية بالبرامج فقط االهتمام إلى ودعا سياسة كفانا
 برامج في شارك قد المواطنين بعض وكان وغيرها، لرب٠و ئء

 اقلطوي، التجنيس سياسة منعدا بالهاتف شرة١ومب حية تلفزيو.ذية
ق و أصحر الوزير ان مطلعة صادر٠ ض نقال بحر؛بية صادر٠ وذ



 استكماال برنامج ضمن سجلت التي الحلقات بعض عرض بوقف أوامره
 تجربة ا٠ الظفزيون بثها التي منه- األخيرة الحلقة ناقشت أن بعد ا٠ للحوار

 اوامره يصدر وجعلته كثرا أغضبته التي ٠٠ البحرين في الديمقراطية
 العديد وكذلك النسائي، القطاع مع سلفا مقررة كانت حوارات إجراء بعدم
 الوزير العام.وامدر الشان قضايا نناقش التي الحوارية البرامج من

 بها بعث مقاالت نشر برفض المحليثن الرسميثن للجريدثن أوامر
ق المواطنون ر  وفي البحرين شعب تواجه التي المهمة للقضايا ئ

 النزمت وقد البطالة، وموضوع والمرتزقة األجانب تجنيس مقدمتها
 الغبية اعمدتها أحد في الخليج اخبار جريدة وذكرت باوامره الجريدثن

 في السياسية الهيادة توجه هو إنما األعالم وزير من يصدر ما كل ال
البك.

 التجنيس لقضية يتطرق من ضد والقمع التهديد النظام ويمارس
 التجنيس حول عامة ندوة المطبوعات إحدى رئيس حضر فقد وكمثال
 قيل لو وانه قويا، كان الندوة في سمعه ما أن قائال حولها نقريرا ونشر

 مسئول به اتصل يومين ,وبعد السجن، قائله مصير لكان اإلصالحات قبل
 وإال الظييم من النمط ذلك في االستمرار مغبة من إياه محنرا كبير

 وصراحة شفافية اية نطم وال (،١٢) مطبوعته ووقف للسجن تعرض
 أية نشر من والدلفزيون الصحافة الحكم يمنع الذي الوقت في تدعى

كالتجنيس. مصيرية بقضية نتعلق ندوات أو مقابالت او تحقيقات
 بحرينية مواقع عدة السلطات حجبت ٢٠٠٢ مارس شهر وفي

 وردود التجنيس موضوع لطرح واسعا مجاال توفر كانت اإلننزنت لشبكة
ر الطائفي والتمييز التجنس سياسة وفضح عليه المواطنين فعل  منها وكث

المحلية. الرسمية الصحافة رفضها
 عند حتى واضحة غير التجنيس سياسة ال لي تبدو التي والحقيقة

 بطرق السكانية التركيبة تغبير على الحكم إصرار مع للحكم المقربين
 من صريحا موقفا أو مقاال أو بيانا يصدر فال التجنس، عمادها متعلدة

 عجزت وقد تجنس، من يجري ما حقيقة لشرح البحرين في النظام قبل
 على سياستها وارتكزت القضية، هذه مع الصحيح التعامل في السلطة
ى واعتراضاتها الشعبية المخاوف تجاهل الذي والشخص التجنيس، عل



 للهجرة الداخلية وزارة وكيل هو التجنيس في الحديث إليه أحيل
 لحسم شارعت األخيرة األونة في التجنيس عملية ال وأدعى والجوازات

ى بعد يحصلوا لم النين ملفات  مطالب رفض لكنه (،١٣) الجنسية عل
 ومبررات تجنهنهم يتم النين أسماء نشر نتطلب التي بالشفافية المعارضة

 بشيعته البحرين شعب أن برغم بالطائفية المعارضة واتهم التجنيس، ذلك
السياسي. التجنس يرفضون وسنته

 مسالة حول والنقاش للحوار مجال أي خليفة أل حمد الحاكم ومنع
 ال اليساريين من لمجموعة تصريحا نفسه الحاكم إلى نسب بل التجنيس

 والفساد المسؤولين محاسبة ملف وكذلك للنقاش قابل غير التجنيس ملف
 اوامر إصدار وتم الشيعية، القرى سكان تزايد من تخوفه وأبدى اإلداري

 من ٠الميثاقا٠ا نثعيل لجنة أعضاء بمنع البك في السياسية الهيادة من
 يتم التي ٠ا الشفافية ٠ا كلمة اال وتأكد التجنيس. موضوع في الخوض
 مادة إال ليست واكقروءة المرئية اإلعالم وسائل في النظام بها التشدق

 من نتهم الصحافة في الحكومية األقالم وأصبحت المحلي، لالستهالك
 بالطائفية إننزنت منتدى أو ندوة في التجنيس موضوع عن يتحدث

 مصادرة لبرير الطائفية بتهضة يدنرع النظام وصار والمنهبية،
ى ضاق إذا حتى الحريات،  والمطروح اآلخر الرأي السلطة عل

 ببريرات إغالقها تم اإلننزنت مواقع مواد غالبية في ومعلميه بموضوعية
 ألجهزة الطائفية التركيبة إلى يشير أن ألحد يسمح أن دون جاهزة،
ومؤسساتها. الدولة

١٤



السادس الغصل هوامش

 يوم خطبة ن٠ التجنس حول الجمري الشيخ حديث من مقطع (١إ
٢.٠١/٧/١ الجمعة

البحرينية: والجنسية التجنيس مسالة
 هذا عن الكير سمعنا األخيرة األشهر فغي وحماس هام لطف٠ ١هذ

 د إشاعات انها بحجة فيه الخوض عن بداية ونوقفت الموضوع
 ئيات٠جز وقف منها البعض في االطمئنان بعض لي حصل ثم الدليل،

 األوسط الشرق جريدة طرحت ان إلى القضية، لمسنؤى نرش ال
.١/٥/٩ بتاريخ الصادر ٨١٩٨ 1ءدده في ة1السعود القضية، م٢.
 واص نفسها للجريدة استنادا الموضوع مع الوقفة هذه لنا بكانت
نصه: ما نكرت

 ني العقيمين اليمنيين ن٠ هائال تجمعا ان مسئول بحريني مصدر ا|أكد
صر المطار عبر البحرين إلى قدموا العربي الخليج دول  نهد ادلك و

 ألقاربهم اإلئهة وصور الجوازات من هائال عددا معهم مصطحبين
واصحابهم.!.

 - غير لمعلومات مستدين جاءوا هؤالء أن العصدر هذا وقال
م يكون ان وهو للشروط مطابقتها لعدم رفضت طلباتهمم وأنء  ال

ر هذا ان إال عاما ١ ٥ لمدة مستمرة إقامة البحرين في مقيما ال  ا
سيين ن٠ ١ءدد -ان وائ د١ء هسذغ  الجنسية على بالفعل حصلوا ا

العدد. يحدد لم لكنه الشروط الستكمالهم البحرينية
 رة١إد في إلى-المسئولين ارفعها استشعارات عدة الخبر هذا حول ولي

لذلك: صدورهم صع أن ارجو ازاتوالجو الهجرة



-  البحرين مطار إلى الهائل العدد هذا يأتي أن المعقول من هل ذ
؟! صحيح غير لخبر استنادافقط

-  تجنيسهم تم النين اليمنبين األخوة عدد المصدر يحدد لم لماذا ذ
 الجميع؟ على طبق ذلك أن حقا وهل المطلوبة؟ الشروط السبفاثهم
 في المقيمين اليمنيين أحد أن إلى أشارت الجريدة أن خصوصا
للمراجعة؟! رقم على وحصل للجنسية تقدم قد عاما ٢٥ لمدة السعودية

 تأبميده أو الموضوع بنفي والجوازات الهجرة إدارة تكرم لم لماذا .٠٣
 المصارحةو الشفافية عصر نعيش ونحن خصوصا المحلية صحفنا في
والدستور؟؛ الوطني قاا١اا|لميث عليها كد1 كما

 قلق يساورنا ولكن صحيحة غير فعال األخبار هذه تكون أن ارجو
 باكش رسميا عددهم يقدر والذين الجنسية عديمي ملف وان خصوصا

 وعلى السياسية القيادة توجيهات رغم بعد يحل لم آالف سبعة من
 هؤالء ان العلم مع تعالى الله حفظه البالد أمير السمو صاحب راسها

 التاخير فلماذا جد عن ابا البحرين في مولودون كلهم أ الجنسية .اعديمي
؟!
 األخير اجتماعي في القضايا من عدد ضمن القضية هذه طرحت لقد
 اسر مراجعة كنرة رغم اإلنجاز بطء إلى واشرت األمير، سمو مع

 الخارج في يعيشون مازالوا النين أولئك خصوصا الجنسية عديمي
 يحمل جشاع لقرار تحتاج القضية هذه ان أتصور وإيران. امريكا
لحلها. الطوارئ صغة

الجمري: للشيخ ٢٠٠١ /٧/١ ٣ الجمعة حديث من مقطع - (٢)
 ةهصل بما والجوازات الهجرة لشئون الداخلية وزارة وكيل أشكر وهنا

 يوم في التجنس موضوع حول األرقام بعض نكر من حديثه في به
 تلك في معه ,االتفاق عن النظر فبغض الفائت(، يوليو ٧) السبت

 ان ينبغي التي الصحيحة األولى الخطوة يعدبر ذلك ان إال األرقام،
 أن الشفافية عصر نعيش ونحن إهلالقا يجوز فال النقاش، منها يبدأ

للناس. الشاغل الشفل هو بات موضوع في الصمت الوزارة تلتزم
ت بعض هناك ألن األولى الخطوة وأقول: را المما  وردت واألمتلة ا

الباب. وينغلق الصورة لتكتمل عليها اإلجابة بفضل المقابلة بعد



ع الوزارة شاهل ان األفضل من ألنه األولى الخطوة واقول:  هذا ه
 -قضية ع٠ الععل وزارة فطت ما غرار على الشفافية ن٠ بشيء الملف

وصحفية. دلفزيونية ولقاءات مقابالت من العاطلين

د قناة - (٣)  ازدواج حول الخليج، حليث برنامج الفضائية، س
 ربيعة. علي مداخلة ،٢٠٠٢ /٦/٢٢ تاريخ البحرين، في الجنسية

ا1ة1ا - (٤)  ٢ ٠ ٠ ١/٧/٤ تاريخ االلكتروني، البحرين ملنثى ة،1ة
 ٢٠٠٢/٦/٢٢ تاريخ الكويتية، الوهلن جريدة - (٥)

 ٢ ٠ ٠ ٢/٧/١ ٨ تاريخ الحكومية، البحرينية الخليج اخبار جريدة - (٦)

 ٢ ٠ ٠ ٢/٤/٢٧ تاريخ الحكومية، البحرينية الخليج اخبار جريدة - (٧)
ة ء٢٠٠١/٧/٨ تاريخ الكويتية، الوطن جريدة - (٨) د ي  األيام و

 ٢ ٠ ٠ ١/٧/٧ تاريخ البحرينية، الحكومية

 ٢٠٠٢/٤/٢٧ الحكومية البحرينية الخليج اخبار جريدة - (٩)

(١٠- ة عن نقال ٢ ٠ ٠٢/٧/٧ تاريخ االلكتروني، البحرين ملنثى ( د ي  و
 ٢ ٠ ٠ ٢/٧/٧ تاريخ الحكومية البحرينية الخليج اخبار

(١١_  ٢ ٠ ٠ ٢/٤/٢٨ تاريخ القطرية، الشرق جريدة (

 انتهك ١إذ البحريني: الميثاق علي عام اا مقال البحرين، صوت - (١٢)
 (٢٠٠٢ فبراير ١٣) الشهابي سعيد د. االصالح.، انتهي الدستور

(١٣- ١/٧ ٨ الحكومية البحرينية الخليج اخبار جريدة ( /٢ ٠ ٠ ١





س آثار جني الت
 هضا تعاني التي المزمنة المشاكل التجنيس سياسة ضاعفت لقد

سا ابلد سإ ضفط وازداد أضعافا، ازدادت بالبطالة ا  الغني الخدمات عر ال
ب د  في تعاني كانت التي والتعليم واإلسكان كالصحة للمواهكن كولة١ ه
ة1 دول عليها الغني بالجودة وليست الصعوبات من الكير ض االصل ب  ت

 هي حيث مستقبال السكاني االنفجار من حالة إلى البلد تصل وقد االخرى
ه آثار ولها ألودط،١ الشرق في كثافة األكثر اآلن ر  المسنوى ءلى٠ ق

ء خلل من اساسا يعاني الذي البحريني الفرد ودخل االقتصادي ف  وف
ت ر ودا  المشكالت وازدادت القعبية وثافتهم البك أبناء ية٠هو س

 تكن لم التي الجريمة ظاهرة ونهشت السلوكية واالنحرافات االجتماعية
ه د ئ ا - ني س  نسبة وارضت الحدوث نادرة كانت أو يالبحربذ ا
ن حققت ان بعد األمية ي ز ب  ادفى إلى خفضها في كبيرا إنجازا ا

ت تء١الصش سر  اآلثار من ذلك غير ٠إلى السكانية، الركيية نسبة و
 ضوء على المستقبل نقرأ أن ونحاول بعضها ذهلرح وفس لني١و

ر.االجتماعية المتغيرات آلثا وا

البطالة

 البحرين منها تعاني التي إبطالة مشكلة ازدياد في التجنيس ساهم
جة ر در ت التي وبالحنرة النجنيس فعملية -تعقيداتها، في وزاد ة٠ي  ت

 التي الوظائفل من مماحات أغلقت جدا كببرة ادوباعد األخير ٠العقد في
ش١ ء ات ١يذؤاله ان المهذرض ن٠  لذظة1 أعطاها وقد البحرينبين بو

 ابلد في البطالة وصول إلى ذلك وأدى الهواطذين، مذت ٠وحرم بيذلالج
م١ ر٠ا لصغير١  البك أبناء وظائف األجنبي احالل - قياسية رئ

- ا ة ر١األضر مدى و  البطالة على اثتجنيس يها٠ير لتي٠ س
- ن دد٠ف األرزاق. و ب س رد ازديذ في العمل عن ا  وقد مختل

ة٠ذ رععا م ب ز ب ١٧٤٠. -ببلغ قياسي رتم فى٠ا ٢٠٠١ ا حع



 مجلس في اعضاء وأكد تزوير من تخلو ال التي الحكومية اإلحصائيات
البن عشرين بين يتراوح العاطلين عدد أن المعين الحكومي الشورى  وث

 ال ونكر بكبر، العدد ذلك من أكثر أنها المواطنين بعض يقول بينما ألفا
 والغلبين الهندية القارة شبه من معظمهم أجنبي ألف ٢٠. إلى ألف ١٨١

 إجمالي -من ةو٦ ٠ حوالي األجانب العمال ويمنى البحرين في يعملون
البحرين. في العاملة القوى

 محاولة هي الحكم لها يرمي التي للتجنيس الرئيسية الغوائد ومن
 ومنع للنظام، فاعلة سياسية معارضة باي القيام على الشعب قدرة إنهاء
 اتخن فالحكم الماضي القرن طوال السابقات االننثاضات تجربة تكرر
 سوق على بالهيمنة البحرينيين للعمال السماح بعدم استرابجيا قرارا
 األجنبية بالعمالة المحلية السوق إغراق .سياسة الدولة تتهج ولذا العمل
 الصعب من وأصبح الكلية، العمالة ثلثي من اكش تمذل أصبحت التي

 يمثلها التي الضئيلة للشعبة نظرا فاعل عمالي بإضراب الهيام عمليا
 محل المواطنين من ألفا ٢ ٠ إحالل وأن السوق، في البحرينيون العمال

 إلى إال يحتاج ال ألف مائتي عددهم يبلغ النين األجانب من مماذل عدد
 مع ينسجم ال هذا مذل قرارا اال والمشكلة ونتفيذه سياسي قرار

 عمال نسبة على الحفاند تتعمد التي البحرين في الحكم استرابجية
 العمل، سوق في أقلية وجعلهم األجانب بالعمال مقارنة منخفضة بحرينية

 الفشل واجهت قد البحرين في تمارس التي العرجاء السياسة هذه ولكن
 في الحكم لسياسة األصل النسخة هو الذي العراقي فالنظام دول، عدة في

 العاملة باأليدي العراق وإغراق المصريين تجنيس فرض حاول البحرين
 أزمة ليحل كان ما ذلك إن إال مصري ماليين اربعة إلى عددهم ووصل
 ضد السياسي االحنثان حالة في كبير بشكل ساهم بل شعبه مع النظام

 ساهمت التي ١٩٩٤ عام انشاضة البحرين في النظام ونتاسى النظام،
تاجيجها. في األجنبية بالعمالة البالد وإغراق الوطنية البطالة

 في الشيعة ضد إجراءات من البحرينية السلطة به نذقوم ما اال
 والفكرة النظام، جانب من ارزاق حرب أته سوى يفهم ال البطالة مسالة
ى القائمين اذهان في تعشفش التي  الشيعة إضعاف ضرورة الحكم عل

ومحاولة البحرين في مضايقتهم إلى فباإلضافة قوة، كل من وتجريدهم



 بعلم وتوصيهم الهنطقة دول إلى اإلجراءات تلك شتدر أرزاقهم قطع
 االضطرار حال في صغيرة وظانف وإعطاءهم البحرينيين شغيل

ضا لهم تعطى التي للرواتب األعلى الحد وتحديد بل لذوظ؛غهم  كما ا
 وكل سنوات قبل الكويلت في البحرانيين المدرسين توظيف في حصل

ن لعاملين١  البطالة ائ كما تنر، ما إال الشيعة هن هم الخليج ني البهرسل
 في الشيعة على الخناق بتضيخق السلطة قامت و٠ فقط الشبعة صفوف في

الحماء مركز مدير الله عطية أحمد وامرت والمراكز، الوظائف جميع  ا
 الشيعة يشغلها التي القليلة والتفيذية القيادية الوظائف ل)ميع ٠حصر بعمل

ص و^ ،البالد ني  ن٠ القيالية الوظائف جميع لشغل نتريجي برنامج و
 وإعطائهم والمهمة اتليا المناصب في ووضعهم السنية الطائفة ابناء قبل

 ما او يرانية أصول ن٠ النين السنة أولئك وخاصة الذؤنليف مسؤولية
 دريجية تجنيس برامج وبدات ااالهولة|ا د البحرين ني ليهمء يهللق
انبالد. في السكانية الديموغرافية التركيبة لتغيير

 منه يعاني الذي نفسه الوقت ففي البطالة إيجاد على النظام ويصر
ر بقى وقد البطالة هن البحرينيين المعلمين  نثبله ان دون سنوات منهم كب

رة شكاوى وتوجد والتعليم، النزبية وزارة  بحرينيين جامعيين ن٠ كب
ت١ ط ش  لممارسة يؤهلهم تربوي دبلوم على الحصول الوزارة ليهمء ث

 توظيفهم، يتم لم اللبلوم على وحصولهم دراستهم وبعد الندريس، مهنة
 اآلخر، بعد العام التونليف ينتظرون العاطلين صفوف في وبقوا

 البترولة .محطاتا وفي والسياقة الهطاعم في يعملون آخرون ومعلمون
 -المدرسين تونليف ن٠ تخشى البحرينية السلطات إئ الرزق، لتحصيل

ر من وتخشى ،البحربذيين  إفى البحريني المعلم شخصية وانعال تاب
 عن العاطلون البحرينيون المنرسون به يقوم الذي الوقت ففي يذ،٠التال

 الحكومة رغبة عن االعالن يتم بالتوظيف ومطالبات باحتجاجاتة ادمل
األرلنية الصحافة ونشرت األردنيين، المعلمين مع الذغاقد ني لبحريذيةا

/٩ بتاريخ ه  ال ونحن اخرى دول في مثله نشر وربما (،١) ٢٠٠٢/
ل ه٠ذعل  اللراسية السنة بداية فى البحرين إلى ووصل الرغبة؛ هذه و
 النزبية وزارة في التعذيمية المراحل مختلف في للعمل اردني مطم ٢ ٠ ٠

العربية اللغة منها والتي التربوية التخصصاتا مخظف وفي والتعليم



من أكش البطالة فيه تطحن التي الوقت في مرنثعة وبأجور واإلنجليزية
. .  وزارة وزعت وقد التوظيف من محروم بحريني جامعي خريج ١.

