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تقديم
 التي التاريخية المراحل واخطر اهم من مرحلة السبعينات في الديمقراطية العملية تمثل

الحديث. البحرينفيعصرها عاشتها

 بريطانيا بانسحاب تحقق الذي السياسي االستقالل عنوان هي الديمقراطية العملية فهذه

 ايرانعلى بعدموافقة وذلك ١٩٧١ اغسطسمنعام ١٤ االستقاللفي الخليجواعالن من

بالبحرين. النهائية مطالبتها الغاء

 الشيخ األمير عليه وصدق التأسيسي المجلس أصدره الذي االستقالل دستور أن من بالرغم

 شعبية لمشاركة المجال أفسح أنه اال السلطة ول تدا على يفص ال خليفة آل سلمان بن عيسى

 حق في والمتمثلة التشريعية بالسلطة المنوطة الوظائف وهذه القرار. صنع في بها باس ال

 يتعلق فيما وخاصة التنفيذية السلطة على الرقابة واحكام التشريع في الوطقي المجلس

 كتلة لتشكيل المستقلة اليسارية والعناصر الوطني التحرير جبهة دفع ما هي العام، بالمال

 السياسية المشاكل معظم حوى وطني برنامج ضمن النيابية االنتخابات وخوض الشسب

 واقع في مثل - الكتاب في نشره تم الذي - البرنامج وهذا واالجتماعية. واالقتصادية

 اغالق ذلك في بما بنوده جميع بتنفيذ الناخبين وعدت التي الشعب كتلة آمام تحديا األمر

العاصمة. بالمنامة الجفير منطقة في األمريكية العسكرية التسهيالت

 أتحفنا البحرين الوطنيفي النضال مسار في الشعبية العريضة لجنة األول مؤلفه في

 في هويتحفنا وها الوطني النضال تاريخ من الثالثة الحقبة بتوثيق رييعة قاسم علي النائب

 الستينات مرحلة العاملةفي الطبقة ونضال السرية النضالية المرحلة بسرد الجديد مؤلفه

الماضي. القرن من السبعينات

 كانوا السياسية تهم وانتماءا وأفكارهم ميولهم اختالف على السبعينات نواب أن والحقيقة

 في عملهم وجل همهم وانحصر المسئولية من عال مستوى وعلى الوطفي بالحس يتمتعون

 واالجتماعية االقتصادية المشاكل معالجة الوطنيعلى فاالجماع العامة. المصلحة تحقيق

 بقضية المتعلقة الخالفية االطروحات تكن ولم المجلس أعمال في الغالبة السمة هي كانت

التصويتعليها. بمجرد أثرها انتهى وقد المجلس سيرعمل االختالطلتؤثرعلىخحط

 من االنسحاب آثر الذي الشعب كتلة أعضاء أحد هوكوني التقديم هذا لكتابة شجعني ما

 بقيت ذلك ومع المؤلف ذكرها التي لالسباب االنتخاب موعد من واحد يوم قبل الترشح

 الشعب كتلة التزام ومدى الوطني المجلس أداء وأراقب الديمقراطية العملية سير أرصد

االنتخابي. برنامجها بتنفيذ
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 خاضها التي واالجتماعية واالقتصادية السياسية للمعارك متابعتي من إليه خلصت ما

 بفعل حصل ومحاصرتها التففيذية السلطة الوطنيعلى المجلس تفوق الوطنيهوأن المجلس

 الحياتية لمشاكل التيتعالج القضاي كافةا درتهمفيطرحالمتميزللنوابوسرعةمبا أالداء

 الحرص مع للقرى والكهرباء المياه وايصال والتعليم والسكن والتوظيف كاألجور للمواطن

 كانت ما االنجازات وهذه المشاريع. هذه لتنفيذ الالزمة المالية االعتمادات تخصيص على

 المجلس لوضع السلطة دفع األمرالذي الوطني المجلس داخل الوطنية لوالالوحدة لتتحقق

 الحريات ييصادركاملالذ الدولة أمن بتمريرقانون القبول أما مر: هما أحال خيارين أمام

 وفرها التي الجزئية الديمقراطية أوالغاء قميعة بوليسة دولة الى الدولة ويحيل السياسية

 ترتب الذي االمر القانون رفض الثالث كتله بجميع المجلس خيار فكان االستقالل دستور

األول. التشريعي الفصل من الثاني االنعقاد دور زالفي وهوما الوطني المجلس حل عليه

 أن وكيف الدولة أمن تمريرقانون أجل من الحكومة لمناورات أشارالكتاب السياق هذا في

 الشيوعيين يستهدف أنما القانون هذا أن بحجة الدينية الكتلة استمالة حاولت الحكومة

 لخطورة الدينيين النواب وتنبه الشعب يقظة بفضل الذريع بالفشل باءت المحاولة هذه لكن

والعلمانيين. الدينيين بين يفرق ال الذي القانون هذا

 يتحدث يث الديمقراطية للعملية التاريخية الخلفية تناوله أهميتهفي الكقاب هذا يكسب

 ١٩٦٥ مارس بانتفاضة مرورا الخمسينات في العليا التنفيذية الهيئة لعبته الذي الدور عن