 كفندق والرابعة الثالثة الدرجة من الفنادق من عدد على المعلمين التربية
 (،٢دائم) سكن على حصولهم لحين روك، وسان تاور، ومنامة كارلتون،

 بها الهيام للمواطنين يمكن التي الوظائف في األجانب تونليف يعني فماذا
 الصواب ,من اليس العالية؟ الكفاءة مع اإلخالص أتم وفي وجه أكمل على

 المعلمين األردنيين هؤالء بتجنيس السلطة نثوم ان المواطنون يحدس ان
 مدارس على المعلمون هؤالء يوزع أن جدا المحتمل ومن مجيئهم، بعد

 ابناء بين االتصال إلبعاد واألجانب والسوريين األردنيين المرنزقة ابناء
 يخرجها عنهم معلومات أية معرفة من خشية المرتزقة وابناء البحرين

 في السعودية الرياض صحيفة نشرت كما لها. النظام احتكار صغة من
 بقية في وهكذا (،٣للبحرين) سعوديا مدرسا ٤ ١ إرسال خبر الوقت نفس

 نكنب ونحن غيره ويقدم العمل من البحريني يحرم والشركات الوزارات
 الموظفين بطرد الخليج طيران شركة بقيام خبر وصلنا السطور هذه

 عنهم عوضا وبريطانيا والهند استراليا من األجانب وتوظيف البحرينيين
 جامعة في وهكذا .٢٠٠٢ الحالية السنة من الثاني النصف بداية في

 شهادة حملة من كبير- عدد توظيف الجامعة إدارة ترفض حيث البحرين
 ونبائف عن األجنبية الصحافة في تطن بينما البحرينيين الدكتوراه

 البحرينيين من المؤهلين استبعاد على وتصر كما فيها ألجانب شاغرة
المهدمة. المناصب من

 بريطانية شهرية مجلة في للعمل إعالنا بابكو شركة ونشرت
 ائ اإلعالن في ونكر وعجيبة توسلية بطريقة كيميائي والمطلوب
 واألعزب، للمتزوج للتجديد قابلة سندين مدته لعقد ممتازة جدا المحفزات

 بما االمبازات من قائمة مع ضرائب، أي غير من مغري راذب يقدم
 دراسة مجاني، الخ( غاز ماء .)كهرباء بخدماته مؤثث نصف سكن فيها

 عطلة لألبناء، الثانوية للدراسة كريمة جدا ومساعدة مجانية ابتدائية
 وتجهيزات للسفر، جدا. كريمة ترديبات مع للوطن الراتب مدفوعة سنوية
 وظيفة؟ لطلب إعالن هذا فهل االجتماعية، وللحياة لالستجمام ممتازة

االمبازات هذه كانت وهل لها؟ مؤهال كان إذا للبحريني تعطى وهل



 ومكون ومستقر آمن بلد البحرين مملكة أن اإلعالن في ونكر له؟ نقدم
 لله إنا (٤الغربيةاا.!!!) الحياة مع ومتناسب األعراق، متعدد شعب من
راجعون. إليه وإنا

 خرج ان وبعد بإصالحاته الشعب إيهام النظام اراد وعندما
 والتجنيس البطالة على واالحتجاجات بالمظاهرات العمل اعن لعاطلون1

 وال جوع من العاطلين تسمن ال فارغة صحفية تصريحات صدرت
 ع١اكف وزارتي في العمل من حرمانهم سياسة واستمرت بوظائف، تغنيهم

 العقلبآ وسياسة األجانب، والمرتزقة السنة ألبناء وتخصيصهما لداخلية١و
 ونبائف وتخصيص العرق، أو المنهب على المبنى الدوظيف ني يمة٠القد

 سياسة وتكريس واألجانب، السنة ألبناء والشركات الوزارات بعض
ة1 من ادعفنين من الصادرة واألوامر والمحسوبيات الواسطات د  ف

ة بدون مكان أي في يريدون ض توظيف في الحاكمة عا ة را ء  د
 ،دذيا وطائف في توظيفه محاولة في البحريني المواطن وإذكل العلمية،
المهزلة. هذه ٠٠ مكرمة ٠٠ من الله قبحها ا٠ مكرمة ٠٠ النوظيف ذلك واعتبار

 بنشريع هوم وال للبطالة حال تريد ال السلطة ائ واضحا ويبدو
 على نقرض وال األجانب حقوق م؛ئابل وحنوك اطن٠المو هواذين

 ض وتكرر البلد أبناء توظيف والخاصة الحكومية والمؤسسات الشركات
 المدصصادي الوضع سوء ومع ،.١٩٩٤ اذءاهلة إني أدت اقي األخطاء
عم األجانب ومثباهدة اصرة الفقر وحاالت ^ وبحنسون البلد في ت  و
 إال نغؤقع فال اإلصالح ادعاء وكذب للحكم الحقيقية النوايا انكشاف
د قبل كبيرة اختالفات وجود عدم مع خاصة مجددا األزمات انفجار  وب

 الشيعة وإفقار تجويع وبرنامج سوءا ازدادت فالبطالة باالمعالح سمي ما
ر ش ل  واعداد للعاطلين الحقيقية األرقام تزور السلطة زالت وال ٤م

الحرة. بالتاشيرة والمتطعين األجانب

ذ ا البهاللة و س ا  والمتناقضات بالغرائب مليء دصين١ ني و
 أعمال بتوفير للمطالبة الناس يدعو فالني النظام نتاقض من جزء وهو

 بمساواته ويطالب البطالة ضد يتظاهر والذي النظام ضمد ض۶ د
 المواطنون يتظاهر وعندما مخرب، فهو وطنه في ألجذبي١ مع

ويرمونهم بالمرصاد، لهم المرتزقة األجانب يقف أعمال من المحرومون



 ونثتح انفسهم، المرتزقة ليحرسهم السجن في يرمون ثم بالرصاص
 فيها، بقوظيفهم األجانب ويعبالب يتجمع .عندما الداخلية وزارة أبواب
 يملك وال للوزارة معهم شهاداتهم العمل عن العاهللون يحمل وبينما

 وسيلة باي الرجوع دنكرة قيمة أو بيته إلى للرجوع نقلية وسيلة بعضهم
 بفقر يستغنون جهلة وأميون أجانب جنود الوزارة باب على صذثزهم
البحريني. وطن ال لالثجنبي وطن تكون ان للبك يراد وهكذا المواطن،

 المواطن على مقلم األجنبي أن البحرين في السلطة غرائب احد
 الوظيفة على حصولك في االيجابية العناصر من مواطن غير وكونك
ي الجيدة  بلدان كل في العمل مقابيس باقي خالف على الكبير والرا

د األزمة جعل ما وهذا األرهش، عد  يعاني النين والشيعة النظام بين ن
 بالوظيفة يتمتبع األجنبي فيه يرون الذي الوقت في البطالة من أبناؤهم
ي وينعم  يتمتع ال وألوالده له أخرى وبمزايا المريح والسكن الكبير بالرا

ه  العيش لقمة أجل من بالده عن البلد ابن يتغرب وبينما نفسه، المواطن ١ب
شما األجنبي يعيش  األجنبي السلطة لذثضيل وكمثل المواطن. بالد في م
 المدرسين توظيف وعدم األردنيين المدرسين اسعدام البحريني على

 في المنشور اإلعالن على البحرين في ضجة أشرت وقد البحرينيين،
 األردني المعلم بحصول ترغيب فيه جاء والذي األردنية الراي صحيفة

 نثريبا دينار ٥٥٠ إلى يصل سكن وبدل اجتماعية وعالوة رابى على
 المستشفيات في االجتماعي العالج وتامين واألوالد للزوجة سفر وبدل

 يسترد مالي قرض مع سنة كل تصرف خدمة ومكافاة الصحية والمراكز
 بين لالنتقال للمدرسين المواصالت توفير مع ميسرة شهرية أقساهد على

 األردنيين لشجيع ملصق بكونه أشبه إعالن وهو العمل، واماكن السكن
 فيه يعاني الذي الوقت في (١ )ملحق. البحرين في واالسبطان للهجرة

 ضرورة اإلعالن يشترط وال البطالة، من البحرينيون المدرسون
 يكعى وإنما اآللي الحاسب تخصص في النزبوي المؤهل على الحصول
 من الكمبيوش قسم خريجو البحرينيون يشتكي بينما الجامعي بالمؤهل
 بتوظيف السلطة نثوم كما لها، حل دون لسنوات امتدت التي البطالة

وتحرم البحرين في التخصص هذا أصحاب من العرب المجنسين
س. البحرين



 األجنبية الشركات على تشترط او تجبر ال البحرينية والسلطة
 األخرى، العالم بلدان عكس على البحريني، العامل توظيف والمؤسسات

 بعضهم يفضل الذي أنفسهم الشركات اصحاب منه يندهش ما وهذا
 بها التي األماكن في سبيال لذلك يجد وال األجنبية على البحرينية العمالة
 عش سطرون االين وهم أجانب العمال من الساحقة الغالبية

 السلطة، من بدعم هذا يحصل البحريني، العامل ويحرمون التوظيف
 ان هبين ٢٠٠١ سنة سكاني إحصاء آخر في اعلنت التي واألرقام
ؤ١و البالد، سكان ن~ثلث٠ أكتر يمثلون األجانب  العاملة، الهوة ص هن ك

 مستويات وراجع البطالة ظاهرة استمرار ذثسير ض جانبا يوهر ١وهذ
 العامل وسلبيات البحريني إخالص مع هذا كل المواطنين. دين لعيش١

- أل  البحريني، انجتمع على ونقافته حياقه باسلوب يلقي الذي ا
القتعاد من ٤ويذئةمر  ففي للخار.ج الكبيرة المالية بالحواالت البحريني ا

حول تم ١٩٩٧ ء\م  في واحد نسبة ال كما للخارج دوالر طيون ٤٨٠ ت
شدأ المئة  ووكاالتهم كفالنهم من ا,فاروناا هم األجانب العمال ض ن

(.٠)رقيب بال البلد في وصيحون
 ان لون و.الهظاهرات باالحتجاجات العمل عن العاهللون وقام

 كشعار التجنيس برفض دائما مظاهراتهم واربطت السلطة -
 عن العاطلين ن٠ مئات تظاهر حيث ٢ ٠ ٠ ٢/١/٧ يوم كان احداها ثابت؛
 محل الوطنية العمالة وإحالل لهم عمل وظائف بتوفير .طالبين العمل

 ٢٠٠٢/١/١٣في. واخرى األجانب. تجنيس سياسة ورفضوا األجنبية
ب عليها كذب الفتات مقدمتها وفي حاشدة مظاهرة وكانت  العاطلين طال

 اي وفي مجال اي في العمل منها التي كمواطنين وحقوقهم العمل ض
 وطعبوا والداخلية الدفاع وزارتي وخاصة الدو.لة وزارإت ض وزارة
شه خدمة في البحراني المواطن واحقيه التجنس بوقف ل و  األجنبي ب

 كذ )ا مش بشعارات -بالمئات يقدرون النين المتظاهرون وهف المروق،
 بإخراج يطالب الشعب كل اا يشغلوذهاا، واألجنبي دشتفل ما لشعب١

. وهعوا 11 نشاغب ال دأألعمال نطالب نحن 11 األجانب،  الوحده 11 د
 رجعت ثم والجامعة، البحرين معهد إلى وصلوا حينما هلالب يا الوحده

المشاكل عن المشاركين بعض وتحدث العمل، وزارة إلى المسيرة



 والتمييز مطالبهم حل في الوزارة قبل من يواجهونها التي والمماطلة
 نفس في العمل عن العاطلين تجمع وتكرر التوظيف، في الطائفي

 الخدمة ديوان امام ٢٠٠٢/١/١٧ في بمسيرة القيام وقرروا األسبوع،
 شعارات رفعت أخري مظاهرات وفي الدبلوماسية، المنطقة في المدنية
 وءا ٠ا األجنبي حق وليس بالعمل لنا حق ا٠و ٠ا قليلة رواذب ذليلة... أعمال

 العاطلين المدرسين من عدد وتظاهر ... المطالب هذه متى إلى متى إلى
 ن٠ عدد وقام (،٦) ٢٠٠٢/٢/٣ في الحكومة مقر أمام العمل عن

 عدة يمثلون والذين العمل عن العاطلين الجامعيين والخريجات الخريجين
 ومعلمة األعمال وإدارة العربية واللغة االجتماعية كالخدمة تخصصات

 التربية وزارة مبنى امام باعتصام .والحاسوب،.... والرياضيات فصل
 الثربية وزير بلقاء وطالبوا ٢٠٠٢/٧/٢٣ في عيسى بمدينة والتعليم
ك الوزارة ولكن الصحفي البيان في جاء كما والتعليم ع  باصغر ب

 على والخريجات الخريجين بتوظيف المعتصمون وهاللب إليهم، موظفيها
 قوائم عن رسميا واإلعالن وأخرى فئة بين تمييز.- دون سواء حد

 القوطيف لمكذب النراجعة باب وفتح الرسمية الجرائد وفي التونليف
ر العاطلين والخريجات للخريجين بالمنامة سعا ال  حول شيء اي عن ل
 يشغلها أن الوزارة ذزغب التي التخصصات حول خطة ووضع نؤظيفهم

 رد وكان لها التابعة وإداراتها مدارسها في والخريجات الخريجون
 وأئ مسنثبلي تخطيط حاليا لديها يوجد ال أنها النقطة هذه على الوزارة
 او السوق بان يرى الذي المسار يحدد أئ عليه يجب الذي هو الخريج
!!! إليه تحتاج الوزارة

 في سافر بشكل الونبائف في والتمييز الطائفية يمارس والحكم
 الوظائف كل من الشيعة أبناء ويقصي الرسمية الدولة مؤسسات كل

ى الثانوية الوظائف بعض ويبقي المهمة  لالستهالك منهم بسيط عدد عل
 ويهدف متعمد لتمييز٠ا هذا ال الوظائف، مجموع في بوجودهم وادعاء

 على اجريت دقيقة دراسة وحسب مهم، موقع كل من الشيعة إقصاء إلى
 من. اته نكرت (٧) الصحافة إهالر خارج البحرينيين الكتاب احد يد

 وكيل يوجد البحرين في وزارة لوكالء منصب وعشرين ثالث مجموع
ال فقط. شيعي وزارة مؤلععسة اية رئاسة تولي من محرومون الشيعة و

١٦٢



 لالحصاء المركزي كالجهاز مؤسسة عشر أربعة وعددها أخرى حكومية
 للشباب العامة والمؤسسة االجتماعية والتامينات البحرين نقد ومؤسسة

 المدنية الخدمة وديوان المدني والطيران البحرين وجامعة والرياضة
 اللراسة وذكرت وغيرها؟ البحرين وبورصة والموانئ الجمارك وشئون
 التي الشعب من الغالبية أبناء وهم القالئل الشيعة موظفي لعدد ذثصيال

 في الشيعة والذتفينيين اإلدارات مدراء عدد ال وذكرت ٤ةو ٨٠ نفوق
الث اصل من فقط اثان والتعليم الثربية وزارة  ومونلغا طهرا وثمانين ث
 وفي وثاصن، اربع اصل من فقط واحد اإلعالم وزارة وفي تغيذيا،
الث أصل من فقط واحد البحرين نقد مؤسسة  شئون وفي واربعين، ث

البن واحد اصل من واحد والموانئ الجمارك  الطيران شئون وفي وث
 للشبابا العامة المؤسسة وفي وعشرين اربع اصل من فقط واحد المدني

 االجتماعية التامينات في ومثله وعشرين واحد أصل من صغر والرياضة
 ست مقابل صغر هي المعادلة حيث اإلسالمية والشئون العدل ووزارة
 خمس اصل من عشرة االجتماعية والشئون العمل وزارة وفي عشرة،

 وثالبن، ست اصل من عشرة والصناعة التجارة وزارة وفي واربعين،
 صنفة، محض يكون ان ممكن هذا كل كان إن وهو هنا سؤال ويطرح

سهى أن صدفة أيضا هي وهل  في التغيذية لمذاصب1ا تولي من الشيعة ي
 الشركات قطاع من كبير وجزء المالية والمؤسسات البنوك جميع

 موظفي. بهن من يكون ال أن صدفة محض هي وهل الصناعية؟
 الطائفة من منظف حتى او ممرضة او طبيب العسكري المستشفى

 وعامل كمنظف حتى والئه في مشكوك الشيعي المواطن فهل ؟ الشيعية
 حق من الثعيعي المواطن ويسهى السالح المرتزقة يحمل حين في

 تعيين يتم عنها يتحدون التي اإلصالح حقبة وفي وطنه. عن الدفاع
الث  للشباب العامة والمؤسسة والتعليم التربية وزارة في مدير عشرة ث

من اشان سوا بينهم من ليس والصناعة التجارة ووزارة والرياضة
ة ل ب ك ٠ا

 في حتى ضئيلة أقلية الشيعة يمذل ايضا .اإلصالح حقبة وفي
 اللجان وحتى االقتصادي للتخطيط األعلى كالمجلس الحكومية المجالس

المعنية اللجان كظك مشاويا.. فيها الشبل يكون ان المفذزض من التي



 وهل قلية، فيها الشيعة يكون المنبعة واللجان 11 وا|الميثاق الستور بنثعيل
ن ب،ذها من التي الشيعية الكفاءات تطرد ان واإلنصاف العلل من -

ألسفل والماء الكهرباء وزارات في ونبائفها من قانونيون ومحاسبون  وا
 في العاطلين قوافل إلى وينضموا المدنية الخدمة وليوان بدلكو وشركة

ن الفثاعد على والمحالة نزاهتها في والمشكوك الفاشلة الكوار تتمتع حي
ج طيران ني ي ف ورغم تعيينها ويعاد بالرعاية ونتمتع كامل اقببر ا

 فيجمع اللولة، اجهزة في عليا وظانف في النثاعد سن إفى وصولها
ألنرى الكفاءات تهيم حين في براننين الفاشلون هؤالء  وجهها هلى ا
د ت  الحبيث نلك بعد يكون وال الكريمة! والحياة العمل ابواب ١أمس و
 ٠كذبا إال الو|حدة األسرة شعار ؟ورفع لفوا إال والمساواة العدالة عن

ب ورى سا ف هو الزوة زيادة أن البحرين في القرار ا  اله
 الععمل تم هذا وملى فقرهم، في وامعن المواطنين آالم على ر٠ وإن األهم
د )اب بذم حف ٠ا فبزا فري ا| الحرة التاشيرات بنظام دا  العمال س ا

م في المتغنين احد طريق عن األجانب ن مهحابس1ا او ال د  و
 للمستورد األجنبي العاهل يدفعه أجرا مقابل البحرينية العبرق في را1اص

، ي ن ي ر ح ب ل  بهئه لمون٠يع اننين العمال عدد البراطس بعض ويعر ا
ر البحريني العامل على بسلبياتها تنعكس التي الطريقة ئ  الق ٦ ٠ هن ا
 الفا ١٥ هن اكز وحده لليه البحريني الوزراء رئيس ان ويدقى عامال،
 حين الملف هذا بإغالق أوامر تلقى المعين الشورى مجلس وان منهم،
 حدا تعيين وعدم متدنية البحريني العامل اجرة إبقاء يرون كما فتحه،
ي به معمول ببراء وهو لالجور ادفى  حماية العالم دول هن كثير ف

األموال. رؤوس جشع استغالل هن للعامل
 تغافل يرون ان بعد البحريني للعامل األجانب اضطهاد ويتم

م مذل وى١شك ص ان عجب وال نفسه البحريني الفظام  لمدر١ قا
 األماراتبين دون البحرينيين الموظفين خدمات بإنهاء االسزاني
 احد قيام او مبانهم، اسزالية مجموعة واسنثدام والعمانيين والقطريف
) في ويعمل العرب المجنسبن رة  البحر.يذي |لموش^ ذالل٠ا حاولةمب (٨ش

 ووقف األجور صياغة كإعادة المجحفة القرارات ن٠ سلسلة عبر
بوشقة اشبه هي سنوية عقود توقيع على الموظفين وإجبار الزيادات



 على البحريني المواطن لكرامة اننثاص فيها ما وكل بوليسية إعقراف
 على بالتضييق الجنسية السيرالنكي التوظيف مدير مع والتهاون ارضه،

 في اللوام من الممتقطع الوقت في الصالة من ومنعهم البحرينيين
 اقل انها مع خيالية بمرتبات األجنبية بالعمالة الشركة وإغراق الشركة

 عليهم مدراء وجيزة فذزة بعد لتصبح البحريين يد على ونتدرب خبرة
 احد يتصوره. ال كبير بشكل فيزا الفري من السائبة العمالة واستجالب

 اجهزة او العمل وزارة من الرقباء عيون عن بعيدا ليلي دوام في للعمل
 سرية مخابئ إعداد بعد ايضا النهار أفاء الكبر منهم ويعمل اللولة،

الخباء ٠مرهب تفديش أي حصول عند ل

 محمد الفلسطيني المدرس فصلت التربية وزارة ال والغريب
 من ألكنر وخبرة والعريس الخدمة من عقود ثالثة بعد الجماصي شكري

 كنبا ١٩٩٩ سنة بحرينية( الوظائف جعل )اي البحرنة بحجة سنة ٣٢
 يجري الذي الوقت في المعلن، تشيعه هو الحقيقي والسبب -وزورا،
 الئعليم ض اب^سي ويحرم الخارخ من الطرسين مع السنوي التعاقد

والمتشبع. والشيعي

ي العمل من المواطن حرمان والشرطة؛ الجيش ف
 المواطنين حرمان هو البحرين في البطالة ازباد اسباب احد

ب  واهمها نكرنا كما والوظائف الوزارات هن هدد ني لعمل١ ن٠ ا
ا كل نفتوعبان اللذان الوزارتان وهما والداخلية اللفاع وزارتي ن ا و ل  ا
 األجانب غالبية ال نلك بهم، األجانب اسبدال دم إذا ل٠العم ٤ءز ال^طلش

ن |جذسوا االش و  مخرجا يمثالن اللتان وهما الوزاربن، هاهن في د
 يثق ال النظام ولكن مشكلة..,,البطالة، من للعليل الدول س ٠كشر ني ا\يمء

 التاكيدات وبرغم حساسة، أمكنة في نوظيفه عفى يشل وال لشعب٠ فى
ت الدي الغرة خالل الشيعية السياسية للرموز الحاكم ذكرها التب ي م  س
حم ني خطا ال وزارتي ني الترظيف باب بقي فقد باإلصالح الرسمي ا



 الحاكم إشارات ال وتاكد الشيعة، على ومحرم مقفل والدفاع الداخلية
 االسنزابجي القرار يخضع ولم لالستهالك الطائفية وعدم المساواة حول

 حماية لتكون شكلتا الوزارتان فهاتان ٠ا ..المكرمات وال للذتازالت بمنعهم
 الحرس تاسيس وعند العدو من للشعب حماية وليس الشعب من للنظام

 كان األرضى أصقاع مختلف من المرتزقة اآلالف استيراد تم الوطني
 مخالغة منعهم في فإئ وقانونا اليمن. وقبائل سوريا صحراء من أخرها
 ٩) الفرص وتكافؤ التمييز وعدم المساواة على ينص الذي الدستور لمواد

 الوقت وكسب الخداع من بدال حقيقي عام بإصالح ملزمة الدولة إئ (،
 اكذ وقد اإلصالح، هذا من مهم جزء العمل عن العاطلين وتوظيف
 في والشرطة والجيش الرئيسية الوزارات في العمل من الشيعة حرمان

 األدنى الحد توفر عدم على باإلصالح ومروجوها السلطة ذذعيه زمن
 وسينظر بالمش الشعب سيقابلها وبالتالي الشعب، اتجاه لديها القة من
ة السلطة تكشب ولن وحش، أكاذيب انه على طرحه ما لكل  الشعب ق

 العمل من محرومون المواطنين وغالبية أجنبيان والشرطة الجيش مادام
والشعب. السلطة بين التوتر وسيستمر فيهما

ألجنبي هفهوم في والمشكلة ر فالشعب ا عب هو البحريني غير ان ي
 هو الشيعي البحريني خليفة...يعتبرون وآل وضعفا شدة ويخدلف األجنبي

 على نتعامل عقليتهم زالت ال بحرينيين غير أساسا وألنهم األجنبي،
 الوطني االنصهار إلى يفنثرون زالوا وال أجدادهم من ورقوها ارتكازات

 العربية الجزيرة في الدواسر قبيلة يعبرون زالوا وال التامة، الوطنية او
صلي، البحريني المواطن من إليهم اقرب سوريا صحاري وبدو أل  وال ا

ي اليمني أو الباكستاني البلوشي اتجاه بالغربة يحسون  واألردني والهن
والشرطة الجيش في الحساسة المراكز في ويضعونه إليه ويطمئنون
 الخليط هذا مساوئ يدركون ال ولكنهم البحريني، المواطن ويتجنبون

المرنزقة منها يفر خارجية حرب إلى يحتاجون وربما المرتزق، الجيشي
 البلد، ابناء واولوية باهمية لهم منبها لتكون األصلية بلدانهم إلى بجلودهم

ك إلنقاذ المواطنين هرع من يعتبروا ولم  الخليج طيران حائرة ج
 ساعة من اقل في أوامر وبدون عفويا الدير، سواحل قرب الساقطة

أن بعد متاخرة المرنزقة قوات جاءت بينما وكفاءة، إخالص بكل واحدة



 إال ثانية الخروج يستطيع أن دون أفرادها أحد وغطس الجشثا، أخرجت
 الدفاع المرتزقة هؤالء - يستطيع فهل المواطنون، روى كما هامدة جثة
ضرب هو فقط وظيفتهم أل أو حربا؟ دخلت لو فيما وحمايتها البلد عن

 األرض هذه على تربى الذي المواطن يستوي وهل ؟ المواطنين وتعذيب
 أسالفه وماضي تاريخه وبها رابها في كادحين أجداده ومات ونزعرع

 -يشعرون ال شك بال أتهم واالستكالب، لالسترزاق به جئ من مع
 على األميون- -وهم الخفاء في يضحكون وربما والوطن اطنةبالمو

عليه!! وفضلهم المواطن بهم اسنبدل الذي النظام

 والدفاعية األمنية وأجهزتها األمة مقدرات على األجنبي تمكين إنأ
 إمكانية األخطار هذه وأحد واالسنثرار األمن على العظمى الخطورة هو

 زالوا وال يفقهون ال النين خليفة أل على عسكري بانقالب قيامهم
 سلطة هي السلطة ال على أساسا يقوم الذي األمني بالهوس مصابين
 الوطن خارج وهي عنهم وتتمابز البلد أبناء مع شعجم ال وأنها احتالل
 مساجده في تصلي وال الشعب مدارس في درس ال فهي الشعب وفوق

 شيئا تعرف وال ومقاهيه نواديه نزتاد وال أحزانه وال أفراحه نشاركه وال
 فهي مسنقبل، أو وظيفة أو مسكن عن بحثه في المواطن يعانيه عما

جد به تثق وال الشعب عن معزولة  ونزاه المرنزق باألجنبي عليه وشق
 امنيازاتها لها ويحفظ المواطن خطر من ورخائها وأمانها أمنها لها يحقق

 وحواشيها السلطة من فئة نثوم بينما والسياسية واالجتماعية المالية
 الوسخة الطائفية المفاهيم بتغذية الوطن هذا في المرنزقة من وجماعة

 في خسرانها من يخافون وسلطوية إدارية مواقع على للحفاند وتضخيمها
 والمساواة الموءاطنة أساس على مواطنيها مع الدولة تعاملت حال

والعدالة.

الوالءذ

 مؤسسة أو قضية أو مبدأ او لشخص اإلخالص بأنه الوالء يعرف
، بالوالء يلثزم من الناس ومن غيرها، أو أمة أو وطن أو دين أو رة ش  ل
بينما للمنهب، أو للدين الوالء الطدينون ويقدم للمدينة، أو للعشيرة أو



 الوفاء للوطن، الوالء مسالة هو هنا يهمنا ما كله. ذلك البعض يتخطى
 وغير عربية دول عدة من المستوردة خالمجموعات للوطن، واإلخالص

 البحرين وهو المستورد للبلد واإلخالص الوفاء معاني لكل فاقدة عربية
 ابدا نستغرب ال ولهذا الوطنية، والءاتها بحقيقة ذاتها انظمتها ك٤وذث بل

 ونتهم المستوردين األرلنيين من مجموعة على البحرين ذثبض عندما
 التعاون مجلس في العضو (١ قطر). لشقيقةاا1ا مع المخابراتي بالتعاون
 الحرب تععميه أن يمكن ما أثاء في الرسمية التمعمية حسب الخليجي
 ال.تطالب البحرين حكومة أن هنا الغريب الثمانينيات. في بينهما الباردة
 الشعور هذا يملكون ال هؤالء أن وتعرف للوطن بالوالء هؤالء

 بالوالء المواطنين صحافتها عبر تطالب ولكن واإلخالص واإلحساس
 كةر١ مدى على والتمييز واالضطهاد القمع ومع إليه، ينتمون ومن للحاكم

 وآالمهم، جروحهم دناسوا أنهم إال األصليين، الوطن ألبناء قرنين من
 بحماس سترة جزيرة إلى البك حاكم زيارة عند وطيبتهم صدقهم وأششا

 النين المرتزقة كل صادقا فعله يستطيع ال ما وهذا وفرح، وتصفيق
 قابلتها والتي سترة في واإلخالص الحب مشاعر وبعد أشاء تدفقهم استمر

 ما لكل متعصب هو من ومنها الحثاالت، تجنيس من بمزيد السلطات
 ولم األصل لفته عن يتخلى لم من ومنها البدوية البدائية بيئته في ورثه
 النظام من يسخر من ومنها مديدة سنوات البحرين في وهو العربية يتعلم
ووظفه. به جاء الذي

 لمنع النظام وراءها يخعي التي الذريعة تكون أن ينبغي ال
 النظام واجهات وينعيها والداخلية، الدفاع وزارتي في العمل من الشيعة

 ال الهواجس فهذه الشيعة، أبناء لدى الوالءات مسالة هي وهناك هنا
 المقابل ففي- األمنية، باألجهزة الشيعة التحاق لمنع سببا تكون ألن ترقى
 البعض أر او للسعودية والء لديه بعضهم او السنة بائ ينعى ان يمكن

 كانت نفسها السلطة وأئ وروسية، وسورية عراقية سياسية والءات له
 األجنبي على واعشدت إسالمية وال عربية تكن ولم أجنبية والءاتها
 المناصب ارفع في- ٠تضم الكبار الضباهد قوائم وار البالد، أمور لتسيير
ر الداخلية ووزارة عرب، غير اجانب البريطانيين بايدي مباشرة دا

يخدموا لن شك بدون وهم هندرسون(، )أيان وابرزهم واألمريكيين



 ومصالح مصالحهم حساب على واإلسالمية والبربية البحرينية المصالح
 العربية المصالح مع وتباين نثترق التي المصالح تلك بلدانهم،

 العالم بلدان في تعطى ال الحساسة المناصب فإئ ولهذا واإلسالمية.
 لمش المرشح يكون أن الدول بعض ذشذزط بينما للمواطنين، إال .األخرى

 وبالمعايير نفسه. البلد في أبواهم ولد النين المواطنين من المناصب هذه
 فاقبين والداخلية، الدفاع وزارة في المسدوردين الموظفين فإئ األكاديمية،

 بين يميزون وال والكتابة، القراءة يجهلون واميون علمية مؤهالت ألية
 المواطنة لشعور وفاقدين صورة، بها تكن لم إذا الصفحة واسفل أعلى

 المدرسية الشهادات حملبة من العمل عن العاهللون والمواطنون والوالء،
 وجد وإذا واهله،. بالوطن - االرباط تمام ومرننحلون العليا، والجامعية

 إحاللهم ليتم فقط قليلة ألسابيع يحتاجون المواطنين فإئ السياسي؛ القرار
األجانب. محل

خدمات ة ال عي ما الجت واالقتصاد ا
 ثروات كل واحتكرت استولت التي وهي الدولة واجب من اءئ

 الخدمات توفير المواطنين على المخدلفة الضرائب وفرضت البك
 كالتعليم والثروات األرهش هذه صاحب للمواطن واألساسية الضرورية
 ذلك هبع ان دون للمواطنين. والالئق المناسب السكن وتوفير والتطبيب

 او هبة بعنوان ونثديمه فضال تعبره أو الشعب على المن من بنوع
 قبل األهاءلي ..بسخرية فنثابل البحرينية للحكومة ذلك يحلو كما٠ مكرمة

 وصحة وتعليم إسكان من الخدمات هذه أر إلى يعون النين األجانب
 وتعالى مبحانه الله منحها التي الهروات مستوى ودون لهم ناقصة حقوق
 دخل معدل بين للذناقض نصير يوجد وال الشعب، ولهذا األرض لهذه
 المتدنية الخدمات مسنزى وبين المسعلة المصادر حسب البحريني الفرد

 ٢٠٠١ ديسمبر في الفرنسي.الصادر فالعرير له، الناقصة التحبة والبنية
 والكويت اإلمارات بعد الخليج دول بين الرابع المركز في البحرين يضع
ق وهي الفرد لدخل السنوي المعدل حيث من وقطر  وعمان السعولية شب

- االجتماعية الخدمات أفضعلية كبيرة وبفوارق بوضوح نرى أننا حين في



 وفقر الخليجية الشعوب وثراء البحرينية على لعمابة1و لسعودية١
 المؤشر نقرير ١ذةر عندما ما خلل بوجود نتأكد وهكذا البحريني، ش1اكو

 ني .لبحرين تأني حيث المتحدة لألمم ٢٠٠٢ لعام البشرية للدتمية الدولي
 كولة1 ولكن دولة ١ ٧٣ بين من العالم مستوى على ٣٩—ال المركز

ر بانها دقدس و أل  الكويت تأتى بينما العربية الدول على العرير حسب ا
ز١ ني سك  هذا ويعتمد ،٦٤ والسعودية ،٥١ وقطر ٤٦ واإلمارات ٤٥ ل

 عمر مذؤسط مجاالت في البلد إنجازات حسب للدول - ال>شر
ر عمليا بينما الفرد دخل ومنؤسط لتعليم١و |لفرد عب  لبحرينى1 المواطن ي
 الخليخ دول غالب في التعليم مستوى ولذوق الخليج دول في ١االفقر

ى ز أل ه على ا  المعارضة فى مصادر ونثول (،١١ البحرين) في شل
 سودانى البحزين في المتحدة األمم مكتب في العاملين أحد أبنأ البحرينية
 منأ البحرين، عن خاطتة بمعلومات المتحدة األمم يزود ض ٠هو |لجذسية،

ر يجعلها ألو د العربية، الدول مستوى على البشرية التمية مؤشر في ا ب
ت ته٠وءد أن -  الجنسية بمنحه الماضى العقد من الشعينات في ا

ى له هدية البحرينية أكاذيبه. عل

ش من فالكثير ناقصة الصفير البك هذا في التحتية والبنية ال  ا
ق1و العامة المجاري إلى ونثعر للشرب الصالح الماء من محرومة  ش

 االنقطاع رأينا وقد حقيقية أزمات من الكهرباء قطاع ويعاني لمرصوفة،1
ر الكذ؛ير ؤ ا م فى و ر ر الواحد ا ذ هذا في الكهربائي للبا صي  ال

 توفر عدم ومن عديدة، مشاكل من يعاني التعليم زال وال ،٢٠٠٢
 التعليمية للمشاريع الكويدية المساعدات رغم الدراسية والفصول لمدارس١

ب وشؤون الصحي القطاع وهكذا البحرين. في ظبي  من,المآسى يعاني ال
 ض ذشحيصر على للحصول للسفر األهافي ويضطر وإلفضائع،
 المستشع^ ويقدم والدواء، المناسب والعالج الصحية ألوضاعهم
 خليفة أل أفراد إلى مجانا خدماته البلد في األفضل وهو العسكري
 تكلفة المواطنون يدفع بينما والشرطة، الجيش في األجانب والمرتزقة

ب اضطرارهم حال في كبيرة ظبي  يدعم الذي اإلسكافي القطاع أما فيه، لل
حمل فلم التخطيط سوء من يعاني فهو العربية اإلمارات ولةد هن  ت

ولتطويرها والقرى المدن لبناء التخطيط في مسؤوليتها اإلسكان وزارة



 الالزم الضروري التخطيط عن بعيد عشوائي بشكل يسير األمر وتركت
 فى العيش إلى المواطن فيها اضطر عمرانية فوضى عنه نتج مما للبناء،

 المدينة تخطيط إلى فاقدة عشوائي، بشكل ومكدسة قديمة مدغيره ت٠بيو
ى المناسبة الطرق إلى مغنثرة ومستلزماتها، الحديثة  ت1السيار وموا

 آل احتكر حين وفى األطفال، اءلعاب وأماكن والمنتزهات العامة الحدائق٠و
صرفوا تقريبا لبحررا١ راضى١ س ٠خليفه  الملك أساس على فيها و

ا ص١الخ ه - ا  امتالك في حقه من المواطن يحرم ثرواتهم، يس٠لتكد و
ر ويضطر لسكنه، مناسبة ارهش قطعة ظا الن ر نصل عديدة لسنوات ل إ
 الحصون أجل من اإلسكان، وزارة طوابير في سنوات عشر من أكش
 أجل من أهلول سنوات وإلى اإلسكان أرض أو اإللطان ؤرض على

هل اكي الوزارة هذه من منزل على الحصول ب مع شا  يزيد ال٠ ش
٠ السعينات في الحفومية اإلحصائيات حسب ألغا ٣٥٠ عن تعداده

 جوابا له المراقب يرى ال الذي الواضح التاقض يبرز هنا ومن
 التركيبة بتغيير وجودهم، في المواطنين محاربة على النظام ر١إصر إال

ت يستنزفون النين المرنزقة باستيراد الهافية، وهويته للبلد السكانية  ثروا
 فى وقروض بيوت من اإلسكافية، الخدمات في األولوية وإعطائهم البلد،

 عن فضال أشهر إلى االننظار إلى الحاجة دون وغيرها، حمد يذة٠ط
ا ت١و  المواطنون ينتظر وبينما المستضعف، المواطن حال هو ك

 عن باإلعالن وتفاءلوا الزمن من عقد من ألكثر اإلسكان بيوت
 , قد بالنظام وإذا البحرين لشعب مساكن لبناء اإلمارانية- المالية إلمساعدات

 وانني .المواطنين، من |ا لمخلصين١اا إلى المساكن هذه حجز عن أعلن
 ويحتاج المجنسين. والمرنزقة المتزلفين مجموعة الحكم عرف في يعني

 وأهون كبير جهد إلى لديهم المتخلف العلمي المستوى بسبب المرتزقة
 حسابا على الدولة -كاهل يرهق مما وددريبهم وتعليمهم لتأهيلهم إضافية

 وميزانية مضاعفة أموال إلى يحتاج إسكانهم ألة كما المواطنين بقية
م ى كبيره  بيته وبنى ابيه بيت في عاش االي يالبحريذ طن١المو ة٠ح
وجهده. بكده

 ا هذا لماذا البلد ألوضاع والمراقب المواطن يتساءل ان والبد
ر م إل س ر١ا و س والبلد األجانب وتجنيس المرتزقة اسبراد على ا



ي كما الموارد ومحدود المساحة صفير  نمو من ويعاني السلطة تنع
 األوسط، الشرئ منطقة في األكبر هي سكانية وكثافة مرنثع سكاني

 يسبب مما السكاني بالنمو قياسا البطيء االقتصادي النمو إلى باإلضافة
 وقوع في رئيسيا سببا كانت خانقة بطالة وأزمة اقتصادية أزمة فى

 وال ،١٩٩٩ عام حتى ١٩٩٤ عام هن البحرين هزت التي األحداث
 بدقة المحسوبة وغير المفاجئة السكانية الزيادة هذه مع للشاؤم إال مجال

 وميزانيات االجتماعية للخدمات يحتاجون النين اآلالف عشرات لتجنيس
 من محروم والمواطن إدارية دنظيمية وقوانين سكنية ومساحات عالجية

 مفجرها سيكون القادمة االنفثاضة اءئ ليستنتج وسكن، ومعاش عمل
إلصرار ولماذا المواطن، وحرمان المرتزق تجنيس  عمليات على ا

 السكاني االنفجار حصول من تحذر اإلسكان ووزارة الواسعة .التجنيس
 اإلسكان دوفير بمقدورها يكون ولن خططها يعرقل الذي البحرين في

شر  السكاني الوايد مع الالزمة وبالسرعة المطلوب الوجه على ال
 ننقى قد الجديدة الطئبات أن الوزارة في مصدر وقال البك، في المطرد

 قسائم على الحصول إلى بالنسبة سنوات عشر مدة االنتظار قوائم على
 ألف ٣١ وأن مساكن لبناء قروهش أو سكنية شقق أو بيوت من سكنية
 اإلمكان وزارة وكيل وقال االنتظار، قوائم على بزال ال قبل من طلب

ه مدى على عدده أضعاف خمسة تزايد قد البحرين سكان عدد ئ٠ا د  ٢ ا
 أن الحكومة على المستحيل من يجعل ان شانه من وهذا الماضية سنة
 على ينبغي أنه وقال المتطلبات حسب اإلسكانية المشروعات توفر

 اإلسكان، وزارة لدى والميزانية المالية الموارد محدودية نثهم المواطنين
 على حصل من هناك أن على تؤكد اإلسكان بنك سجالت ال قال كما

 ) ! اآلن حتى البناء يستطع لم لكنه م١ ٩٨٣ عام منن صكنية أراض قطع
 والزواج اإلنجاب كثرة ننتقد البحرينية الصحافة اال والعجيب (١٢

الت وهي (١٣) المتعدد  وإلقاء البحريني المجتمع شرائح في قليلة حا
 المرتزقة عن تتحدث ال لكنها والمجتمع، الدولة على والمسئولية اللوم

 وتعدد اإلنجاب بفثرة عرفت مناطق من استوردوا النين المجنسين
المستورد. عند ملحوظة مزايا وهذه الزوجات



 بصورة السكنية للمناطق الدولة تخطيط من المعارضة وتخشى
 العناية من بدال جديدة سكنية مناطق في المواطنين توزيع إلى تهدف

 ن٠ الهدف يكون أن يعتبعدون وال حاليا، يقطنونها التي السكنية بالمناهلق
ت هو ذلك ك التاريخية للقرى النئيدية الشيعية الهوية نثب  بالفضاء ونل
 دابت وقد التاريخية، وانتماءاتها الهافية آثارها حو٠وم ١تدريجي ا ه :،اي

 والذي عقود، منن البحرين في الشيعية الهوية إبادة على البحرين حكومة
 اآلن وحتى التحقق، هن فمنع له ومقاومتهم المواطنين ءي٠بو اصطدم

خ١ف ري س االي ق  تواجد الذي الشيعي بالوجود يعترف ال المدارس في ر
(..١٤) السكان من الغالبية منهب وهو اإلسالم صدر هنن. البالد في

االقتصادي: الجانب

 تخطيط وسوء دهور ن٠ البحرين في االقتصادي الوضع ني١س
 الحيوي المجال هذا فني الحكومي اءلطائفي الشييز >، السنة ابناء ةغيدسوي

واد نرؤسهم ض ويقف األهلية واألجهزة العليا الوظائف في بتعيإبهم  ا
ة خليهة أل س ء و ه ج م ة و  الدراسات ونشير النئوذ، اصحاب ن٠ -
ر ن١ أبنأ إ و د ص النفش ل  فى للدخل األساسية السلعة وهي ساق

ر١ بعض هول سها لبحرئ١ د سا  دعاية إال ليس ذلك ال البحرينية ل
د ئ ءأبذا ع إى بها را ر ب  بلدهم. بفقر وإيهامهم دخلهم. بمحدودية ا

 تعيش البك وأن الحقيقية، للثروة النقريبية األرقام معرفة عن وإبعادهم
، ت > را ر مع مشوكة البحرينية النقطية اآلبار والنأ نقطية س  با

سة١ لسعودية١ ربية٠ال ش ل ب وا ر د ألراضى إلى النفط ذها٠ د  الدحرينية ا
، - ي ا ن د  المناصب على كفاءة أو حق أدنى دون خليفة أل و

 ومدراء وزارات ووكالء كوزراء كومةحال واالواش ت١الوزار ني لعليا١
ش ن م٠ا و ا ن ق و ز ا د  الدخل هن المائة في الخمسين رب١ي بها و

زم؛  األول اليوم منن شهري مرنب على. خليفة آل ن٠ فرد كل ويحصل ا
د ذوالد( ^ ه و ر ا  الحاكمة سلمان شجرة من بعده أو ودل دى٠ه هني ث

 الدنانير بآالف يقدر شهري مبلغ على بعضنهم يحصل التي كرجة١ إفى
ن ذ وا ال ويقومون ومسكنهم، ومشربهم ماكلهم في الصعاب ي*اذون وا

١٧٣



خل النفط، عائدات من محددة حصة بسرقة  حقل من البحرين حصة ود
 أبناء من غيره دون الحاكم جيب. في السعودية مع المشترك سعفة أبو

ع وال الشعب،  المواطن يصرف حين في ضرائب أية خليفة آل دف
ه ثلث من أكش العادي  والماء الكهرباء ضرائب على المحدود راب
 عليه عرضها التي والسنوية الشهرية الرسوم من وغيرها والبلدية

 العليدي البحريني االقتصاد خليفة آل دمر وقد المختلفة، الدولة وزارات
 الجزر هذه بها الله حبا التي الطبيعية الهروات في وبذروا وأسرفوا
 الحقيقية، االقتصادية البدائل لخلق ويعملوا يخططوا ولم الوادعة،
 على عبئا ليكونوا المرتزقة من اآلالف استوردوا ذلك عن وعوضا

 وإن اسبعابها، البك تستطيع ال وبكميات الوطني، واالقتصاد المواطنين
 مواردها على الضغوط بمضاعفة أبناءها حسابا فعلى استطاعت
 أجل ومن البحريني فالمواطن نفسها، الحكومة تصفها كما المحدودة

 ثم الثانوية دراسته إكمال بعد السنوات من لعدد يحتاج وعائلة بيت تبوين
الخطوبة ثم سيارة على للحصول وادخار وظيفة عن البحث ثم الجامعية
وتوفير أبناءه تعيش إمكانية حول العكير في لياليه ويقضي والزواج،

 والمال المدة تلك كل أن عينيه بام يرى ثم لهم، الحالل والمال اللقمة
 الدار عن الغريب لالثجنبي ويهيئها النظام يختزلها والوظيفة، والسكن
 للبلوشي يمنحها منها، النظام يحرمه حين ففي والخلق، والعادات والوطن

ع كبيرة عائلة ليؤسس والباكستاني واألردني واليماني والسوري  شت
ب الجيدة، المدارس وتوفير ثابت، ومدخول الحصانة، من بنوع ظبي  وال

 ويحس ونفوذ، اقتصادية قوة أصحاب حين بعد ليكونوا وألبنائها لها
 خدعة سبقت التي الفدرة في الصفير السجن من خرج الذي المواطن

إلصالح  مصدر من محروم أكبر سجن في وقع أنه الميثاق ومؤامرة ا
ط تحت المنفى من العائد ويضطر عائلته على به يكد رزق الحرمان ضغ

عمره بقية فيها يكمل المنفى إلى الرجوع إلى والبطالة الرسمي والتمييز
 يرموا ما وهذا الشيعي المواطن ويضطر شبابه، زهرة فيه قضى أن بعد
ض يستطيع وال اإلنجاب، نقليل إلى بالتاكيد النظام له  المواطنين بع

 غالبية النبجة لتكون متأخرين، يتزوجون أو الزواج على اإلقدام
ى حساب بغير السريع تكاثرهم مع خاصة المرتزقة الشعب. أبناء عل

١٧٤



 شانة البحرين في السلطة عليه تسير التي بشكلها التجنيس وعملية
 مناهجها اختلغت مهما العالم دول بقية قي مثيل لها تجد وال غريبة٠و

 بعض شنحها فالجنسية شعوبها مع وتعامغها للحكم إدارتها وأسلوب
ول١ ب بهدف والثروة المال وأصحاب المسدثمرين من لفئة ك  السيولة جن

 وفي وغيرها، ونيوزيلندا كاستراليا الوطني االقتصاد لدتشيط واسشارها
 استقدام يتم حيث والقوانين األعراف لكل وخالفا العكس يجري البحرين
 االقتصاد ميزانية من يسنثطع والذي والمعاد المستهلك البشري العنصر
ال ويضيف للمواطنين صعبا معيشيا وضعا ليخلق الوطني  ذقل على ق

 واضح، هو كما خانقة اقتصادية أزمة من األساس في يعاني الذي البلد
 ال مثقفة والغير الوضيعة الطبقة من خليفة آلل سلطة بهم أشتا النين فكل

ن و ه  مؤهالت أو كفاءات أصحاب وال للبالل. يقدمونه ماليا رصيدا ي
 األخالق قيم عن وبعيدة شريفة الفير والعاليد العادات من ولهم علمية،

اإلنسانية.