 الطريق تعبيد في ساهمت األحداث هذه وجميع السبعينات بأحداث وانتهاء المجيدة

 شهدت النضالية المراحل وهذه االنتخايية. العملية في والدخول الشعبية للمشاركة

 من لبعض الكاتب اشار وقد وتشريد ونفي وتعذيب وسجن قتل من الجسام التضحيات

الحوادث. هذه

 تحددت أنها فيقول والسبعينات الستينات السياسيفي الصراع اطراف عن الكاتب ويتحدث

 التأسيسية واللجنة الشعبية والجبهة الوطني التحرير هماجبهة اساسيين طرفين في

 أخرى. جهة من المحلية االدارة ومعها البريطانية واالدارة جهة من البحرين( )لعمال

 البريطانية الوثائق على الكاتب اعتماد كان الطرفين هذين بين الدائر الصراع طبيعة وعن

 هذه من التخلص على البريطانية االدارة تركيز مدى الوثائق كشفت حيث وواضحا جليا

 فيها يتم التي والكيفية العربي الخليج وفي البحرين في البريطاني للوجود المناوئة القوى

 الديمقراطية مشروع طرح المطاففي نهاية في تتوج النضال هذا لكن وضربها. مالحقتها

الكويتية. الطريقة على الجزئية

 النيابية الحياة وتعطيل الوطني المجلس لحل الحقيقية االسباب الى الكاتب ويتطرق

 التجربة هذه من التخلص في السياسية القيادة مع البريطانية سرتواطؤالدارة فيكشف
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. ١٩٧٦و ١٩٧٥ عام وثائق كشفتها التي المعلومات على استنادا وذلك الوليدة

 من الحاضر الوقت في السياسية الساحة تشهده هوما الكتاب هذا أهمية من يزيد ما

 احياء السلطةفي ونجاح السبعينات الوضعفي عليه كان بما مقارنة السياسي الوضع تداعي

 الخمسينات بداية في العليا التنفيذية الهيئة عليه قضت الذي الطائفي الخالفي التاريخ

 الالعبين جميع من التخلص اثر على وذلك الصوري البرلمان داخل الطائفي الصراع ونقل

الساحة. في وحيد كالعب السلطة وبروز السياسيين

 هذا تاريخ من مهمة لحقبة التوثيق في قيمة هومساهمة الكتاب هذا بأن للقول أخلص

 والمشاهد الحقيقية األحداث الكثيرمن نقل في نجح قد الكاتب وأن المناضل الشعب

 السياسي نشاطه مزاولة خالل عايشها التي باألحداث يتعلق فيما وبالخصوص الصادقة

المناضلين. من رفاقه مع

 التي السياسية النخبة فأن الوطن، هذا أبناء من المخلصين أعناق نةفيأما التاريخ وألن

 الشروعفيكتابة واجب تقهايقععلىعااألحداثهيمن تلك الدورالمحوريفيصياغة لعبت

 لألجيال ملك التاريخ هذا أن والتدليس. والتحريف الضياع من عليه حفاظا التاريخ هذا

 لؤلئك التصدي أجل من التاريخ هذا تدوين مسئولية تحمل السياسية النخبة وعلى القادمة

 لمصالحهم وخدمة الرسمية الجهات ألهواء وفقا كتابته يحاولون لواوالزا حاولوا الذين
.والحزيية الشخصية

الجودر للهبنعبدا عيسى
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تمهيد
 دول شئون ادارة السياسيون المقيمون يتولى أن البريطاني االستعمار عهد العادةفي جرت

 السياسي والوكيل لمقيم بهاوأنيقوم متعوا لتيت لمطلقة الصالحيات بحكم الخليجوذلك

 الجاللة صاحبة حكومة الطالع والسنوية الشهرية والتقارير اليومية الرسائل ارسال بمهمة

 السياسي الصعيد على التطورات وآخر األحداث بمجريات يتعلق فيما المستجدات آخر على

 عام الخليجفي مفطقة من بريطانيا انسحاب اثر على واألمني. واالجتماعي واالقتصادي

 أصبحت قد البحرين أن االعتقاد ساد استقاللها على العربية االمارات وحصول ١٩٧١

 نابعة والخارجية الداخلية قراراتها وأن أراضيها على السيادة وأنهاصاحبة مستقلة دولة

أجنبي. تدخل أي وبدون ارادتها من

 البريطاني التدخل استمرار من البريطانية الوثائق كشفته هوما للدهشة المثير األمر لكن

 والوكيل المقيم وظيفة بأداء نضسه البريطاني السفير وقيام االستقالل بعد ما مرحلة في

 الذي واالهتمام الحرم مدى يعكس بما والمفصلة الدقيقة التقارير السياسيفيصياغة

 واستقرارها. وبأمنها للبحرين السياسي بالمستقبل يتعلق فيما البريطانية الخارجية تبديه

 بآخر البريطانية الخارجية وتزويد األحداث تطور رصد على الدور هذا يقتصر لم

 الشئون في البريطانية االدارة تدخل الى ذلك تعدى بل السياسية الساحة على المستجدات

 العالقات واقامة الديمقراطية العملية على االشراف ذلك في بما والخارجية الداخلية

الخارجية.