المجنسين جرائم

 ودينهم أهله طيبة مع بلده ومساحة البحريني المجتمع صغر
 رفيع، وسلوكي أخالقي وبمستوى وأمان بأمن يعيثر تجعله أرضه وذروة

ر تجعل الصفير المجتمع هذا في والقرابات العائلية والعالقات ث  من ك
ظر إجرامية، باعمال القيام من تخجل الشر نوايا أصحاب  إلى الناس فت
 والرحمة بالود بينها فيما وتعامل والصالح الصدق من بنوع بعضها

 كسره أرادت بل البحرين في النظام في جهات تريده ال ما وهذا والرأفة،
 شد فرق لمبدأ وموافقا مصلحتها في نهاية يصب أنه متوهمة وتحطيمه

 الجزر، هذه إلى خليفة أل قبيلة جاءت أن منن الحكم يمارسه الذي
 السنية األوساط في وأشاعوا بعضها ضد األهالي تعبئة على فحرصوا
رة مخاوف  الحقيقة، عن البعد كل بعيدة وهي وبالعكس الشيعة من كث
 وجعلوا صورها، بابشع البفيضة الطائفية وكرسوا شييز بسياسة وقاموا

 والمؤامرات اإلشاعات وبث الشيعة قمع في الحرية مطلق للمخابرات
 بإغراق قاموا ثم الشيعة، ضد والسلب والنهب والقبائح الرذائل وأنواع

ثقافة \ ̂ ليس مختلغا، بلدا وأربعين اثين من المجنسين بألوان البلد



 للمرتزقة التجنيس قي األولوية وأعطوا طموح، وال تاريخ وال واحدة
 فلم الساقط، المخابرات جهاز وألعضاء البدو من والجهلة واألوباش

 وصارت بينهم الروابط وضعفت والذقة االطمئنان األمة أفراد بين يصبح
 والرأفة بالرحمة والتعامل النسامح وروحية المودة دالالت بينهم تختفي

 تعهده لم بما الصفير المجتمع في الكبيرة الجرائم ظهور وبدأ واإليمان،
قبل. من البك هذه

 النكراء الجرائم تزداد سوف العرجاء السياسة هذه استمرار ومع
 في المرتزقة النظام علم وقد وازديادهم، المجنسين تكاثر مع وخاصة

مشروعة. غنائم عن عبارة عدبا٠الش سرقة أن الشفب قوات
ب جرائمهم كش؛ وبعد زائ  الرعناء تصرفاتهم وتكرر طباعهم و

 آمنة غير غالبا السنة أبناء مناطق وهي يسكنونها التي المناطق أصبحت
شون اآلباء وصار تماما  ويخشون لوحدهم، الخروج من أبناءهم على بي
 القبائح واكتساب المرثزقة أبناء بطباع تأثرهم من المدارس في عليهم
 المننزهات وفي يرتادونها التي األسواق في بمشاكل اتهموا كما منهم،
 اهالي عن البعد كل بعيدة هي قذرة ممارسات وبإدخال ياتونها التى

 األحالقية، غير -كالممارسات خصوصا، والبحرينيين عموما ادنليج
 مصادر حسب ووظائفهم غناهم مع واألسواق الشوارع في والشول
 نقال وأصبحوا والتعجرف، بالتخلف التصرفات تلغى واقنزنت بحرينية،

 عقود وأنهت منها بالقوة بطردهم جو قرية فقامت تحملهم، يمكن ال كبيرا
 قرية وسعت الماضي، القرن من الشعينات نهاية في معهم اإليجارات

 وبالصحافة حكومية أطراف مع باالتصاالت طردهم إلى عسكر
وبالعرائض.
رة قضايا على وصحافتها السلطة تتستر أن المؤسف ومن  كث

 جرائم ومنها التجنيس سعياسة لمواصلة المجنسون بها يقوم عديدة وجرائم
ل ك التي القدل قضية أن بحرينية أوساهد نكرت وقد غتصاب٠وا ق  حد
 وتم ٢٠.٢/٧/٢ بتاريمخ بتلكو بشركة األرضية األقمار بمحطة فى

 ) والجريمة القتيلين الشخصين نثاصيل دون المحلية الصحافة في نشرها
صل القنل سبب وال أمن حراس واالص بلوش لمجنسين كانت (١٥ ي



 بها قام التي فقط -النمانج بعض هنا وسنذكر والشرف. بالعرض
 :المجنسون

ت أموال: سرقا

 والشرطة الجيش في المجنسين من عددا بآن مطلعة مصادر قالت
 استلموها ان ما ولكنهم لهم، مساكن لبناء كبيرة قروض باستالم قاموا
ع وال رجعة، دون الشام بوادي إلى بها خرجوا حتى ي ل  في السلطة شث

 منهم. استرجاعها البحرين

للدعارة: بيوت إدارة

 من الحقا موقعها اغلق التي اإللكترونية المنامة صحيفة نكرت
 واسعة دعارة شبكة وجود عن كشغت موقة تحقيقات أن السلطات قبل

 لها أماكن الشبكة وتخذ خليجيون، ومواطنون يمنيون متجشون يديرها
 على الخدمات بتوزيع ونثوم والمحرق، والرفاع المنامة منطقة في

 المواطنين ببعض باالستعانة وغيرها المناطق هذه في البيوتا
 مواقع بعض شتخدم المحلية الشبكة هذه أر وذكرت البحرينيين.

 مصحوبة والصور األفالم بعض وعرض خدماتها لترويج اإلنترنت
 خاص حديثا فى الخليجيين أحد وينكر اإلقامة، ومحل الهواذف بأرقام

 وأئ المواقع تنه بغضعل البحرين في األماكن هذه ارباد على اعتاد يأته
وزاراتي في يعملون النين المتجشين من هم الخدمة يديرون النين معظم
 جامعه قي جامعي أستاذ أفاد نفسه الموضوع في والداخلية. الدفاع

 في يتواجدون البالد في الرئيسية الفنادق بعض من موفدين بال البحرين
 في الدعارة لخدمة مهيئات طالبات عن البحث أجل من البحرين جامعة

 أكاديميين توزط تؤكد وثائق لديه بان المصدر هذا ونقول الفنادق،
 كما بالطالبات، الشبكة هذه ثزويد في الجامعة في معروفين وإداريين

(.١ ٦المسالة) هذه في للمتجنسين أيدي وجود يؤكد
 يتعلق الداخلية وزارة أو الحكومة قبل من تعليق أي يصدر ولم

طرح ولم الخطير الموضوع بهذا ب من ال ي في ثعيء بعيد وال قري



 الطائفية المواضيع بكتابة نفسه الوقت في تفرغت التي المحلية المصحافة
 هذه في الدولة في نافذة وجوه تورط إلى هذا يشير وقد المغبونة،
 وقمعي تحقيق لجان وال قانون وال قضاء البك في وليس الدعارة،
 التستر يتم بل علنا أسمائهم ونتشر المحاكم إلى المتهمين تقدم الحقائق

ى يكن. لم شيئا وكأئ القضية عل
 مديرها وكان ، ٢٠٠٢ عام أواسط في حصلت أخرى جريمة

 وموقعه للدعارة وكر صاحب الجنسية( )مزدوج متجنس سعودي مليونير
 الدول وفي البك في مكان من أكش لديه ال وقيل عالي( )إسكان في

 معه يعطون من وأسماء هاذقه ورقم اسمه بنشر المواطنون وقام العربية،
 كدب وقد وعنوانه، ومتاجرته البنك في ورصيده المنزل حول وذثصيالت

 يتلقوا لم لكنهم العاهر هذا ضد احتجاجية عريضة للسلطة المنطقة أهالي
 فقامت وحاشيته، ممتلكاته ضد للتدخل المنطقة أهالي فاضطر جواب؛ أي

ة ل ت ء المنطقة أمن ن عا سن  لالحتجاج المنطقة تلك في الدين علماء با
 التحرك وراء أنهم إلععادها الموضوع، حول واستجوابهم عليهم

 روائحه انتشرت أن بعد الحقا المجرم ذلك باستدعاء وقامت الشعبى،
 األحالقي الفساد الشخص هذا نسب وقد المواطنون. وهدده السيئة

 كما صحيحا، يكون أال ونتمنى هنا نطرحه ال مما وذويهم لمتجنسين
ا وقد به، يقومون الذي اإلداري الفساد جزئيات من كثرا نسب -  و

 سلطوية. مواقع في

جاسوسية:

 قوة في يعمالن أردنيين شخصين اعنثلت أنها البحرين أعلنت
 وأنهما ،١٩٨٨ يوليو في قطر دولة لصالح التجسس بتهمة البحرين دفاع

 أعلنت التي األولى المرة هي وهذه التجسس، بتهمة للمحاكمة سبيقدمان
 مع متزامنا اإلعالن تاريخ جاء لقطر، جواسيس باعنثال البحرين فيها

 لمواجهة ستينجر يخ٠بصواد للبحرين األمريكية المتحدة الواليات تزويد
التي البحرية الحدودية الخالفات حول بينهما حرب اندلعت لو فيما قطر



ق ص الحقا حسمت  ولم الخبر على التكتيم وتم الهاى، محكمه >ي
ب يسمع م  (٩٧.)المحاكمة عن شيء أي ا

ة صي صو : ل

 والجيش الداخلية وزارة فى بوظائف المجنسين المرتزقة يكنثي ال
ي راب ع و  التى وباألموال الوطن، أبناء هن كبيرة أعداد عفى د
ر هم٩سو ذدء ١سشه  وربما الشعينات فى اسنبيحت عندما القرى ع
ت ث\ذوية أعمال را  الشوزع في يشولون بعضهم نساء أن ونقل وجا

؛ ١طلب واديوت ل شا  التى الهثاطق في األهالي بسرقات قاموا حتى د
ن موقع ونش ،يسكذوبي  ان القطرية الثرق جريدة عن نقال أنالين سري
البحرين، فى عسكر قرية في األلومنيوم ن٠ بيت باب سرقوا لصوصا

ا أن دعوب ع دكان٠ عنى باعوه النديد بمناشير ذةهليعا الباب -  يبي
د وس اك^دواتء  هم فإذا اللصومى، على الشرطة قبضت المطاردة ب

(١ ٨الشامات) بوادي من استوردوا النين رتزقةمال س هجموءة

ر: وي ز ت

 الرسمية األوراق فى تزوير بعملية حديثا المتجنسين أحد قام
ش معين( )نصفه البرلماني المجلس انتخابات في بيترشح  فى جرت وا

 سكنن ننطقة صن بدال الرفاع مذطق.ة ءن سر|ثدح م٠ذعد وق ٢٠٠٢ كبوبر١
 وبعد الرفاع في المواطنين أحد عنوان مستخدما حمد مدينة وهي األصلية

ى١ إن  مزور عنوان باستخدام المتجنس قام العنوان ^,|1س عليه ثتف
ن ج\ر عو٠و اخمم را د  في يستعر ربما وهكذا (،١٩) الرفاع في األول ا

 ليفهم واحد,، بعد واحدا كاملة منطقته رج١خ لجرس١ ءذاوين٠ ا<ءطاء
ب انه سدها ج ف لم وإن كرامة له ن٠تكو أن ي ر ع  للوطن بكرامة ي

ر أخر - وفى ٠والبراطض و ر  التأهذ هن للتمكن ميالد شهادة ب
 تزوير نشهد كانت المحاكم أن المح-امين حد٠ا ل١وق نابي. بات١لالذتخ
ص ^ اوراق و ي ت ب ال ا د  يومى بشكل زواج وعقود ميالد و
منحوا االس بعض أن ولوحظ الجنسية، على الحصول فى بيدلمساء



 علما بحرينية ميالد شهادات ألوالدهم يستخرجون القانون خارج الجنسية
 البحرين. ولدوا,خارج قد أوالدهم بان

طنبنذ على االعتداء موا ال

 للمواطنين وأبناءهم المرتزقة قبل من والضرب االعنداء تكرر
 جاءت التي وهي السلطات، قبل من عقاب دون عديدة حوادث وسجلت

 ضدهم وتعذيب اعنثال حمالت وشن المواطنين لضرب أساسا بهم
 انعاضة سني في ليس المرات هذه ولكن الشيعية، المناطق وتمشيط
 زمن وفي والمدن، الشوارع في بل مظلمة، قمع سجون في وال شعبية،
 مدينة في كانت االعتداءات هذه أحد الشفافية. بعصر كنبا عليه يطلق
 أبناء قام حيث ٢٠.٢/٣/٣٠ يوم في والعشرين الثاني الدوار عند حمد

 على واللكم بالضرب باالعتداء الجيش في يعمل أردني مرتزق ضابط
 سنة ١ ٥ العمر من يبلغ الذي هاشم السيد وابنها جعفر ملمى المواطنة

بان يوحي مما اعتدائهم لتغيذ الزوج غياب األردنيون استفد وقد
 االعتداء ةر١ على لنقلهما اضطر وقد مسبقا، إليه ومخطط مبيت االعتداء

 الشرطة وددخلت والفحوصات، العالج لتلقي العسكري المستشفى إلى
 انعام من لهم حماية ولكن المعتدين المرتزق أبناء توقيف وأعلنت

 بيت والمخابرات الشرطة أحاط وقد لمعاقبتهم، وليس المواطنين
لحمايتهم. مساندة قوات وصلت األهالي تجمع وعند األردنيين المجرمين

 بالضرب الجيران لكل نتعرض العائلة هذه أن مواطن ونكر
 رقم الدوار في الشرطة مركز لدى معروفة عائلة وهي والسرقة واإلهانة

 لم ضدها والشكاوى اعتداءاتها تكرار ومع لكن واحد، رقم والدوار ١ ٣
 المنطقة في المواطنون وقام خليفة. أل من محمية ,ألنها عقاب باي نزدع

 والتجمهر بالتجمع والشيعة السنة من والجيران المواطنة اهل من
ى احتجاجا  الضابط منزل أمام نفسه اليوم مساء وعنجهيتها العائلة ٥هذ عل
 هؤالء أمثال من معاناتهم |لمأل أمام وأعلنوا حمد، مدينة في األردني
 لطلب االنصياع المتجمهرة الجماهير ورفضت فائدة، دون الدخالء
وابنها المواطنة السيدة رجوع بعد إال ذلك يحدث ولم بالنفرق الشرطة



- ض  خطيرة، ليست حالتهما ون صحتهما على االطمئنان وتم ا
 ضد العنف باستخدام الحادثة هذه بعد األصوات تعالت الوقت ننس وفي

األوباش. هؤالء
 عر غريبة ليست ولكنها صحتها نعلم ال أقوال نداول تم وقد

 نهبت حين أنه البلد أبناء على المرتزقة نثضل التي البحرين في السلطة
 أخ برفقة األول الدوار عند الشرطة مركز إلى عليها المعتدى المواطنة

 حاجة ال وأفه الدخول من المرافق المركز في الشرطة منعت زوجها
 بحاجة ألنه والده برفقة المركز داخل موجودا المجرم كان بينما لدخوله

 إخبار وتم األردنيين. من المركز موظفي معظم وكان دخوله إلى
ع المجرم وأن المحكمة إلى أحيلت قد قضيتها أن المواطنة ي مثل  الخروج ي

 المجرم ام فكانت مساء أما صباحا المركز في وجودهم كان بكبالة،
 موافقة أعطت الدفاع قوة ألن الجيران على فرحة الحلوى توزع األردني
 وسوف للجيران مشاكل ويسبب الشارع في يبقى ال حتى ابنها لتوظيف

 أكنوبة فهي المحكمة وأما بالجريمة، قيامه من يوما ٤ ٥ خالل عمله يبدا
 ءللمظلوم. الحق ياخذ الذي. القانون وال للقضاء البحرين في وجود ال إذ

 منهلم مجموعة يجتمع حيث البلد ألبناء المرتزقة ضرب أخبار ودتكرر
ى األهالي يقوم وحين وركال ضربا بجريمتهم يقومون ثم و س  لهم يقال ب
٠اا فوق من مدعومين ا٠ هؤالء أن

ص أبن ص: الل ل

 أيديهم على ظهرت المجتمع إلى والغرباء المجشعين دخول مع
ة جرائم ر ب  من الكبار على الجرائم نثتصر ولم قبل، من البلد تعهدها لم ك
 فاسدة بيئة في عاشوا النين أبضا األبناء عليها تربى ولكن ورجال نساء

 ١أخبرذ وقد الصفات، رنائل وتوارثوا اللصوص آباءهم على وتربوا
 المدرسة، في لهم حصلت قصة البحرين مدارس إحدى في هحترم استاذ
 هندي وهو المدرسة مقصف في الماكوالت بائع الحظ األستاذة قال

كا1 وجود  الطمباشير بلون صلونة فلس عشرة فئة هن واحده هعدذية د
- األبيض ا واحتمل البيضاء فلس مائة فئة من سكة أذها٠ على و



ا ب ب  لالحظها ال وهو يوميا تكرر السكة هذه مثل أن وجد ولكنه ا
 ودفعه صبره نفن أن إلى وازدحام بسرعة يحدث الذي البيع أنثاء ني

أل هضوله ر  لنندو بالطباشير الحمراء الفلوس قطعة يلون الذي المجرم ف
ة نات ء1بيض ئ ك حتى يوميا الطريقة بهذه ويفش ض ا س م  متلبسا به أ

ه المدرسة، إدارة وعرفته  فى العاملين السوريين المرتزقة أبناء أحد أن
اب^ين. بجيش له وهنيئا به البحرين لجيش هنيئا الجيش،

ل قب والتجنيس اليلد ست

 فلم والشعوب التاريخ عن غريبة البحرين في التجنيس عملية ائ
ا اءئ رف١ ن المرتزقة من اآلالف عشرات اسنقدم د خدي  لتوطينهم وال

-  كسر ومحاولة وقمعهم األصليين البلد أهل محاربة مههتها و
 جليلة أعمال القمعية خدماتهم واعبار نفسه الحكم من بأمر إرادتهم
^ ط ا غريبة اطكون النتائج هإزا و ف ي  غير المقدمات هذه كل بعد أ

٠ المسبوقة

 التجنيس وم١ذث أن كافة الشعبية القوى على ينبغي فإته ولهذا
 ها1وأه البلد طى خطرا الملفات اشد من وتعتبره مقوماتها على حفاظا

ر االسدمماع م٠وءد  تجنيسهم تم النين كل وطرد السلطوي، الخداع إ
ب  االحتجاجات في واالستمرار سياسية ومعادالت ئفية١ط ت١لتا

 وإرجاعهم البلد من المردزقة إلخراج .المقاومة أشكال- وكل والمظاهرات
ف إخراجهم تكاليف ذتزايد أن قبل األصلية بلدانهم إلى صاع  آثارهم و

سر لسر^١  أزماتها من والتخفيف للبلد خير طردهم وفي البلد، هوية ون
خطيرة. اجتماعية كوارث البلد شنثبل لكيال طدراك1وا تها١وخدم

 في الحق لهم بائ الشعبية والقوى األطراف كل اقتناع المهم ومن
 إلغاء إلى المؤدية الحكومية السياسة ومواجهة التجنس ومقاومة رفض
غريبة. أخرى ثقافات واستيراد للبك والشعبية العافية الهوية



 الغواطنين إلطالع واسعة دثقيفية بحملة القيام الضروري ومن
 والبيانات بالمنشورات الخفاء- في لهم يخطط ما على الشيعة وخاصة
 عن بمعزل احد ليس أته وتوضيح وغيرها المباشرة واللقاءات والكذنب

 وأن الشعب وشرائح فئات كل ستكوي آثارها واءئ الحكومية المخططات
اسشاء. دون بيت كل إلى ستصل السلبية التغيرات

 كل في ووضعها كبيرة وبكميات التجنيس ضد ملصقات وتوزيع
الرئيسية. وامكنتها المنامة العاصمة في وخاصة البك في مكان

للتفيير .تعرضت التي األخرى الشعوب تجارب ودراسة
عليها. تغلبها وسبل والثقافي الديموغرافي

 مسالة حول والشعب الحكم بين الجاد بالتحاور االبتداء المهم ومن
 سياسيا وحلها آثارها ذتضاعف أن قبل واسددراكها الخطيرة التجنيس
 محددة زمنية مدة وؤعطاءهم البحرينيين غير المجنسين جنسيات بسحبا

 الشعب يتهاون وال وصحاريهم أوطانهم إلى وإبعادهم ترحيلهم فيها يتم
 يقوم ا٠أن وقبل غدا، وليس اآلن ذلك في برنامجه ويبدأ أبدا، ترحيلهم في

 الشعبية القوى وعلى لدذياهاا. يبكي وباك لدينه يبكي باك يبكيان الباكيان
 الحكم أقطاب كل إلى واألجيال المجتمع. على وخطورتها المسالة بيان
 ساعته في إال يفكر ال وأخر لذلك مدرك غير بعضهم ن يظهر حيث

 أعمته قد وبعضهم ذلك من أبعد وليس وعمره عقده في أو ويومه
 مسالة في خطئه تصليح للحكم وخير الحقائق، رؤية عن الطائفية
٠ينزايد الذي الشعبي الغضب مع عليه االستمرار من اآلن التجنيس

الخارجي اإلعالم لديموغرافيافي٠ والتعبير التجنيس ملف وطرح
 شبكة على التجنيس هذا ضد واسعة بحمالت والقيام مستوياته، بكل

 الدولية المؤسسات كل وإعالم ومؤسساته، العالم كل بإخبار االنترنت
 والجهات السكانية وتركيبته الشعلبا هوية تفيير بمسألة الشان صاحبة
 الوثائق وإعداد المؤتمرات ني والمشاركة اإلبادة بمكافحة المعنية .البولية

محوها. يراد التي والشيعية اإلسالمية بالهوية يرننحد بما واإلحصاءات



ر٠ ا ر ث ل ا ر س و ث  إعالمية كوسيلة البيوت جبران على ت١ا
 بالتجنيس المنطقة المواضيع نشر عدم على االحتجاج ض ونوع مباشره

م مع الهحلية الصحافة ني ا و البيوت. ألصنأب الخاصة لملكية١ ا
و ر٠ولذست ف ر١و ت١ا ب  طرح في والمناسبات النوادي وفي ف

 وما لسةية1 وآثارها المخهفة وجوانبها الخطيره أبعادها ن١وبي الهضية
اوبعيد. قريب من بها يتعلق

 توني وصالقة مخلصة كفاءات هن خاصة ب ن1لج كوينتو
الشعب. لكل التوصيات وزفع الحقائق وكشف التجنيس قضية

ر بة١وكت ك ب ئض١ا مسالة في البحرينية الساحة افتقدتها التي ا
ذ وإن اآلن ولنبدا رفضه على أهبرافها كل انفاق هع لسس١ ا  الوك ك

س مظ> س ندآء ال ان ضآ ة العرائض هذه ول ب ت ل ة وثانة ا غ ت د
المجنسين.و التجنيس سياسة ضد

ة ني وخاصة المدن في واالعتصامات التظاهراق وإقامة ن ي د  م
 آلتجنيس سياسة ضد حساسية هيها األمكنة كذر١ وفي العاصمة المنامة

س  وليقيم العالم كل ليسمع عالية الهتافات ونزفع الالفتات وتحمل والمجن
ض هن الرافض موقفه بيان في النظام على الحجة الشعب  النجنيس، فو
 هذا من وموقفه اسبائه عن للتعبير حقه الشعب إعطاء السلطات وعلى

تهديدات. أو ممانعات دون الخطير الموضوع

إلضراب فكرة يستخدم ان ولبشعب  المدنى والعصيان العمل عن ا
ب لة١اس سياسة ومن السياسة هذه من المجتمع على حفاظا  ا

واحد. اصل في التجنيس مع والمشبركة

. م د  مقاطعة أي المقاطعة إلى الشعب من األهاني ض٠ب و
- بها يعمل التي او يملكونها التي التجارية والمحالت المجنسين  ا

ة١ المواقع أحد ونكر مقاطعتها، على والتحربض س و و ة١ ال ي ذ ي  ض
(.٢٠) .مجنسونيملكها التي التجارية المحالت بعهش باسماء ئمة١ق

ح ويذم ر١ وضوع٠ >  ابناء عند النسل وزيادة اإلنجاب س إلئ
لها النظام مضايقة رغم فئاتها بعض عند مهها ١خيار اصبح وق الشيعة



ث اهقارها، وتعهده ب في  النظام دام فما واضحا تحديا لصبح ح
م١ تهليل ني يد-غب د ا د ر ء ف ة١ وي شكي  بسيكون حسابهم على السكانية ل

ل ض ر۵اإلك ف ب١و ا ف  الطائفة على ومحافظة النظام لخطة إفشل إل
ش اإلباده ض  بنصوص مؤيد االتجاه هذا وأزأ ن،١الذوب ض هو.يتها و

 ا| وسلم وآله عليه الله صلى الله لرصول المشهور الحديث ١أهمه شرعية
 بعهش في الخيار هذا نجح وآل ألمماا،١ بكم هباهي ش١ف اىسلو اتذاكحو
انقراضها. وعدم المضتلهدة الفئاذ بقاء في الدول

ق وخر.جت ا و م إني كثيره ب ا د  خاصة المجنسين ضد العنف ا
 وهذا والجالدين، والمعذبين والكل القمع ني ركوا١ش االس الهرذرقة

- إني ت يديؤ  تكون سوف وكيف المسنقبل لنا سفيه ا٠في لكبرى١ ا
 اخ إذ خهليز ملف وهذا رذزقة،٠ال وهجموءات ب٠الش ض العالقة
ش خيار يتجاهق ال جعله مما الشة الشعب شنح نم السلطة ف، عذ  تقول ال
إلصالح بشعار و لذين١ المرتزقة دبقي لكنها استهالكا ا ت ت  ١رذهبو ١ا

سا٠وا وهتلوا وعندوا برقوا٠و  إلذالل سهم٠وتجذ وتوطنهم الشعب ر
ل ان أخشاه ها خشى٠ا ازأ ،الشعب و د ب الكراهية د ص  المرتزقة ضد وان

ل هذف ءهال١ إني. د ة١ روجذ اهتالع في يكهن وا ق  لبك،١ هن جهم١بإخر ل
ع االو قه: يقول العمر مهقل ني يكود< ربما ب١ش ةج*ل الي وها شلي  آب

يذ تهجير ن ذرقة٠البر ض ءة٠مجمو مام١ ف ي ب ر د ل أ أجسادهم وأفنت ا  ن
 بأذه هذا ١ءم المتفيقهون يصف أن مستعد وأنا وإحدة، لمظة ترددت
.هثواه مذفذه وان ا.رهاس . . . . وضنا معه نعق ال ونحن (٢١)اا٠.. .

كدذ ؛ 4 ر ب و ي والتهديد هذا لياس١ف و ذ  إذا حقية إلى يتحول قد ا
ك ر ظ ب م, ر ل أل ى ا ص ا ز أن بعد يه٠ ت ق ل به ضا تب ز رلمءيحصن ال  ع

! د و ر ر ة و عب م ح زواج؛ وال- اسعرار وال لل ز الجوع تحت و
م ت ا ى حف ني واإلذالل؛ ن١والحبم و ء المرتزقة و ربا ن ت ي ف ظ و  م

ن وهرفهين د ا ن خرابه د و ن د  لتو حياده أخ حينها ذيهخ ولعله بنعيمه و
ف  هبف، ولموتن معنى لحياته يكون بخاهلرة سول االي بعهله واده و
ال كنبا به يتحدثون ما يصدى. لم وهو د ا و ض و ا د ن ص ة١ا ذي ط وا ه ل  ا
ل هذه اسرن سساءل.اي أن ه وس ظة؛١الو ألسرة١ روح رءن  صن

ب١ ب والء وأى ابنها، ش لغري طل وإشباع تجويعه يستهدن لنظام ي



 وأله عليه الله صلى الله رسول حديث ويستنكر الظالم؟ الغريب
 الفقر ا٠ السالم: عليه المؤمنين وأمير (،٢٢اا) كفرا يكون الفقر اكاد٠وسلمة
(ا٢٣) األكبرا. الموت

 االننزنت صفحات وعلى البحريني الشارع في الفعل ردود
 سوء األهالي ساموا النين المرتزقة من االننثام وحب بالغضب مملوءة
 يمكن ال قادمة سوداء أيام من لهم يومي شبه ووعيد تهليل. العناب،
 نطرح فإننا سها اختلفنا مهما الحقيقة بنثديم منا وإيمانا أبدا، تجاهلها

 بعضها احتوى والذي منددياتهم، تضمنته وما المواطنون كنبه ما بعحش
 والبطالة بالتجنيس المتعلقة الحكم سياسة تفيير عدم حالة في تهديد على

 مواجهة مع التسعينات في عليه كانت مغا بآعنف ثانية األوضاع بدفجير
 على المواطنين أحد تعبير حسب بالدماء مليئة المرتزقة ضد شاملة

 الكتروني منتدى في الكتاب أحد وقال البحرين، ملنثى انترنت صفحة
 ضد وندواته مسيراته في للشعب يسمع ال الحكم اءئ (٢٤) بحريني
 يكون ان واقترح للبك السكانية التركيبة تفيير على واعتراضه. التجنيس

 في المجنسين جميع إلى ,خطاب يوجه وأن البلد من لحلردهم عملي تحرك
 في بقائهم ألن بمغادرتها ونصيحتهم البك في البقاء بعدم األخيرة الفترة

 والسبب تجنيسهم قانونية عدم بسبب للخطر يعرضهم سوف البلد
 األجانب والموظفين المدرسين الكاذنب يستثني ولم لتجنيسهم السياسي

 سياسة ينفذوا ولكي تعبيره حسب بالقوة الناس أرزاق ألخذ جاؤوا النين
 البد تجنيسهم أمر اءئ المجنسين كل وتهيم للمواطن، والتهمش التآمر

 من وقرارات أمزجة قبل من وليس منتخب وطني مجلس عبر يمر وأن
 عدم حالة وفي مواطنيهم، ويكرهون أنفسهم إال يحبون ال أشخاص

ذ بالخروج للنداء استجابتهم ذ وتعليقا اذتهى.٠ءليهم يقع اللوم فإ  بعض فإ
 خبرة إلى بحاجة سن صفار كتابها أن أو مسئولة غير تكون قد اآلراء

 المرتزقة من عانى من أكنر ولكنهم بالتهور، اتهامهم إمكانية مع
 له يرون الذي االننثام حب نفسهم وفي يكبرون سوف وأنهم األجانب،

عنف بمسنثبل ينذر ألنه السلطات عنده تتوقف أن يجب ما وهذا مبررا،
زرعته. هي



ةهتر فرق تكوين هي يراها التي الطريقة أن أخر ودال م  ا
ب كانوا، .أينما المرتزقة هؤالء ومطاردة الشب-اب ض متكاتفة ج أن ي

 عابهمإر ويجب بيوتهم، من خروجهم لمجرد اهمهمدسي بخهلر شعرواي
ا ص و ج د و ل الجحيم. من ١هرب ن  ان الشعب على أئ آخر وق
ئ بتلهيذهم آلدر  خاليا يواجهوا أن قبل يتعظوا أن وعليهم ينسوه ال در

)ه ذذر وال هذهم الفي ال عاومه٠ ة أثارت- وقد (،٢أ ث  أبناء اعذاء حا
ق و د ذي وابنها جعفر سلمى السيدة/ على حمد هديذة ني اردني ر  ا

ن ذةس ١ ٥ ي معهم السلطات وآلو رأ  دعوات وظهرت البحريني العام ا
 هذا على وتعليقا المرتزقة، األجانب مع العنف استخدام إني ١حيذه كثيره

ث الد ل ا ي تب١ك د  إذا إال البك عن يرحلوا لن المجنسين أنأ الردن
ا٠ا ي  بداية، ضحايا سقط وإن ضربهم يتم ال نماذا وتئءل بالخهلر، حن

ي ال ظاهرذوال ا الد  لغة غير نثهم ال فهي ذزالاحيواناا٠ أمام تم إذا ش
. ب ذ ح ا ه  البقعة بانهم كاذب ووصفهم حرام، من ملكوا وبها بها م٠بع إلى يعودوا وأن البلد- هن بالخروج المرنزقة كاذب وذ
آل ف ف في ا  آراء نتغافل أال السلطات على أئ نكرر ولهذا النظام. ذ

ب ش  أن قبل فورا والفاعل الجاد والعمل األجانب التجنيس مسالة ني ال
- قف٠بو وذلك الكارئ-ة ندع  منحت التي الجنسيات كل وسحب ا

ج ن١ د ش ط ق  كما العقوبات، ويجرمون طردهم قبل المرتزقة م٤وي
ب ث٠ك ال المعلومات وكل التجنيس ونزاريخ المجنسين كل أسماء ث

حولهم.

 والقفار الصحاري من ودب هب هن كل تجبس ن٠يكو وع
ربية  من البحرين في الحكم بين واصطدام خالف محور لعرالة١ ءير٠و ال
ف س > ب و  يكثر عندما ونلق آخر هلرف من وحكوماتها اكليج د

ضن١ لمجسونا الر  على األزمات ويسببون المنطقة على الغرباء ل
ن فيها اددارني بعد لخليج١ - ر إ  وقد والمظالم، الجرائم ع١بأذو و
ا٠وا ١شودو ر بذو د ت ذ واذا البحرينيين. الوت ه إلشانة ص  ب{ن ا

ت٠ال ودإإ قانون ببركة البحرينية الجنسية على الحامعالت كذر٠ا هزأ ئ
 فى التجنيس مؤامرة كون إلى إشارة يعبر فذلك الجنسية، ازدواج
س د لكسر محاولة في برمتها، الخليج منطقة إلى البك حدود تجاوزذ ا



 القائلة اآلراء يؤيد وهذا وهويتها، وتدينها المنحلقة في المحافظ الطوق
ن وراءها من وراءها التجنيس عملية بأئ ب الكبرى الدول م إل ا  و

 وهويتها دينها عن المنطقة تبتعد أن يهمها التي أمريكا إلى ويشيرون
 معروفة غير البحرينية السلطات وأئ األمريكية العولمة طريقة وشلك

 أطرافا بحرانيون معارضون ويتهم والقمع بالعنف بل األمد بعيد بالنثكير
 السياسية الرغبة إلى إضافة مالية أرباحا كسبت أنها البحريني النظام في
 األشقاء أزعج قد البحرين الشقيقة في والتجنيس ٠ المختلط هذا دتفين فى
 اراضيهم على المقيمين حتس ان بعد األخرى العربية الخليج بلدان في

 ال حتى األجانب عمالها عقود السعودية نتهى ولهذا بالجنتية باقمطالبة
 أن وعمان الكويت ومعها وتعبر فيها الطويلة اإلقامة حد إلى يصلون
 الخاصة ظروفها لها البحرين هنا والمقصود بالتجنيس تقوم التي البلدان

 صرحت كما الشيعية الغالبية نات السكانية التركيبة إال ليست التى
األردني. للنظام البحرين في السغطة

 مرشحة السياسية األوضاع فإئ والتجنيس البطالة استمرت وإذا
 الحقيقي العالج إهمال مع مسكنات من الحكم أعطى مهما ثانية لالنفجار
 ألفواج المواطن رؤية عند وخاصة البلد منها تعاني التي اليومية للمشاكل
ة وق ر  يكد شمريفة وظيفة من محروم وهو وتجشر تعمل واألجانب ال

 يخرج وال يومه قوت يجد ال ممن العجب بل وأحلفاله، عياله على بها
 السالم، عليه علي اإلمام حديث في جاء كما سيفه شاهرا الناس عنى

 يحرم فعندما الشعب لعقير النظام قبل من متعمدة البحرين فى وس^الة
 للبطالة تعمد يعني فهذا عنه عوضا األجنبي ويستورد العمل من المواطن

 تعلمه وعدم يسير اتجاه أي في النظام إدراك عدم أيضا ويعني والفقر
االنتفاضة. درس السابق الدرس

 .ويتوسع المرتزقة لالجانب المواطنين وعداء كره وسيستمر
 واحتاللهم المواطنين على لالجانب النظام تفضيل مع خاصة لغيرهم
 يدفن أال اقتراح وال العمل، عن العاطلين البزينيين عمل لمواقع

 على فعل كردة جاء البحرين في المسلمين مقابر في المجنسين المرنتزقة
 يحمل وهو البحرين أبناء ضد واسنباحات انتهاكات من هؤالء ارتكبه ما
٠الوطن أرض على أزمة حصول احتمال طياته في



 السكانية النزكيبة خلخلة عن التوقف يبدأ أن وضروري
 عقدة من والتوقف الشبعة، له يتعرض الذي العرقي التطهير ومحاوالتا

 مساحة ال اإلصالح يسمي شعارا نزفع التي الدولة ففي الشيعية الغالبية
 فى كما وغبية واضحة بصورة الطائفية وممنارسة الطائفية، للمخططات

 وعدم إصعالح، كنبة الموجود وانما إصعالح وجود عدم تعني حرين٠الب
ف  على الجيش في وذزظيفهم ودوطينهم وغيرهم اكرب |لبدو - و

ى الكنبة. هذه على واضح مؤشر الوطن أبناء د ت  مسألة ال ث
 البحريني فالمجتمع بالكم وأبدا تماما قياسها يمكن ال |لديبرغراني ٠التغيير

ى الشيعة إخوانهم مع فعالة مشاركة آلبائه كان واالي الحاني ذيسال  ف
 المسعدمين في يذوب سوف البريطاني االحتالل ئ ني١ذض ألردخ ص
 مختلفة أخرى عرقية مجموعات من صفير جزء يكون حيث الجدد

 وكان والقهر الظلم على تربت بينها تراحم وال تواصل ال وطتافرة
 األهالي بهوت وسلب بنهب إغراءها وتم المواطنين لض كخطة ومهادق

 والشيعة، السنة البحرين أبناء مع تماما مدباين وسلوكها المسالمين
 وهم وتشكيلهم تنظيمهم على الشيعة يحافظ حين إهماله يمكن ال والكيف
 ض خارج أفة الببريني السني يظن ال كما واحدة، منطقة أبناء جميعا
ة أن إال الشيعة ضد واصالة أساسا موجهة كانت وإن فهي الخطة ف  ا
 سوف وهي فقط الشيعة على أثارها نقتصر ولن عنها بمعزل ابدا ليسوا

 فمرتزق مقابل عنه االستغناء يتم حين بالسني يذق ال النظام ال تكشف
ث فالسلطة األجنبي، ح ه الشعب ضمن تجدها لم فئات عن ايضا ب  سنت
 ظنأ بها وفرحت فاسهدمتها والصحاري البراري في ووجدتها وشيعته

 واألمان األمن وتهبها كرسيها على يحافظ سوف الذي السحر أنها منها
 حاليا سلمتها وإن وهي وهم، ذلك وكل لبحرف١ بعش ٠ءذد المغهود

ة|1ئي|الر انوزارات  الغئات تلك بسيطرة طموحها. من أقل ذلك ال إال ي
 هذا من احد يبقى ال حتى واإلدارات الوزارات كل هذها |كوشق كريبة١

 ما وهذا حقوقه، طلب في إليه ويسنتد به يبتهج اض٠و داريخ ذه عب٠األ
 الباهظة تكاليفها رغم التجنيس سياسة على ر١اإلصر جزئيا ٠يفسر
األصعدة. كل



 بجعلها البحرينية للجنسية االعبار رذ السلطات على ويجب
ع وال ودب هب من لكل شنح وال مقدسة  تحملها وال وتشترى با

 والقمع العنف بهدف الصحراء من قدمت غجرية بدوية مجموعات
 اسبدادي نظام وتبيت الوطن قرى واسدباحة والفوضى التخريب وأنست
 ال انه يرون وغيرهم البدو فهؤالء كلمته، فيه للشعب عادل نظام عوض

 واالسنززاق المواطنين لتعنيب طريق فهي الجشعية لهذه شرف وال قيمة
أكثر الصورة ذتشح وسوف ومبدنلة، للسماسرة معروضة وهي بالقمع
التي والقيم الشريفة والعاليد العادات وتبدل المجنسون يتكاثر عندما
 واسنثرارها هويتها البلد وذثقد المتدين البحرين شعب عليها يسير

واالقتصادي. السياسي
 المشرعة الوحيدة الجهة واعدباره الشعب إلى االستماع ويجب

 والتغيير التجنس سياسة ضد بوضوح رأيه عن عبر قد وهو والمقررة
 عن التهرب أو تهميشه وعدم قضاياه في معه والحوار الديموغرافي،

أي يعطى لم حيث اآلن يحصل كما السياسة هذه حول الحقائق كشف
المحتكرة، الصحافة في أو التجنيس حول الحكام مع للحوار مجال

 السلطة وضع لمعرفة الرئيسية المقاييس أحد هو التجنيس من فالموقف
 ففي الملف، هذا في تماما فشلت وقد إصالح مشروع سمته مما الحقيقي
 القانونية غير ألطرق بكل سعت اإلصالح شعار رفعت التي الوقت
ر ذكرناها التي أثارها وفي للبلد السكانية التركيبة لتغيير  الفساد من كب

عليه. ألحد طاقة ال مما
شم والتي الشعب إلرادة المضادة القرارات عن والتوقف  ن

 بعودة ٢٠٠١ سنة في الشعب السلطة وعدت فقد والخبث والتآمر بالتخبط
 لجنة وشكلت الدستور، وجود رغم ٢٠٠٤ سنة في البرلمانية االنتخابات

 تماما مغايرا دسنزرا فخرج أعمالها على التكتم جرى الدستور لتعديل
 وضع وقررت ،١٩٧٣ لعام البحرين دولة لدستور بصلة يمت وال

 الحشاب عددا وأكثر منهم وأقوى المنتخبين األعضاء مع معين مجلس
 وقامت المجلسين، ربض أيضا هو الذي المعين المجلس لرئيس صوتين
 للمرنزقة مالذا تكون أن للبك وأريد الغرباء لتجنيس واسعة بحمالت
قلب إلى الرامي مخططها اكتمال لها بان حتى واألجانب والخونة



 فى فجأة وأعلنت البحريني للشعب والسكانية الديموغرافية المعادلة
 واابرلماذيةا| شهور أربعة بعد بلدية انتخابات ستجري أنها ٢٠٠٢ فبراير

ة١ثم بدب  الشعب مقاطعة تكون سوف والنبجة السنة، ذهس وني شهور ب
 ف٠تكذث لم الذي (١ ١ لحق٠الغريب) المجلس ١لهذ لهزيلة١ ت١االذتخاب لهذه

 ن٠ وبدى. البحرين، في النظام عبقرية به وانفردت العالم دول كل بركيبته
 واجهة صار والديموفراطية والحرية للعدالة البحرين جهة١و يهسبح أن

ش الذهالم ع ال  منه البد الذي المقاطعة قرار ومع القرار، واحتكار واكدا
 مازق في السلطات وضع قد الشعب يكون التاريخية .األخطاء -

األول. المربع

ى  األجنبية والمصالح المخططات فى ط١االذض ءد|م السلطات ود
 إسرائيلي مشروع يعبر المهجرين آلفلسطينيين فتوزيع التجنس عبر

س ص عفى يتب هم فلسطين إلى العودة في حقهم ر حبت  العاز دول في و
ة إلزالة السكانية النزكيبة لتغيير المخطط أئ كما األخرى، ي و ه ل  الرئيسة ا

ب١ ض ش السريني ف  ورؤى مصالح مع المحلي النظام مصالح فيه د
ود  .جعل وعدم البحرين. في يشاع كما المشروع هذا ددعم ضى١ ل

 صار بحيث العربية وغير اكرببه ت١للنفاي هوضعا الب-حرين ارض
ى يجحث لوال <٠فكل الهربية ت1للحكوم ١طري لتجبس١  للتخلص طريقة ف

د اطذيها٠مو ض٠ب >، ق  النين فالمواطنين البحرين حكومة مع صفقة ش
ة١و لض١ هذهم ا ص ي د و  البحرين) شذقبلهم عليها مخظف أرض على ف
 إدارة يستطيعون ال النين مواطنيها بعض السعودية من وشعبل (٢٦

(٧البحرين) إلى مشاريعهم فينقلون الحرمين أرض في الفساد أوكار  آ
ر د ف  ١سوري نزود حين فى للبحرين القبلية الثارات من الهاربين اليمن ون

ة١ همج دي ق١ ع١وقط ب  هذه مجموع النبجة لتكون الجالدين واألردن ص
الجنسية. متعددي ومجرمين أخرى جرائم وابتكار الجرائم

 من المحرومين البحريتين ملفات معامالت إنهاء النظام وعلى
 الوش؛ ارض إلى المبعدن كل وإرجاع للقانون ظبيقا حاال الجنسية
المواطنين. من المسحوبة الجنسيات وإرجاع

 الضرورى ن٠ فإته البحريني الوضع عموم في تكلمنا وإذا
في غيره يفيدها لن أقد وتاكد للشعب القة عناصر نقدم أن للسلطة



 أمنها ذزى فال أبدا لها مخلص المرتزق يكون ولن الحقيقية ازماتها
 الهيمنة ترفع وأن٠الشعب عن وعزلتها األجنبي على باالعتماد وأمانها

 الجهاز من معلوماتها شذقي وال مستقلة وجعلها اإلعالم وسائل على
 الجريدين ننتعل أن ويجب ونواهيه باوامره تاتمر وال ومؤسساته الحاكم

 شق من الهدامة األقالم وتمنع الطائفية االطروحات عن الرسميتين
 االجتماعية الطبقية يمنع أن الحكم على ويجب المواطنين. صفوف
 التصنيفات من وينتهي والشرائح الطبقات لهذه طبقا الوظائف وتوزيع
 سفرهم جوازات في خليفة آل قبيلة ألفراد بالساللة بحريني ككتابة السيئة
 قبل الجزيرة في أجدادهم عاش من ومنهم بالوالدة بحريني الشعب ولبقية

 مادة أو رابعة مادة بحريني كتابة أو السنين.، بآالف خليفة أل يحتلها أن
 الجديد القرن من الثانية العبة على ونحن يفترض بل غيرهما، أو سابعة

 عوض واحد قالب في الوطنية الشرائح كل لصهر السلطة تخطط أن
 قد الذي طارئ لكل والحصانة المناعة لكسب والتمييز العريق سياسة
ها  وكانت الويالت، لها جرت سياسات على -والتغلب تأمن، حيث من ياب

 مجتمعين الشعب ممثلي لقاء من المنع لدرجة العريق في النظام سياسة
 لممثلي وأخر الشيعة لممثلي يوما معرقين بهم يجتمع الحكم كان بل

٠يرتضعيها التي تقسيماته حسب وهكنا للوطنيين ويوم السنة

 بتوطين يقوم فالني المفقودة بالوطنية النظام يتحلى أن ويجب
 األجنبي أن داخله في ويشعر البك، أبناء على ويفضلهم المرتزقة
 والبنجالي والبلوشي والباكستاني واليمنى واألردني السوري المرتزق

 أبناء من قلبه إلى أحب تجنيسها تم مرتزقة دابة وكل والبريطاني
 غريب هو بل بالمواطنين يشعر وال بالوطنية يتمتع ال الشرفاء البحرين

 المواطنين كل عن الدفاع النظام علي يجب وأهله.كما الوطن عن
 النظام أهمل وقد العراق، في أو غوانتامو في كانوا سواء في البحرينيين

 أو عنهم شيء اي نمبرفة يسع ولم العراق في المفقودين قضية تماما
 الثانية، الخليج حرب بعد ١٩٩١ عام منن مصائرهم عن الكشف يحاول

 جعفر الموت، احمد حسن، عيسى الثمانية المفقودين عائالت زالت وال
 السيد حسن السيد جواد، محمد الحوري، علي الشهابي، رضا المختار،
1تتلهف الدينية والحوزة الجامعة في ا١طال وكلهم سليم وأسامة شرف،



 أكد وقد أحياء كانوا إن أسرهم لفك جدوى دون وشعى اخبارهم لمعرفة
 في حسن عيسى وهو أحدهم شاهد انه بالعراق عنهم المفرج السجناء أحد

سون  والعن القانون إلى وأبدا دائما التحاكم ويجب العراقية. ال
ي ر د  واألكان االسنقرار إلى الطريق فهو والحكم الشعب بين ا

المرنزقة. إلى النظام حاجة وتنقي

 يداولها التي الشعبية النوصيات سماع للسلطات المفد وس
س١  وحكم سلطة بتاسيس المختلفة الشؤون في ومحادثاتهم مجالسهم ني ف

 البحرين خراب فى سببا كانت والتي الحساسة الطفات وم*الجة الهاذون
س١ في ف فإئ الذجنيس إلى فإضافة الهاضيين ق  اإلداري الفساد م

ن ف |  طف هو الطفات وأهم مستعرا، زال ال وعملهم منسيا زال ال و
 يشتر النظام زال وال الوطن ابناء دماء سفكوا الذن والهتلة لدعذيب١

 والسياسي والمالي اإلداري الفساد عن المسئولين وهعاقبة عبيهم،
 على البلد ابنأء البحنيتيين المواطنين وذفضيل الفساد. اوكار دحابموأ

س األجانب  مع االضطرار حاالت في فقط للعمل تعاقد وأن بالعكس ول
ي مؤقتة بعقود األجانب ه  وأن الجنسية. على , الحصول إمكانية ش
 ايجاد في فشلت التي األمنية باألساليب القضايا مع التكامل س تخلهس

 القمع رموز من والتخلص تعقيدا زادتها بل البحرين لمشاكل حبول
ح٠وا ب ر ث ف  ألة الحقيقي اإلصالح مشروع س مهم شق يعبر ت١ا

 مغروع باي والعن المصداقية يفقد ترقيتهم أو عليهم والشعز بقاءهم
م ا ئ  عن التخلي وكنلك تجاوزه. للحكم ينبغي أسود لعهد استمرار وهو ل

ت -  يكن لم عنلما سنة ٥ ٠ قبل ما بعقل نفكر الذي النظام ني لقدص^١ ا
 وال تاهيذ بال هتصدروه وهم إال مجلس وال مصدروه هم إال ر١قر هناك
صي اننزنت وال يعطون ما نكذب حرة وسكائل ن٤ت ونم كفاءه  ما يح

يخططون.

 والعطايا والهبات المكركات أسلوب عن االشكاد ض وأن
 والعالم الشعب سخرية سر التي المخجلة المصطلحات وهذه والصدقاتا

زل مستخدميها عني  واألص األعين في ترفعه وال الموصوف هن وت
ن الدامعيها ٠وتذكر  الذي القانون لغة تحكيم وضرورة ماضية، و

س١ فيه وى١ص محكوم. على لحاكم مثة ال والواجبات الحقوق ني ف



- مبهم والمجنسين التجنس مع البلد وستقبل و  ي*لم وال .
ر سبحانه الله إال وضعه ا ن - ض ولض و جا ن١اإلش عقيتو أن ا ئ ئ  ل

 اتها٠مقد ض اسوء تكون سوف النتائج ال ويجزم المقدمات ضوء على
ر٠ي أن قع٠وذتو واقتصاديا. وسياسيا اجتماعيا كارية بانها وتوصف  ش

 وقفذي له٠ذج |لتي اآلوبة الصدمات إليه يوجه لم ما التجنيس في النظام
 إغراءاته مواصلة يستطيع لن ولكنه والخونة، المرتزقة تجنيس ض

 مة٠قاد قليله سنوات بعد النفط نضوب ادعاء مع خاصة األجاذب نتجنيس
 ايجنسون يتعرضرح أن وممكن واألمني، السيآسي االسذةر|ر فقدان ومع
 في البقاء طمانينة بعضهم تفقد عنيفة لهزتت منهم المرتزقة صة١وح

 لحكم٠ يخدر أن بعد وأمانها أمنها من كثرا تخسر سوف التي البك،
 لتجذيس١ عملية تعمل وسوف التجنيس آثار نتوقف ولن األصيل. شعبه
 كل ني ئم٠الجر وت^^ءف وسنزداد الواحد، المجتمع فئات بين حدودا

ألئني يامن وق ارات،٠واإلد المجاالت ض فى | ش٠ د ش ف  رذيك ا
ب في الخروج من المروقة المجنسون فيها حإ ف ٠ليال أ  - و

 لمرجح٠ من١و نماما، إلبادتهم ولة1مح في الشيعة عدد تقليص في النظام
ت كالوفاق السياسية الجمعيات بعض بحل السلطة نعوم أن ب أي تح ر  ن
ت ض٩كب له مضمون ال ديكورا لجعلها تسعى أو - ى ا ز أل ش ا  ا

ر يمرس قرار ألي وتطبل تصغق تستمر سوف  ص ١مهم لحكم٠ ن٠ -
وخطره. خطؤه

م كل ني اكواش. حصن١يز سوف المجنسون  ته1حي ردا٠م
 ختلف٠وم التجارات أنواع على وسيقبلون السلطانة هن بدعم ورزقه

، ل ا م ع ال ى وسوف ا ء األعمال حدودهم شد ب ل  هذ| >، أليدون ألنهم ا
ت ذي االنتفاضة فتره خالل مهارساتهم من ذشح1 كما المصطلح ا ن ي ع ش ل  ا

ل من اخقارهم وس  قد وشد)ة صعبة سنين في وأما لوظائفهم، النظام ق
ر تمر  هلرق قطاع بى جميعا سيتحولون المرتزقة هؤالء فا.زأ البلد ه

ر سيبهون أص أظن ال ولكني محترفين وسزاق س. ذذك إ  و

النظام على التجنيس خطورة



 بعمل المرتزقة هؤالء ويسعى مراكزهم يستغلوا أن المحتمل وش
شم قد تاريخية فترة في انقالبا  اآلب هم الضعف، -أو بالفوضى ن

 المقاهي في رؤسائه ويلعنون الخفاء في ويشتمونه الحكم من يعمعخرون
م البحرينية، المصادر حسب جلساتهم وفي يرتادونها التي ه ض ع ب  و

 بتهمة اكس ءلى٠ قبض وقد أخرى، دول لصالح النظام على يتجسس
 يهتمون وسوف البحرينية. الرسمية المصادر حسب قطر على التجسس

 على والحفاند والشرطة الجيش في الحساسة الوظائف في ركزهممت ني
ح ال ب م ضد عسكري ذقالدا١ في يستخدم قد والذي ا ك  خليفة آل ح
دول تعرفها لم خطيرة سابقة تكون سوف ذلك فعلوا ولئن عنهم، األجنبي
 على الطيبة طابع عليها غلب شعوب من نثكون التي لقريبة١ المنطقة

آبائهم. على الحكام جانب من إال انقالبات تحدث ولم واألس؛ لغدر١

 قطر من وردت التي األخبار البحرين في الحكم يخيف ومما
ة ض٠ الدوحة فى عربية دبلوماسية أوساط كشغت حيث ل  ءعاالت1 م

ن لعسكريين األمريكية القوات نفذتها واسعة ي ري  يمنيين ومجندين كبار ئ
 على انقالب محاولة حصول وذزدد القطري الجيش في وباكستانيين

ح (.٢٨) ٢٠٠٢ أكتوبر شهر منتصف في الحكم ر ل ا ب ألرخ إني و  ا
 وإعطائه األجنبي اسبراد في األبرز هو العباسيين مع األنراك مثال ٤فإر

 عفى ويسيطر الوظائف في يتغلغل أن بعد عليه لينقلب المهمة المراكز
 الخسة دار إلى األتراك العباسيون اسنثدم فقد البك، في األمور مجريات
 في أقدامهم توطدت أن وبعد والدولة الجيش افي عالية مناصب وقلدوهم

( باالنقالب قاموا نفوذهم وتوسع المختلفة المؤسسات ء > -  ا
 يفكر ولم بايديهم، الوالة وتعيين عزل مقاليد وأصبحت باسيينعال

 اسعدام على همهم وانصب وزمنهم لحظتهم من أكثر في العباسيون
 ومن عليه. والسيطرة الشارع قمع على لمساعدتهم الغرباء اك األش

ن ح ب  في الرسمية الشعمية حسب الوكني الحرس إنشاء يكون ٤أز ا
ت وتشتيت لذثسيم البحرين  ومنع النظام رؤوس لحفظ إضافة ابجيش سبا

ت ال  وفوضى الفساد. كثرة ائ النظام رأى أن بعد االنقالب د
 من الحكم على االنقالب محاولة إلى األس اية٠ذ بؤدي ع ا/لمؤسسات

تهريق سة١س اشلطات وقامت لها، موالية السلطات تعدبرها جهات



 غالبية وجعلت منسجمة غير جنسيات عدة من وجعلته ٤الجببثر اخل٠د
ش وسوف األرضية. القوات في األجانب  ادة ني الدخول رتزقةمال يتحا

 الروح واهذثارهم الفعالهم البحريت تهدد اخطار أو -خارجية مواجهات
٠ءليها وهن باألرض ارباطهم ولعدم المخلصة الوطنية

يرجون سوف فإنهم الخارج إلى المهربين المخابرات اشباح أما
ت إذا خاصة بعضهم من التخلص ويتم البحرين إلى النعظام فضح أثه ب

 خارج الوزراء اخئيار ستمر وسوف فضائحه. ن٠ ارباحه واسظم
قءة  عن يستغنى سوفا ولكن لهم المكافئة من وكنوع والمؤهالت ا
ل الغاشلين الوزراء بعض ن المحنمل ص الحمر.وإءالميا قبي  تهلص أ

ى اليومية الوسط صحيفة وتحجم و ا في المساحة 1فيه |لحرية مساحة ق
اوتغلق. يام١والم الخليج أخبار اليومزبن الحكوميتين الجريدبن

 وندطاير التجنس كوارث تتعاظم عندما الحقا النظام يدرك وربما
ي النظام رؤؤس على وشقط ى ذم إذا وحوا  ص اما٠ت |لطائفية نار ب

 على السكانية التركيبة وتغيير لمحوهم يخططون النين ان السليم االدراك
 حاولة٠ وائ وهشيذين سالمين٠ ذة٠البحار وان ونبيل طيب شعب حسابهم

ح ن١ك والقفار الصحاري ن٠ باشخاص استبدالهم ي ءهل أق ر  الذهالم، ا
 ألنفسكم جنيتم ما هذا للنظام الشعب فيه يقول الذي اليوم اياتي وسوف
- يددرى ال فالوش تخططون كنتم ما فذوقوا ا  هن رد٠هتو ال و

الخارج.



السابع الفصل الفصل هوامش

(١- /٩ األردنية الرأي صحيفة ( ه  /٦ األردنية الدستور جريدة ،٢*٠٢/
٢٠٠٢

 ٢٠. ٢ر٩ر١ ٨ تاريخ ،١٢ العدد البحرينية، الوسط جريدة - (٢)
 األولى جمإدى ٢٢ ،١٢٤٥٩ العدد السعودية، الرياض صحيفة - (٣)

 ٢٠٠٢/٨/١الهوافق ١٤٢٣
 اسمها بريطانية شهرية مجلة في اإلعالن انزل - (٤)

ا8ا؛7 ال؛ 8))ال؛ه،؛*ا ا  مونلف والمطلوب ،٢٠٠٢ سبتمبر لشهر ء،1ا
الءة101ابء*16؛الا8، - ٠ال3ءثميرا0،ال0ا

 العفوان .على االلكتروني والعوقع

 ٢٠٠٢/٩/٢٢ تاريخ البحرين، ملنثى المصدر:
/٢٦ نزيبون بحرين ،٢ ٠ ٠٢/ ٣/ ١ ١ طنثى.البحرين، - (٥) ه /١ ٩٩٩، 

١٩٩٩/٤/٢٣ الخليج انباء
 م٢٠٠٢/٢/٣ الموافق د١٤٢٢/١١/٢١ األحد الجزيرةنت، - (٦)
اللكةروذي٧)  (-هلعىالبحرينا
ك، شركة مستشار - (٨)  فلسطيني. باشت
 ج١٠٤ مادة ، ٤ مادة ، ١ ٩٧٣ البحرين دولة دستور - (٩)
(١٠-  ١ ص ،٦٩ العدد البحرين، صوت نشرة (
(١١-  لعام العالم مسنوى على البشرية للعمية الدولي المؤشر نقرير: (

 ر٧/٢ ٤ تاريخ ،٨٦٣٩ العدد األوسط الشرق جريدة٠المتحدة لالثمم ٢٠٠٢
 ق د١ ٤٢.٣ الثاني جمادى ١ ٤ الموافق ٢ ٠ ٠ ٢
(١٢- ٢ ٠ ٠ ١ /٨ الحكومية البحرينية الخليج أخبار جريدة (



خير جردة —(١٣)  ٢٠٠١ /٨/٩ الحكومية، البحرينية الخليج ا
ت ذظره هعال - (١ ٤) را كي  /٦ ومستقبال، حاضرا أمامنا المطروحة ل

٢٠٠٢. د الشهابي. سعيد ،

ه  /٧/٣ تاريخ ،٨٨٦٧ العدد البحرينية- الحكومية الخليج اءخار - (١إ
د٢٠٠٢ د ع ل ا ١ر٧ز٤تاريخ٠،٨٨٦و ٠ ر دج .٢.

ك — اإللكترونية المنامة ,صحيفة - ا١٦إ  م٢ ٠ ٠ ٢ضراو/ /١٧ ،٦ ا
-١ ؛ ٢ ٢/ الحجة ذي /٤ لموافق  ه

(١٧-  ٤ ص ،٦٨ العدد البحرين، صوت ذشره (
(١٨-  ٢ ٠ ٠ ٢/٤/٢.٣ تأريخ البحرين، ملنقى (
(١٩_  ٢ ٠ ٠ ٢/٩/١ ٣ تاريخ ،٧ العدد البخرينية، الوسط جردة (
(٢٠- ى(  ٢٠ ٠٢/٧/٢٤ تاريخ االلكتروني، البحرين ملنث
(٢١-  ٢٠٠١/١٠/٣ تاريخ البحرين، ملنقى(
ج٢٢) ه ذ - ح البالغة، ( ر  الشيخمغنية. شرح ،١٦٢ حكمة د
 مغنية. الشيخ شرح ،١٦٢ حكمة غة،٠البال نهج — (٢٣)
ى(٢٤) ث ن ل م /٦/١٤ تاريخ البحرين، - .٢.٠٢ 

 ٢ ٠.٢/٣/٣١ تاريخ البحرين، طنقى - (٢٥)
 اإللكترونية المنامة مجلة - (٢٦)

 ٢ ٠ ٠ ٢/٨/١ ٣،٢٠ .٢/٨/٦ االلكنزوني البحرين طنثى - (٢٧)
.١ ٤ االلكتروني ايالف موقع - (٢٨) / ٢ ٠ ٠ ٢/١



الكتاب مالحق



التجنس. هالئفية

التجنيس ن٠ حرمت التي الوحيدة الفلسطينية األيبرة رب ع٠ تحقيق
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ء٠ر ي ا ث ر ا ه ي ن ن ب ر ء١; 1 ر م٠ب٠ د ر  ٠ ١ا ٧/

د لي) برا م .٠١١ ١ب٦ ١١ب نتء ١٠ب رجار تجن ١ تم لج ۶٠ ٠ذ ؟ ده٠؛ض|دت  ١ى

ل ا ٠ضقق رلء ر |_ال ٨ر— ء ت ٠ ٠ر ب ب ز،د .<لق٠المذغتءألك مم٠ا ء د.لم- د

ب-, ت١هذ٠اذ ,--.* ت ن ر ف ىنم١د م ۶ن

ك - - - ي٠ا س ا / ال \ ب ا ء٠ئ ي ل١ءبف ء ج١; ب ب
دا هئ٠نم,ئا; و ط اك دنق شر٠ب آل ا ب ق٩ا , 

ب ي ر ا1) ث ل ر ت ر / ن / ا ع م ل ا ء ي ت ت ي .  ب٠٢ب ن

ز نم ن ب٠| ن ء و ز م ر ح د ر . ة ق ١ئ ن ى ١ث ا. و د ٠ضذ ا ت ك  رردمر٠د ال

آ إ ه ئ ا ; د ي نمءب ت ت ب ت ص و \١ا ز ا ت ر ر ر١رك > و ر م ل إ د د م ش  ت

ه ث ك٠ديئ ب ا ز 1 ٠خ ت ن ت ت دمما * ز ذ |ةءع ر ز د | م ههعا و م د ي ب -  ر

ء٠ردذ ~٠رادر١٤ر 6 هرا٠ء م ئ ت وك\ ت ز ء ١٠ر٠ر ب١ م٠ك ز م  .ث

ا ت لذذتم١ ك هي س٠ل٠ /// ل ; ء م ء المنفصي س ح وبب ر رب دإ ي, ء ر ى٠رم / 

ى؛٠ر ١ت < ٠) ئ ئ ت ت صت لهم. ةنم ز د ۶ذ ٠ردبرا ٠ ن ١د ( ١ا _ / < 

ر١ىنمكع د ^ ى ت و٠ض م٠ض ح ل ك ك د ا س ك رد ر0 ت—ر ب ع ل و ك ١>ل  و
ف رد ف ا أ ئ ١ نمبر برل منغ لهب ٠ ٠صبد ؤ ا ب ت ل ى؛ ١اءللب // ا  ر

ف ت خ ذ ا ر ١ال د م ، ب ب ء١ مم٠د ا د ر ب ر ت ٠ل ا ب ١ب ن ل ر و ن - آ

ا ا ءث ه ء، ء. ء٠٠ي . س- ىكل ؤ ،٠٠.٠: :ا . .
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س ب ز د ب٩ ب ف ب ل ي ب خ ز ا ل ر د ب ت را ذ ب صز;٠ا  د
< ودء١بهصءالع - - ر / ا ب ن د د ب ذ ل ز ا د ( م ر رث ت؛ل  را
۶ردباراتتارايإءنمازاا١١رةبذ١سي\ب ;رس

ت١١٩ ٠ ذء.الم ٢وبر ءبلءن/ورل٠ س ت٠فدج\ ف؛ مء٠١ م

ف ت٠ ب و و ا ز ر ا د أ ب م٠ء ث تب م ء ر; ب ي ئ٠ر  ا٢٠أ

ى ٠٠ ز ٩ م ر ٠\ ت ه م ى ي ١ض ا د ب ل ل س ل ب س ر ٠ل ت ب ا ر .

ى رما ر؛ ١٠رر ر؛ ، خزا >يرمال كا٠ء ي ب ا ا ن آلد ب ز ء٦بت٠ ر٠ ءا. ل . ء
ي١ءل , - أ٠ ب٠ئذ ر ر ر١س, , ي٠ ز ح ب ت ل رءء:\بله ت

ب ا ء ت ا ز ا ر ر ي س ا صب د ز ;١ر ن ; ز ز ا٠ > ي ل [ ; د ت

ت ي٠ م رأ ر ن ر ز ~ ر ; ع ا ي ل د ء ر ب ٩ ر ٩ ب ر(\٩

صإ٠د ا تء٠رءء_ذ غيرنإ ز بمرنم ز ا رءد:ذللح ٠رئ ض ي٠٠ل ئ بش.ء ك

ب ف ١ ز ء٠ م ر;ا ب د٠١ئ >١ 1; ا ل ; ١!.٠ر
ت ه يرر ء د ا ب : ب ۵سةكلك ؤء٠ ب٠وبر ج  در>( ص

ن د ل ا ي ا ا د ي م ب ا ٠ ٠دمءي و ة1رز م٠ى ۶۴/٠ر ا ١لر 1 /  6ه
م ما٠ ا ٠ر ز سمتح دم كا ت ء 0ث ج ن ي ل ن ئ ر١ث ٠را ١ ا ز ب ؛ ١ي ر ر ي  ر

ط ر ر خ٠; ز ا ي ك٦ء ل جع زا ١يث ز ر ر سي الا ر١ل م\ ١ ٢ل



ة ب دءغخةن١ ذ
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بعد تحصد لم التي العوائد مع للتضامن الوزراء مجلس أمام للتجمع دعوة
الوطن جواز على

الوطن وديقة على دمعتان
ل ب ، ق م ا ي  السعيدة، ايامها الطفولة على تقترح الصيفية، اإلجازة كانت وفيما ا

ث و حي حل  عشر األحد ذي ابني خدي على تتدحرجان دمعتان كانت السفر، ي
ما، ت عا  بحزن تضجان عيناه كانت السفرءفيما بفرحة تضج رفاقه اعين كان
م البقاء،  يلح الوطن سؤال كان الوطن... عن نيابة لعينيه اعدنر ان استطع ل

ن ه م ن.. عيني ريتي ذا الب ما ن ال ل ك م  الوجية من طال ان العينين لهاذين ي
حمراء ي ال  فيه؟!! وانا الوطن يتجاوزني لماذا الوطن!!!! جواز يسمونها الن

قلبي؟!!! في اعيشه وأنا علي يتابى لماذا
د ق ن ل ا ل ك  جوع يشبع مقنعا جوابا املك الحقيقة في اكن ولم صعبا، السؤا

ن ي  افعد وحدي لست المحرج، السؤال الم يسكن لجواب جوعهما العينين، ها
 ايضا يملكون يكونوا لم والجوازات الهجرة إدارة في فالمسؤولون الجواب،

با وا ة ج حال  و البحرينني، الدستور بموجب يستحقون إنهم يقول: فيها ما كل ل
 واطنيتهم... يشت جوازا يعطوا ان قوانينه

د ق  ر٧/٧ القادم األحد يوم الموقر، الوزراء مجلس إلى سؤالنا نحمل ان قررنا ل
ي٠م٢ ٠ ٠ ٢ م ف ما عة ت سا حادية ال  جواب على نعثر لعلنا والنصف، عشر ال

ت سك ل ي  هنا وعشنا هنا ولدنا النين األطفال نحن لماذا الملح... ابنائنا سؤا
عنا ا واين ن  ولماذا جوازا، نغلك ال هنا، عمرنا وسنقضي هنا عودنا واشدن ه
ؤنا  شيء هناك إن لنا إإقولوا ولم هنا، وانجبونا هنا وتربوا هنا ولدوا النين آبا

جوازا؟ اليملكون هنا، بعد
نا سنوجه ك سؤل  هذا يضجها التي العوائد نحن الوزراء، مجلس حيث هنا

معنا... فكونوا السؤال....
. االتصال يمكن للمراجعة . . د

 -٩٤٤٠٢٣٢ دشتي ليلى
الا ها ٢ب٢-



 الرحيم الرحمن الله بسم

واعتصام نداء..
 االجتماعية. والشخصيات والخطباء المساجد وائمة- الدين عالء إني
 واألهلية. والبيئية السياسية الجمفعيات إلى
ر  اإلنسان. حفوق ونشطاء بالقانون والمختصين ين٠المحا إ

 واإلعالم. الصحافة في إلى.العاطين
حي. ضمير صاحب كل وإلى

ت ص - مئا ل  ن1٠الحر هن يعانون مازالوا النين وطنكم، وابناء اهلكم هن ا
وألبنائهم، لهم الغامض والستقبل

س١ الهواطذين .ص - و ر  المواطنين بقية بها يشنع التي الحقوق اسط هن ف
والتعليمية،؛ أنصحية والخنمات السفر ودردة الهسكن واهتالك العمل ش ض
أخر، بلد اي يعرفنا وال البهرين، غد لذا٠و رف٠ذ نم االش فهن -
س ن ١ ٦ - ال  غهر بلد اهالي لكوننا النفسية هن.اآلثار نعاني زف وط ب ا
ت وظوا بابناثهم، وال بهم دنرف٠م زا  حق على للحصول يكافحون طويلة ل

التمييز، اشكال شتى ن٠ ويعانون المواطنة،
- ن ط*يالموا ن ١ذ - و د  لها استحقاقنا رغم البحرينية الجنسية ض ا

اإلنسانية. والمبادئ والقانون بالعرف
س  الجنسية: هن الحرمان بأننا يجمع مذتوعة فئات و

ت١ — -١ - من ف  ولكنهم طويلة سنوات مذذ طلباتهم هدموا االس ا
زية١ لئروط١ ض٠ب دندية ض زوا سي  بل األصلية، الجنسية إبات مش ل

ض إن ل قد |ب ث م  ٠ آآلن حقى نيجن غى يحصل ونم االجراءات كافة ا
على وحصلوا سياسية السباب إبعادهم (3سب س ش١مو ٧٣ اص-ا ن ذح —٢

ق ع د و ج ر ب بدون اآلن حتى ولكنهم اشهر ستة منن للبحرين معظمهم وعاد ا
ب م ل ،ج الحياة هنطلبات ابسهذ والبنائهم لهم نوش فة١سك ةقبطا ن—و ٤ب ت٠ ٠بذاذهما م٠ل ٠٠ ٠ ن ية.٠اذهو



ك _٣ ل ذ ن ك ح ة ٩٧ ن  االنء ص ض يسهح نم والن الهذفى ني تعش عائل
ع رجو م بال غ ل الوعود ر آلما ابستعدادا يهلمكون ۶ ون٠يبي - الني وا
م نلرجوع غ ر ن الض اهاليهم صدوذ في الحسرات ن  وم كل ني م

البحرين الى قدومهم
ن - ٤ م صا ن  في بالسجن احكاما لها المعيلين بحق صدرت اسر أ

ا ي ضا ق ق عل ت اش االزئ ء اى في الدولة باهن تت احصلمو وق ،البالد ١به ر
ي هد ف ع د ال ي جب م ادير على ال ز ا ا د الصار رد ض و ،۵الق ن ا ء  ا
 الجنسية. على حصولهم تمنع االمنية االجهزة ولكن

 مظلوميتنا، على نتعرفوا ان جعيعا، نناشدكم
 وقعه،٠و هدرته - كل ذبذا،1ج الى وذثفوا معنا ذتضامنوا وان

وا وان طن ن ت ضيتنا ع ق هبر لآلخرس ق ا د ر1و ا الءالم١ ائلسوو ف
ذلك، وغير
ا وان و ش بالهسؤولين صل د  لهذح |خطوات ض به دؤوا ا اكمال هني ل

٤لها المستحقين لبقية الجنسية
م هررذا الذي السلمي الجماعي التحرك في شاعدونا وان ق ك: وس به ا  ذ

م صا العت ي ا م الثان ما س ا م1 ألحد١ وم الوزراء ج د  ني م٢ ٠ ٠ ٢/٧/١ ٤ ق
ظهرا. عشر الثانية الساعة

الجنسية ن٠ المحرومين لجنة
 د االتصال يمكنكم للمرجعة

 ٩٤٤٠٢٣٢ دشتي ليلى السيدة
م٢٠ ٠٢ يوليو ١١



مواطنة يهدد األس ير٠وز (٤ملحق)

الجنمية: من المحرومين لجنة

ش األس وزر ر |لحذسدة ئ-, ا

ب ة٠ءش دة—ت١الث ٤ب ء، اليرم هلهر > دا ة دشتي ليلى السيدة اسندعاء تم ال ق  ث
ة ض المحروهين ذوأل جي د  تم حيث المنامة، في بالقلعة المخابرات مبنى ر ا

هاسا جواب ي ت ة د و ز  التي االعتصامات اليقاف عليهم والضغط وتهدبدهم و
 االستاة منع تم وقد الوزراء. رئاسة هبنى امام سبوع١ كل ض االح يوم ٠تجري

ب^١ ء^^اتمادي  استمرت التن المقابلة حضور هن االنسان حقوق ناشط كوا
ونصف. ساعض

 ف٠لأل الدولة وزير خليفة، أل الله عطية عبدالعزيز اذشيخ ل١ق عابلة٠ال اكل 1ولله
ي ذ و ب سيدة ٠ا ى ال يل  في كان زوجها بان دوما نتنكر ان عليها بان دشتي ل

نا ج س  ت زوجها بان ايضا لها وقال وقت. اي في خناك ا,راءه وباالش^ن ل
ى - ى اآلن حت  واى البت، ن٠ إبعاده ويمكن اجنبي فهو الجنسية عل

ة ي ب ه ب ل ها1اء - ك سا  النهم االعتصامات في يشارك كالهن وا
بدون أكز او اثنخاص خمسة اية اجتماع تحضر التي البالد هواذين يمالهون
ص خي رسمي. ر

 حكم قد كان دشتي ليلى السيدة زوج ممد....؛ السيد ان—ب بالذك> و)لجدير
، بها رت٠ التي األحداث اثاء الدولة اس محكمة قبل س ب د ب  نم ولكن ا

ج إلفرا ؛ هلك اصدره الذي العام العفو بحكم عنه ا د ب د ا  هلى حصل ذلك وب
د  الجنسبآ على للحصول االجراءات س واتم المحكمة س ر١اءذب رد ٤ب

 ني ندخل الدولة ن٠ا جهاز ولكن البدون، هشكلة لحل البالد مبك قرار٠ >،—٠ي
ئ ك ل ت. طحه قرار واوقف األخيرة ا ج  ال

ء جا سنعا؛ و  في تم الذي اللقاء هن ساعة ٢ ٤ ض اقل بعد دشتي ليلى إلسيدة ا
ى  من ووفد الوزراء لمجلس اإلدارية الشئون رئيس ص ارزراء اردك هبت

س١ ذة—لج و ر ة م3ذبي لجتسية١ س ف د ل  مذكرتها اللجنة سلمت حيث دشتي، ا
>فوءة س اش الم س١ ملكةم وزراء ر ر  خليفة آل سلمان بن خليفة الثتيخ ب

يا وص ا،٩١ا. دا ه ت ق مئا  يزال ال من ومنهم الجنسية من المحرومين ن٠ ال
للوطن. العودة من ممنوعا



ت ة وكان جن  تسليم بعد االثنين امس اجتمعت قد الجنسية من المحرومين ل
رة منك ف وقررت ال  وذلك االقل، على شهر لمدة االسبوعي االعتصام ايقا

ن العنثادها ا  كبيرة دفعة سيعطي الوزراء رئيس سمو ليد القضايا وصول ب
خاذ  الوزراء رئيس وقوجيهات الملك عظمة قرارات لتفين عاجلة اجراءات الت

 البدون. ملف وإغالق المبعدين جميع بعودة. العهد وولي
ي ف ن و  اللجنة لمنسفة وتهديد اسددعاء من اليوم حدث ما بان اللجنة ترى حي

و وزوجها  ,ان قانون ومرحلة القمع مرحلة اجواء إلى وعودة خطير امر ه
ة ول د  لن ولكنها والتخويف، للتهديد تخضع لن بانها تعلن اللجنة فان البائد، ال

ع د ش ت  البدون مشكلة لحل تحركها في نتحكم االسعزازية االجراءات هذه م
 االشكال. من شكل باي امنية او سياسية وليست انسانية قضية وهي والمبعدين
ك ذل  لمدة االسبوعي االعتصام بنأجيل قرارها في قدما ستمضي اللجنة فان ول
ر ه ضايا ومتابعة ش  اصحاب كان واذا الوزراء. رئيس سمو مكذب مع الق

ضايا الن االخالل بهدف ذلك فليس السلمي االعتصام اسلوب قد.اختاروا الق  با
ط، او ضف  مماطلة من ياسوا ان بعد العليا للقيادة صوتهم ايصال بهدف وإنما ال

المعنية. اإلدارات
ا ن ل ة و م ل  وجمعيات السياسة والجمعيات المجتمع ورموز العلماء الى عتاب ك

 والدعم الحماية يوفروا لم ألنهم المحلية، والصحافة االنسان وحقوق المحامين
ك حر ي للت ذ ل م ا و ق  انهم. ولو المبعدش، واهالي الجنسية من المحرومون به ي

 معاناتهم وكان ووعيد تهديد من له يتعرضون لما هؤالء تعرض لما ذلك فعلوا
ألساسية  من كل إلى الجزيل بالشكر نتوجه ان ننسى وال عليهم. كافية ليست ا

إخالص. و شجاعة بكل محنتنا في معنا وقف
 ٢٠٠٢يوليو٢٣

الجنسية من المحرومن لجنة



للميعدين بيان طحق)ه(

ن ا ي م ب ق ر (١) ر د ن صا ن ع ي ل ع ب م ل ن ا ي ي ن ي ر ح ب ل ي ا ى ف ف ن م ل  ا
أ د ى ر  بمملكة والجوازات الهجرة لشؤون الداخلية وزارة وكيل تصريحات عل

البحرين

الرحيم الرحمن الله بسم

ا ل م زا  سياسات يوجه الذي المنطق استيعاب األفهام على صعبا ي
حدد الحكومة ي الخطوات او مواقفها، وي ت ل  البلد امن عن بحثا نتبعها ا

ي واسعراره.  على الحكومة قطعتها التي الوعود عن الثراجعات سلسلة ونأت
سها  يؤسس قد غموضا الموقف ودزيد إال الشعبية المطالب على وااللعاف نف

السياسي. باالضطراب حافل جديد لعهد
ي غ  وزارة وكيل صزح الشعب، مطالب على لاللعاف جديدة محاولة ف

خلبة  محول٢٠٠٢/£/٢٣ بتاريخ األيام لجريدة والجوازات انهجرة لشؤون الدا
ة ضب ة ق ود  القلق لحالة تكريس الواقع في هي بتصريحات المبعدين، باقي ع
ي ت ل  كانت التي اآلمال ان ويبدو الشعب، ابناء من واسع قطاع على استولت ا

 استدك ل محلها، في تكن لم البحرين في حقيقي تفيير حدوث على معقودة-
واألسى. الياس بمشاعر

ه ذ صادرة التصريحات ه ش ال ى م عل  الهبرة إدارة في مسؤول ا
 الكثير تحوى انها إال قانونية، بصبغة ظاهرها في اصطبفت وإن والجوازات

 لملك،١ وتوجهات تصريحات وكنا والقوانين للدستور الواضحة المخالفات مني
الحصر؛ ال المثال سبيل على منها بعض ننكر

 على المملكة ملك قطعها التي الوعود نتاقهش التصريحات هذه إن -١
ه س ف ي ن  ده يهدا ال بان الشعبية والرموز الهيادات مع ولقاء مناسبة من اكهر ف
ل ا  مؤتمره في العهد ولي به صرح ما وكنا امه، حضن ولد كل يعود حتى ب

س ارص ض ولد من كل ان من الميثاق على التصويت قبل الصحفي ^  ا
األرض. لهذه المواطنة شرف نيل يستحق فيها وعاش

ل رسات٠ش إن -٢  تماما تخالف األيام جريدة مع مقابلته ني الوكي
 ني بهم ولقائه المبعدين لعوائل دعوته عند وأخرها سابقأ، المعررة نفريحاته

ي م٢ ٠ ٠ ٢/٢/٤ اريخ٠ت في عندكم يعؤدون سوف ابنائكم إن فيه: لهم قال والذ



د ي ى، ع ضح أل ف ا  ان والجوازات الهجرة إدارة في مسؤول ألعلى يعقل فك
م العاقضات. هذه بمثل قصيرة فترة خالل تصريحاته ش

ر ٠٣ ألكث شة وا ه ي د  اجانب اننا من انعاؤه الوكيل تصريحات ن
ي متيمون ن ف حري  من ساسى فكيف البحرينية؟! الجنسية نحمل ال ألننا الب
ي ع ن ه ي سك م  مواليد من اننا المواهلنين، حقوق وصيانة وآخرأ اوال بالقانون ت

حرين  البحرينية الجنسية امتالك من حرماننا وما ارضها، على وترعرعنا الب
 البحرين من خروجنا ان كما للقانون. والجوازات الهجرة إدارة تطبيق لعدم إال

م  في ينص الذي البحرين مملكة لدستور وخالفا قسرا أبعدنا بل طواعية يكن ل
ه دت  وإذا ٠ليهااا٠ا العودة من ومنعه المواطن إبعاد حغلر٠ا على )ج( البند (١٧) ما
ن ا  في ملفائ يراجع ان فيكفيه الوكيل، لسعادة ثابت غير للبحرين اتتماؤنا ك

كزها مدارسها ة ومرا صحي  امن قسم وفي بل الرسمية مؤسساتها وسائر ال
بعد. تجف لما وجدرانها قضبانها على دمائنا حيث وسجونه الدولة

م -٤ ف ث ي ي ك ع ن  ارض على وتإرءرءذا ولدنا النين اننا الوكيل ي
حرين ب الب جان ق ال أ ح ا ي ن  يتم. بيإذما الجنسية، وامتالك وطننا إلى العودة ل

ب سظطا س ا  وسوريا واألردن اليمن من األجانب من اآلالف عشرات وتجني
سرية؟!! عملية في و...

ا ٠٥ م ى ك ع ن  انه والجوازات الهجرة لشؤون الداخلية وزارة وكيل ا
 دراستها تمت التي الملفات خالل من لديه يبت ولم بالقانون، التزامه من واثق

سهيل  مستوفين او العودة يستحقون هؤالء البحرينيين.ان غير المغيمين عودة لت
 لعدد سمح بنفسه هو الوكيل ان متغافال البحرينية، الجنسية استحقاق لشروهد

ن  الجنسية بامتالك بل بالعودة، - زعمه حسب البحرينيين غير - المبعدين م
ل البحرينية، ه ن ف ا  الوام ذاك عمله ان ام بالقانون، يعلم ال حينها الوكيل ك

علينا. خافية اخرى امور-يبدو كما — هناك ان ام بالقانون،
م -٧ ف ث ي  ينعي ان والجوازات الهجرة إدارة في سؤول ألعلى ك

ه م  ارض على المقيم بان يصرح الجنسية وقانون بالقانون، والتزامه عل
ز حري  مستحق عربي، غهر كان إن سنة ٢وه عربيا كان إن سنة ١ ٥ لمدة الب
ا للجنسية. ذ  بمن - الوكيل سعادة يا - فكيف البحرين، ارض على للمقيم ه

د ل  إلى العودة من بل الجنسية من محروما مازال ارضها على وشعرع فيها و
وطنه؟!

١٤



م ٠٨ ا ث  كما للقانون طبقا العودة نستحق ال كنا إن الوكيل، سعادة ي
زعم، ذا ت ما م إذن فل  ووعودكم الرسمية وثائقنا وطلب عوائلنا استدعاء ت

م المتكررة ه ر ل ث ك  وحتى بل الماضية اشهر وثالثة السنة خالل مرة من أل
كم ر (٤) طلب ل صو ك  ممارساتكم تنزجمون وكيف فقط؟! شهر قبل مبعد ل

إ أ ؟ ه ط

 ولروح للقانون والمنافية المنطقية غير التصريحات هذه نسنتكر إذ إننا
ر الميثاق، حذ ت ن  الظروف هذه في عليه نقدم لما تعي ان المعنية الجها
ي الحساسة ت ل ر ا م  مجلس انتخابات اعتاب على ونحن خصوصا بلدنا بها ي
ت ل البلديا ك ص و ة المشاركة على الحكومة حر كي  في الشعب ألبناء ال

االنتخابات.
ا م ى نصل اننا ك ى بالعودة حقنا عل  العودة سبل وان الحبيب، وطننا إل

ى الماضية اشهر ولالثة السنة طوال سكوذتا وما امامنا، مغتوحة صا إل ر  منا ح
ى البلد. لسمعة يسيء بما الهيام وعدم الوطن مصلحة عل

ا م طالب ك ك ون  لهذا حدا ويضع مريعا يددخل ان البحرين مل
 لها زوق ال التي الحكومة في الجهات بعض من للقانون المخالغة الممارسات

م البك. رؤية ن والتآلف. المحبة روح ودسوده االسعرار باألمن ي

 المنفى في البحرينيون المبعدون
م٢٠ ٠٢/٤/٢٧ الموافق د١٤٢٣ صغر ١٥
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ة بيان (٦هدحق) جمعي االسالمية الوطني الوفاق د

من تعاني بحرينية أسرة ٩ ٤ مازالت السلطات من غموهش ظل في
القسري اإلبعاد

غم ر  تؤكد المملكة في مسئول من اكهر من المخظغة التصريحات من بال
ى  الدستورواقرتها اقرها التي للمواطنين المشروعة الحقوق وعلى الشفافية، عل

 لحد يرق لم القضايا هذه مع العملي والتعامل التطبهق إن إال الدولية، المواثيق
صداقية اآلن ه لم ذ ت ه صريحا  المقاييس في وازدواجية نتاقض هناك بل الت

ض المرتبطة ع ب  معه الشامل ٠يتم لم الذي التجنيس موضوع ومنها الهضايا ب
٠وواقعيهء واضحة بصورة

ي ف ت ف وق ي ال ذ ل  شليم احعاالت بعض عن الجراتد في االعالن يتم ا
ت جوازا ى ال ل د إ د ن ع  إن إال البحرين، في معظمهم ولد النين المجنسين م
صورة ة ال ح ض وا ر  دول جنسيات امعحاب من اآلن لحد تجنيسهم عماتم غي

. عليها تجنيسهم تم التي القانونية واألسس عربية وغير عربية اخرى
 اسرة ٩ ٤ لعودة السماح دون تحول التي األسباب اآلن لحد يعرف كمالم

ة حريني ة ب غي  بها يعد .التي المثعروعة الوطنية مطالبهم بسبب الثمانينات منن من
ي البرنامج ح صان إل ك ا مل  القوى كافة مشروعيتها وعلى عليها واكد البالد، ل
 والعفو الشاملة الوطنية المصالحة بعد خصوصا المملكة، في والوطنية اإلسالمية

. اسهاء بال المبعدين كل عودة يتضمن والذي العام
 البحريني المجتمع على طراء يوما يكونوا لم المواطنين هؤالء بان علما

ل ب وا - ن  لبحرسي،1 للشعب األصلية الثركيبة من ١أدجز ال جزءا يزالون وال كا
د ؤك ي احقيتهم وت  اخوانا لهم ان وخصوصا الدولية، المواس جميع العودة ف

ي الف عوائ  الوطنية المصالحة اجواء فب البحرينية بالمواطنة يتمتعون البحرين و
الواحدة واألسرة

 وزير وكيل مقابالت الى تشير ان اإلسالمية الوطني الوفاق جمعية وتود
 كما المحلية الجراتد في نشرت والتي التجنيس بشان والجوازات للهجرة الداخلية

د و  بالشفافية وتطالب التجنيس مسالة في القانون سيادة ضرورة على تؤكد ان ت
األمر هو٠و الحساسة الوطنية القضية ٥هذ لمعالجة الثابتة المقاييس ووضع الكافية



ي ذ ت ال ه طالب  الوطن هذا في السياسية التالوين وكل الكريمتان الطائفتان ب
 التي الرؤى مستوي على خطواتها تكون ان التفنية السلطة تطالب كما العزيز
٠ الملفات هذه في الملك يطرحها

ا ن ن  هذه لمعاناة حد بوضع نطالب اإلسالمية الوطني الوفاق جمعية في إ
ة على إذذا٠ والشرعي الوطني وحقهم يتماشى بما ازمتها وحل البحرينية األسر  ق
ن ا  من ظالمه سد إلى تؤدي سوف اإلنسانية الفضية لهذه المنصغة المعاملة ب

ت ف ظالما  على ونؤكد العزيزة البحرين في الجنسية من والحرمان اإلبعاد مل
ل ضرورة عي ة نث د ا  بشفافية والتعامل وغيرها التجنس مسالة في القانون سي

. الوطنية الغضايا كل معالجة في حقيقية

 اإلسالمية الوطني الوفاق جمعية

٢٠٠٢ أبريل٢٧ البحرين:



للميدين آخر بيان (٧ملحق)
المنفى في البحرينيين المبعلين عن صالر (٢) رقم ددان

الرحيم الرحمن الله بسم

 محاولة وفي واألمهات، اآلباء بمشاعر التالعب من اشهر ودألتة هام باد
ي قرن ربع مشاكل تجاوز هن وبدال الشعب، طالب على لاللعاف ض  ا
ة وسئبياتها الدل  الحزمة ذفاجؤنا الشعب، بها مز الفي لضة١ لص^١ ض وا

رة )إدارة إداري }حدى ص المره هذه س  منطقية غير بمقابلة والجوازات( ا
حقيقي تفيير حدوث على معقودا كان الذي األمل لشدد ١وكيله س-ؤوالهع وال

ل ص ي لد.بفيا
 وعوده ن٠ عام وبعد والجوازات، الهجرة لشؤون |لداخلية وزارة فوكيل<

ئ١ ش١بعو عسولة٠ال د ب  /٤/٢٣ بتاريخ األيام جريدة ع٠ مقابلة في يصزح ل
ن١ يع٠ج ن١ب م٢ ٠ ٠ ٢ س رب  الجنسية رذ وتم بلدهم إلى عادوا آل السدف ب

 كانوا اجانب هم بل بحرينيين ليسوا الخارج ني لبرجودت٠ دؤالء وان ،إليهم
الحاملين حق في التافن العودة بحق - وغير لبحرئ١ ارض >، قيمين٠

البحرينية. للجنسية

ى في بحرئ٠ بء إئ  نستكر إذ بلدنا، إلى العودة هن الممنوعين اكف
 البحرين، مملكة ولقوانين للدستور والمخالفة للواهع ذبة1المج كهريحات1 ٥هذ

ق العامة الوطنية المصلحة تراعي ان المعنية الجهات نطالب  لملف١ ١هذ وتئ
ى فإن وطنهم، إلى البحرين ابئاء باقي لعودة بالسماح . كبر ود  ال وص د

 ال ان الله ونسال لنا، متاحة بلدى إلى النزول وسبل )ع(ء ادوب هسبر ذهلك
 سمعة على منا حرصا إال الفترة هذه طوال سكوذتا وما لذلك، ذهطر

 االح^بات عفى معبل بلدنا حيث الحساس الظرف هذا في خصوصا البحرين،
 وااللعاف الشعب بمشاعر فالتالعب العريعية. االنتخابات بعدها من نم به٠البلد
 واستقراره. وأمنه البلد صالح في تصب ال الرئيسية مطالبه عر

 الحكومة على الضعفط اجل ومن الشعب ابناء ض }ضائ نلص إئ كها
 الهيام المبعدين، باقي لعودة بالسماح الملف هذا وإظ^ق هرارها ص

٢التالية ت٢بالتاذب

الهجره إدارة مض امام المبعدين عوائد قبل ن٠ وبالخصوص االعتصام -
والجوازات.

٢١٨



س. األهاض ني ووضب القضية هذه عن دفاعآ الشعارات كتابه - ا
الصوبة. والمواكب الدينية المناسبات في القضية هذه حياء٠ا -
- ئبة٤ - ا العلماء هبل ض ج1احتج ص ه م ي د ق للملك. و
٠للملك وتقديمها شعبية احتجاج عرائض كتابة -

ر - ا ئ  من الساحة في الفاعلة والجمعيات مزقبدالرموز صد لدانات }
وغيرها. سياسية

 الهذفى في البحرينيون العبعدون
م٢.٠٢/٤/٢٩ الهوافق د١٤٢٣ صغر ١٧
1)0} ا ا ا 1111111ا(0011£,@110.



البحرينية العودة. حق لمنظمة بيان (٨ملحق)

سم الرحهم الرحمن الله ب

الله( ربنا يقولوا ان اال حق بغير ديارهم ن٠ اخرجوا )النين

 االتساق حقوق منظمات إلى
 واالذاعة والصحافة االعالم رجال إلى
 االجتماعية والبيئية السياسية الشخصيات إلى
 وكرامته االنسان وشرف حرية عن مدافع كل إلى
العالمي العام الراي إلى

ه ن ن ا م  البحرين في األش اجهزة تمارسه ما بكل االحاطة الصعب ل
ر - ف  جهاز بتشكيل الجديد المرسوم بعد وخصوصا ودوري ومنتظم سا
ن الم  رهر٢٨ بتاريخ تم حيث السمعة. سيء الدولة امن لقانون كبديل الوطني ل

سم -المواهلن اعدقال م٢ .٠٢ حمد جا  وتعذيبه سلماباد منطقة من سلمان ا
 زيارته وتم امريكا، ضد السلمية المظاهرات في دوره عن بالقوة واستجوابر

ي ر ف رك ى م س  في والصحفيين الحقوقلين نشطاء بعض قبل من الصحي عي
الد  اجزاء اكثر في مبرح وضرب وحشي تعنيب إذى تعرض بانه واكلوا الب

سده، ر والجدير ج ذك  لمدة اععاله تم وان سبق قد المنكور المواطن ان بال
م.١ ٩٩٧ءام في سراحمه اطلق حيث شهور وثمانية سنبن

ه هذ  السياسية التعديالت- اإلنسان.بعد لحقوق انتهاك حادثة اول ليست و
ي الد، ف  هاشم محمد ومنهم شهرين قبل المواطنين بعض اعنثال تم حيث الب

ن وم. وحسي  عندما .م٢ ٠ ٠ ٢ ابريل ٧ االحد صباح في وقعت حادثة واهم غل
م استشهد د د ب ر ا  قرية في عاما٤٢ احمد جمعة محمد البحريني المواطن ب

ث الشاخورة ب حي صي  النين )المرنزقة( األمن رجال برصاص راسه في ا
وا ن  دعما خرجوا النين المتظاهرين من االريكية السفارة مبنى يحرسون كا

شعبنا هذه ومازالت الغاصب. العدو لممارسات اسعكارا المحدلة فلسطين في ل
٢٢٠



ألجهزة  لمن العودة تصاريح وإعطاء إعادة من تمانع حيث فصولها، تواصل ا
ى ق ب  الي الممنوعين اغلبية عودة رغم الخارج في المهواجدين ابحرينيين من ت
ر البت اهاليهم. وا

ت زال البحرين. وطنهم إلى العودة من ممنوعة عائلة وشععون واحد ما
ء ال ؤ م ه ز ه ي ن ل را وهجروا ابعدوا ا  وهم م،١ ٩٩٠ م-١ ٩٨ ٠عامي بين ق

 من الكش هةوا ان بعد السوء بالغة نفسية ظروف في نقريبأ سنه منن يعيشون
ا برجوعهم الوعود ب ري  وعودة اراسعر بعد وخصوصا الوطن ارض إلى ق
البالد. الى واصدقائهم اخوانهم

 الصادر الدولة امن لقانون طبقا اععلوا النين اولئك هم الممنوعين إن
ي  يرضى انه فيه يشتبه من كل اععال الداخلية لوزير يجيز والذي م١ ٩٧٦ ف
ن م ر واالبعاد للتجديد قابلة سنوات ثالث لمدة موقوفا وابقائه للخطر الدولة ا  إ
نسبت التي التهم عليهم نثبت لم هؤالء واغلب للكيرين حدث كما البالد خارج
م ه ي م ال ول  دون هم من المهجرين هءالء بين هن ان رغم لمحاكمة، يقدموا .
 الجسدي التعنيب انواع اقسى إلى تعرضهم بعد ابعادهم تم ن٤ول ذي٠العاذو ادن

ن وعيسى حسن وايوبا الله خير غالم مذى االععال فترة والنفسي ه  ومجد ب
 اهاض دون ن ابعادهم وتم وغيرهم الله فتح وعبدالرضا بهمن ومحمد بحمد

اوذويهم.
ا ن ن ى وا ر ر بعودتهم الحق المهجرين لهؤالء ليس انه ن  فقط وطنهم إ

ي ال و وا  بالتعويض المطالبة ايضا لهم ويحق بل والقانوني، الشرعي حقهم د
ن ومحاكم-ة  القانوني السن دون احداثا كانوا النهم إبعادبم في السبب كان م

الدولة. وامن الداخلية وزارة وفاشية لجور وضحية
ن م خر و وا ألن جهاز فصول ا  زميكا اسدعاء تم حيث الوطني، ا

سيدة  ن م٢ ٠ ٠ ٢/٧/٣٢ في الجنسية ن٠ المحرومين لجنة منسقة دشتي ليلى ال
ل ب  وجاء الوطني الدولةالالمن وزر خليفة أل الله ؤ ءبدال>ز المح؛ق ف

ء عا سد د زميلتنا ا ع ها ب حمل  ر٠ا لمطالبة السلمية المسيرة إدارة ت
ودة ،مذها المحروهبن  البالد. إلى والمهجرين العودة ن الهمذوءين شة و

الء ان ؤ ض رينه>الم د - ا  بواجبكم نقوموا ان منكم وقعون العودة ن و
عبر؛ تجاههم والشرعي اإلنساني

 العهد وولي الملك إلى مناشدة رسائل إرسال -
والبوازات الهجرة دائرة إلى مناشدة رسائل إرسال ٠



والجوازات الهجرة مبنى أمام سلمية بمظاهرات القيام -
م - ع  إلى وارشادهم معنويا الممنوعين واهالي عوائد ومساعدة د
ه يقوموا ما ها ب م قضية ءألن ه ئ ا ن ب ا
االمين. البك في الكريم االنسان شعارنا ليكن ذلك وبعد

البحرينيية العودة حق متذلمة

٢ب٦الا ا٢ه



د شعر (٩ملحق) صائ  التجنيس نتتقذ عزاء وق

سهوان مهدي األستاذ الحسيني للرادود عزاء قصيدة

 كبدي بقايا نابت مبضعه في التجنس ارمق
 يدي تجني ما يحصد هاهنا والغريب اشتى انا

 الكمد غير املك وال ارضي في انا وغريب
ي من أسال اكاد و ف ا ;  بلدي ذي ترى ب

 الهبر فوق ولدت هل أدري ال وشهادات
البحر ماء نشرب كي العلم في عمرا افنت

عمري زمزم من نشرب الغرباء والجهل

.....
د اوردتي على شكن المنصب شغر غ  ل
 ونزتدي بطالة تكشي شعبي ابناء وارى

 الزبد غير خيره من املك ال البحر ابن آنا
 الشدد نار أذولى ايتمني ما األرض ابن آنا

ر ناعما األجنبي ايعيش ب ت ل ا والزبرجد ب
جسدي فيه يدفن الذي القبر اسلب قد وآنا

.....
والجهر المر في خيرات من ترتع كف

القسري التمييز في زمنا تاهت ومواطنه



 لقهر1ب محروما شباب يبقى العدل أمن
ي طموحا يعطيه عمل ال ش ن  ير٠كال الع

ى وإذا ط  ٠األجر نصف منه يسبى عمل يع

م فمتى ه ل م ٠.لةبر١ بعد ن٠ هل يبنى س

ة ٠ ظ ح ال : م ة م ه  ذها١ |١ , واع. يعدو و تفيير دون وجبت كما القصيدة كتبت م
٠الكئبة فى٠ا الكاسيت ن٠ تحويلها حين الضبط فقدت

شعر

الجنسية كنعتانزين إن

اذرعها نرفع فبالدي
 تحية مليون ونتادي:

 الصحراء جوف من للقادم
 البرية اطرانأ والساكن

 موطنكم اوال ارض في
 الحرية ربوغ سترون
لكم الجيس

لكم واألس
 الشعبية النزف ومقاهي
امعا مكاسبؤ وجميع

٢٢٤



يديكم بين نرفعها
وهدية شامى هبة

 لكم النفط
لكم والتربة

 الجوفية الشربؤ ومياة
 عجكم يز عقالي كان ان

 الكوفية حتى فساخلع
 بالدي ثوب وسالبسكم
 حدادي دار من وساخرج
تحية مليون ألنادي:



 اجانب مدرسين ع٠ تتعاقد البحرين حكومة (١٠) لحى٠
التوفليف من البحرانيين المدرسهن تحرم بينما

ف عن نعلن |لبحرين  والتعليم الغزبية وزارة في شاغرة وظائ
٢٠٠٢ /٥/٩ تاريخ األردنية، الراي صحيفة

ش ا ؤ ب غ ر ذ ق ب ر ع ب ل د1ا د ع٠ة د ، ع ة ب رب ت ل ا ( ي م سل ز م

ن  لبحرين سلكة في والتعليم التربية وزارة اعلثت — الراي — سا
د في رغبتها. عن الشقيقة ع ع ت ي ل  وزارج علمي٠ ض علد هع -
ة ربي ص الت وا معلم تخصصات حملة دن ومعلعاتها االردن في -

م قهئق تل . سبحو وانات نكور من صف(، . هعظ ص ٧م ي٢ ا
ة وتربية -٠ ٧ ز ي ف ي ه من ر فقط. ز

٢٢٦



د غبثن١در ق شذزطت|و ق عا ت ل ا ن ب و ه زي ق حعلء من المرشح ا  المؤها
عا س  جعيع في تربوي دبلوم + دعي٠جا هؤهل او لتربويعا جلا

ت - ص عدا ها ادذكوره ا ب ص ض ال االي ا ط ئ ز سن  ي
ى لحصولا ب٠وجء ؤدل هن ىوانف وتربوي ال ف ف ي  بالمؤول ,

ي. مع جا ال
ة هون وان و ب س مجال في الرشح ن ن المادة تدر ع ل ق ت  خعس ال

دواال سنوات، زي لسنة ٤ ٥ عن المرشج سني ف الي وا ل ، ج د ر  س
ا . د ي ج ن ء أل ب ا ي ج ٠ ١ف

ي اباالمز ولحو المرتب ان الوزارة اوضحت للعتعاقدين ستمنح لت
ه للدرجء ددنارا ٣٥٩ ياالساس ع ة; ال مي علي ة١و الت و ة ع  ل

و٣٢ االجتماعية زب ء ال ل را ذا ل١ديتار ه٠دي ب و ح ذ ز ض س
و ١١٠و ،لالءزب يذاراد ج و ز ست ر ي د ز ١٣٠د ة ج١د و ز نبديه ف

ن أل س. أل ز و رد ئ وا ة ا ر ط ز أل .ا
 ض ندون اوالد-فص ئة۵وذا وزوجته له وايابا نهابا لسفر وبذل

ع سئ س ءشره(، ا ج وأل ^  والمراكذ المستشفيان في المجافي ا
ة ي س صحة لوزارة التابعة ا ن بهملكة ل ي ر ة ب هغئ ة١ و ش  ل

معدلت ء صرفب غ سئ ك صرف وذ ة م خد ذة ع ع كلل ءن ئ وا ر ه ش  ستب
ض د د و ر ت د ة ئ ىا ر د ق ن ي ر ه ب ةل ك ل ع ه ى ل ا ه ول ه و د ذ ء أ ي آلل

٠ ميسره مندهرية اقساط
ل للهدرس المواصالت ااوزاره وتوهر صقا ر ومن الى ل طه هأ ع

- ط - - و ا ي آلجعع ت رة. تحددها ال زا و ل
ن وزارة ۴و ه أل ج ز ال ق سن التعاى ق غس١ا ع ن  تلك علديم ت
ه هراجئل لشروطا ا ي ر ي م وتربية ت ي سل ل لبا التابس. وا ال  ن

ه ب ل ع ٢٠٠٢/٦/٦ >، ؛ س ؛ عش ٢٠٠٢ا٦ا١١ و ب , إ ط ة ى  ا
الجازاه قسم الى التعاقد ق غبجاار العاراة ا وؤزة١ في وا سا هوم ل ق ف وا م ل غ;ا رب ؛ س٦؛ و ٠ ٠٢ا س ذ ؤ ت ا ى رة١ر



حول االسالمية اليمين أحرار حركة بيان (١١) ملحق
ة طع ابحتخابات مقا

طالبا موقفها نبدي الحركة  انتخابات بمقاطعة البحرين شعبا وت
الصوري والمجلس القادم أكتوبر

من؛ انطالقا
صنا ر ى ح  وتماسك ونموها وازدهارها الحبيية، بحريننا امبقرار عل

 تاريخ شؤونها، مع السياسي التعامل في التحضر من قدر وتحقيق اهلها، لحمة
نا  الكريمة، الحرة الحياة تحقيق اجل من والكفاح والنضال بالوعي الزاخر شعب

سالفنا ودور ى ا ى عل د  لبة١المط روح تاصيل في الماضية عاما الثمانين م
 العامة ت1الحري وتكريس مسعل تشريعي مجلس إنشاء مقدمتها وفي بالحقوق

اإلنسان حقوق واحترام
ماننا ة إي ل دا ع ب ب طال م ي ال ت ل ص الحاكمين,في إلى رفعت ا  ادرا

ي1 ف ة ر ر ك ت م م ل وا ع أل  و ١٩٥٦ و ١٩٤٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٥ و ١٩٢٢ ا
ن ٩٩٤، و ١٩٩٢ و ١٩٦٥ ي ن ع  نشريعي مجلس خالل من السياسية الحياة م
٠الةرار صنع ني المشاركة في الشعب بحق واالعتراف منتخب

رنا ء تقدي ما د  و السابقة العهود عبر الحرية طريق على سالت التي لل
ها ر خ ء آ ضة شهدا النتفا شعبية ا  ء ات - التي وللمعاناة المباركة، ال
واطفاال. وشبابا شيوخا ونساء، رجاال البحرش،

كنا را د ا وإ م ث ل د ل ح ال  تطور|ت ن٠ الماضية شهرا األربعهن خ
د اك في المعارضة وفعاليات المباركة الشعبية االنتفاضة خلفية على انطلقت  ا

ج١و ر ط ف و ف ف  لالذعان واضطرته الحكم نظام على تراكمت التي الدولية وا
الديمقراطية عن والحديث االنسان حقوق باحترام والتظاهر البولية لإلرادة

ي ء ف و ع ض ج را م ت حك  مكتوبة للشعب، قدمها التي الوعود عن ال
ل ومنطوقة، ي ب وفي ٢٠٠١، ضرار في لوطفي١ العمل ق١ميث على االسعئء ق

٢٢٨



هد مقدمتها  تشريعية ت١صالحي اية المعؤن الشورى مجلس إعطاء بعدم التع
المنتخب بالمجلس الصالحيات تلك وحصر

ء غا ور إل ست سم الذي الشرعي البالد د د والحكم، الشعب بين بالتعاقد ي
ر را ى من مغروض منفرد بق ألعل  السماح وبدون المواطننى، اسعارة وبدون ا
د ح ه أل جي و د اي بت ننثا ي ا  ٤ الخطيرة اإلجراءات لهذه الرسمي األعالم ف

ض ر ستور وف ه د ع ض م و ك حا  المتش االستبداد ويكرس شخصيا ليناسبه ال
فارغة بعناوين

هل جا  رتكبي ومحاكمة التعنيب ملفات بفتح الشعبية للمطالبة الحكم ت
ه، وتعويغن جرائمه يا حا  االنتهاكات ابشع عن المسؤول الجهاز وترقية ضع
ق حقو إلنسان ل ي ا  محاكمة من بدال وزاري مستوى إلى البحرين، تاريخ ف

التعنيب، جرائم بارتكاب المتهمين افراده
ع ج را م ت حك ن ال عوده ع ف و ظي و  البحرين ابناء من العاطلهن بت

الستمرار ي وا ف ف ة توظي  للوضع مراعاة او توقف بدون األجنبية العمال
صادي القت ب ا شبا  العالة نسبة إبقاء على اإلصرار و الععل، عن العاطل لل

السياسية، اغراضه تخدم لكي هابطة العمل سوق في الوطنية
ضي ن التغا  الشرعي الدستور -إلغاء منن اإلنسان حقوق انتهاكات ع

ن غ ف ر ي التحقيق و ك التي القانون خارج والقدل التعنيب قضايا فب  هذا حد
 يعتمد نظام أساس على والمحكومبن الحاكم بين التعامل اسلوب تكريس العام.،
ا د ب ر ، والحقوق المسؤوليات بدل الملكية المكرات م أل  بقيام يسمح ال الذي ا
المهدمة، الديمقراطية الدول في الحال هو كما الدمتوري القانون حكم

ماد عت م ا حك  والتمييز االحتواء باسلوب الوطنية الوحدة تمزيق مبدا ال
 مستغال والذزغيب الترهيب سياسة وانتهاج الطائفية، و والمحسوبية والمحاباة
ت مكانا ة إ ول ة الد م خد ضه ل غرا  مشروعه يناسب ا وفرض السياسية ا
معارضيه، إلضعاف

ن ال ع م إ حك حة ال صرا ىعزمه التاويل نقبل ال ب عل  الركيبة تغبهر .
الد، السكانية ب ل ك ل ل ذ ح و من ها لمن البحرينية الجنسية ب ب طل  الخليجيين من ي

ن، آلخري ن ا و د ة ب ر ثا ست د ا ح  على المفتوح للنقاش المشروع عرض او ا
صعيد ي ال شعب  الحرس في للخدمة األجانب أالف اسظدام تم ان بعد العام، ال
ي وطن حوا ال  باية السماح وبدون الحاكم من بقرارات البحرينية الجنسية ومن

رقابة، او محاسبة او مناقشة



س سة تكري ز سيا ر ف ل ي ا طائف ل ال شك  الدوائر توزيع في مخيف ب
النتخاببة ا يراعي ال منظور ووفق الغيابية، ثم البلية المجالس النتخابات ا د ب  م

العدالة، او الغرهن تكافؤ او المساواة
 رفضهم عن عؤزوا النين المواطنين ألغلبية العامة للمشاعر وءمراعاة

 وتهش والديكتاتورية االمتبداد تكرس التي ومشاريعه الحكم ألالعيب المطلق
الحرياتا، وتصادر الشعب دور

ظ حا ل ب  الدستور بمواد الهبول يعني االنتخابات في المشاركة اعبار و
الشرعي، الدستور بإلغاء وقبوال به اعترافا المفروض الجديد

ى ر ة ت حرك  في عقدها المزمع الصورية االنتخابات مقاطعة اهمية ال
 إلعالنى السياسية الفعاليات كافة ودلعوا وتصويتا، ترشحا المقبل، أكتوبر شهر

ك ل حة ذ صرا ل ب ك  البالد دستور ضمنه لما طبقا المتاحة السلمية الوسائل ب
شرعي  الرهيب المخطط كشف اجل من المشترك العمل و التعبير حرية من ال

ي ذ ل ف ا ش  التي الملكية المراسيم صدور خالل من آخر بعد يوما فصوله نتك
ر د صا ت ت ريا هم المواطنين ح  المتعلق القرار صنع في المشاركة في وحق
بحياتهم

و ع د م ن حك ى ال ل  في صدرت التي واإلجراءات القوانين كافة إلغاء إ
ب ن غيا  عن والتوقف ١ ٩٧٣ للعام الشرعي للدستور وفقا المنتخب البرلما

سة  الذي الشمولي الحكم عقلية عن والتخلي الدولة، على المطلقة الهيمنة ممار
الرقابة، ويمنع اآلخر يرفض

ب ل طا ق ن حقي  التي القانون خارج والقش التعنيب قضايا في شامل بت
ت دث ل ح ال حقبة خ  المنظمات من دولي إشراف تحت وبعدها، السوداء ال

 التابعة اإلنسان حقوق لجنة رعاية وتحت البحرين بشؤون المهتمة الحقوقية
م ش ب التصعفي االععال حول الخاصين المتررين وبحضور المتحدة ل كني  وا

عنهم. مبعوثين أو
و ع د م ن حك  اسماء وكشف فورا، السكاني التغبير مشروع وقف إلى ال

ن ني ل  التطور حول نثارير إصدار و خاصة، ملكية قرارات وفق تجنيسهم تم ا
ء منن السكاني د ٠١٩٤١ في اإلحصاء ب

٢٣



ب طال ء ن غا  إلى وتحويلها اإلعالم، وسائل على الحكومية الهيمنة بإل
عالمية مؤسسات ة إ ستقل ر م ب ع  أحاسبعهم ودتقل المواطنين مشاعر عن ت

قضاياهم. مع بايجابية ودتعاطى
العالمين رب يا الهربان منا ودقبل األبرار شهدائنا أرحم اللهم

 اإلسالمية البحرين أحرار حركة

ر ٣ مب م٢ ٠ ٠ ٢ سبت
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 الكنوز دار البريطانية(، الوثائق في قراءة )البحرين كتاب -٢٢
الشهابي سعيد الدكتور العربية،

طن نغي كتاب -٢٣ ي، الموا حرين ة، السالم عبد الب ع ر ربي  لوطن١ دا
عة طبا ت، الدسويق، و لل رو ن بي لبنا

لجنة ،١٩٩٩ خالل اإلنسان لحقوق السنوي العرير البحرين كتاب -٢٤
ن، في اإلنسان حقوق عن الدفاع حري . مارس الب . .٢

؛١ ٩٩٧د اإلشان حقوق اوضاع حول تقرير البحرين كتاب -٢٥
ن، في اإلنسان حقوق عن الدفاع لجنة حري ١ ٩٩٨أغسطس الب

الباكر الرحمن عبد المنفى، إلى البحرين من كتاب -٢٦
ح البالغة، نهج كتاب —٢٧ مغنية شر

ر المورد، موسوعة ٠٢٨ ي مني البعلبك

الفضائية التلفزيونية الجزيرة قناة -٢٩
الفضائية التلفزيونية المنار قناة —٣٠
الفضائية إن إن اي قناة -٣١
حرين دولة دستور -٣٢ ١ ٩٧٣ الب

٢٣٣



الفهرس
مقلمة:

التجنس.. أسياب - األول الغصل
 التجنس أسباب
 الديموغرافي التفيير
 الدقافة و الهوية تغبير

 االنتخابية األغراض

األول الغصل هوامش

التجنيس: خطط - الثعي الغصل
تجنيلرع خطط

 الخليجيين تجنس
الرياضيين تجنس
 اإلمارات، |لسعودية، )قطر، اخرى دول في التجنيس اخبار

 اورب( العراق، لبنان، األردن، الكويت،
 الثاني الغصل هوامش

 المجنسين: أوضاع - الثالث الفصل
 المجنسين جنسيات

الحضاري مستواهم



٧٦ عليهم الشعبي االحتجاج في رايهم

٧٩ المواطنين على ذثضيلهم

٨ ٤ معهم التعايش

٨٧ الثالث الغصل هوامش

٨٩ المبعدوزة و الجنسية من المحرومون - الرابع الغصل
٩ ١ الجنسية من المحرومون

١٠. المبعدون

١١٤ الرابع الغصل هوامش

١١٥ التجنيس: و القانون - الخامس الفصل

١١٧ الجنسية قانون

١٢٢ لإلصالح التجنيس مناقضة

١٢٦ التجنيس في الطائفية

١ ٣ ٠ الخامس الغصل هوامش

١٣١ التجنيسة على االحتجاجات ٠ السادس الغصل
١ ٣٣ التجنيس ضد الشعب كل

١٣٤ التجنيس ضد االحتجاجات

١ ٤ ١ للتجنس الرسمي الرقم
١٤٧ التجنيس قضية مناقشة من حكومي منع

١ ٥ ٠ السادس الغصل هوامش

١٠٣ ذ التجنيس آثار - السابع الغصل
١٥٥ التجنيس آثار

٢٣٥



١ ٥٥ ة - ل طا ل ا

١٦٥ ن - الشرطة و الجيش في العمل من المواطن حرما

١٦٧ ء ال و ن -ا

١٦٩ الجتماعية الخدمات - صاد و ا القت ا

١٧٣ ضع - صادي الو القت ا

١٧٥ المجنسش جرائم

١٨٢ التجنيس و البك مسدقبل

١٩٥ ى التحنسن خطورة النظام عل

١٩٧ السابع الغصل هوامش

١٩٩ الكتاب مالحق
٢٣٢ الكتاب مصادر
٢٣٤ الفهرس

٢٣٦