 على والبراهين الدالئل بانت عندما أشهر أربعة سوى البرلمانية التجربة مرعلى قد يكن لم

 التنضيذية السلطة أت بد حيث الديمقراطي التوجه في٠السياسية القيادة وجدية صدقية عدم

 وقد عليها. للقضاء تمهيدا التشريعية السلطة العراقيلفيطريق ووضع المشاكل اختالق في

 من لعقود الوطنيخافية المجلس مع السياسية المعركة فتح وراء الحقيقية االسباب بقيت

 القيادة مستوى على اتخذ قد الوطني المجلس حل قرار أن اك ذ وقت االعتقاد وساد الزمن

 الشيخ رجية الخا وزير ركة مشا مع العهد وولي الوزراء ورئيس األمير الخليفيةوهي السياسية

 أن التسعينات بعقد الخاصة البريطانية الوثائق كشفته ما لكن الخليفة مبارك بن محمد

 البريطانية. االدارة فيه شكاركت وأنما لوحدها الوطنية السلطة قرار يكن لم الحل قرار

 درجة الى الداخلية البحرين شئون السافرفي التدخل حجم البريطانية الوثائق كشفت لقد

 في السياسية للقيادة والمساند الداعم الموقف اتخاذ البريطانيةفي الحكومة تردد عدم

 البرلمانية للتجربة نهاية وضع على الحكومة وتحريض السبعينات برلمان مع الحاد خالفها
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البريطاني. السفير تعبير حسب السيطرة عن خرجت أنها بحجة

 نال لبلد والخارجية الداخلية السياسات رسم التدخلفي استمرار وراء هوالدافع ما ترى

 يزيد لما كمستعمرة البحرين وادارة الهيمنة عالقة من الطويل هوالتاريخ هل استقالله؟

 رسوالبحرين على االطمئنان أوتستوجب تطلب العالقة هذه وأن الزمن من القرنين على

 هو الداخلي الوضع على واالشرافي الرقابي النهج هذا أن أم السياسي؟ األمان بر على

 التدخل وباطنها االستقالل ظاهرها العالقة من جديد بنمط الهيمنة لسياسة استمرار

 وفي لمصالحه؟ وتنفيذا الغرب لسياسات خدمة الحكم نظام حماية بهدف ذلك وكل

 المتحدة لبواليات البحرية للتسهيالت البحرين ايواء يكمنفي االجابة من جزء أن اعقادي

الخامس. االسطول لقيادة استضافتها وفي

 بها جاء التي البدائية الديمقراطية ظلت١٩٧٥ عام أغسطس ٢٦ في البرلمان حل منذ

 والمطالبين بها المتمسكين بين عاما والثالثين الثالثة لقرابة تشكلمحورالصراع ١٩٧٣دستور

 السياسي النظام وهم لعودتها الرافضين وبين جانب من العقدي بدستورها العمل باستعادة

 المشاركة أنهذه السياسية القيادة اكتشفت لقد أخر. منجانب المتحدة الواليات ورائه ومن

 الطبيعية بالثروات واالستئثار السلطة احتكار على القائمة القبلية والقيم تتعارض الجزئية

 القاعدة تواجد المتمثلةفي ومصالحها رضالتجربةتتعا أنهذه المتحدة الواليات تيقنت كما

 سحيقة الىخلقهوة أدى المصالح التعارضفي وهذا الجفير. منطقة العسكريةفي البحرية

 وبين الحكم ادارة االقطاعيفي النظام على أنتحافظ تريد التي السياسية القيادة بين

 المحاسبة على القائم الحكم دعائم ارساء في حقهم ممارسة في الشعب نواب اصرار

القرار. صنع ي٢ الحقيقية والمشاركة

 بالنسبة واعتزاز فخر ومبعث الهام مصدر تمثل زالت ال السبعينات تجربة أن والحقيقة

 عمر هي سنتين لمدة للشعب كفواب فيها شاركوا أوالذين وأحداثها فصولها عاشوا للذين

 بالنسبة مقارنة أداة التجربة هذه تصبح أن بةفي غرا فال ولذا المنتخب. الوطني المجلس

 به جاء ما لقياس التاريخية السياسية القوى خلفهم ومن السبعينات برلمان للمشاركينفي

 المشاركين التزام االعتبارمدى بعين االخذ مع ورقابية تشريعية صالحيات من ٢٠٠٢ دستور

 الدستورية والحقوق المسئولية للتفريطفي استعدادهم وعدم والمبادئ بالقيم السبعينات في

 المتمثلةفي الدستورية المشروعية مثلت المنطلق هذا ومن الوطنية. القضايا على أوالمساومة

 الدستورية للحركة بالنسبة المحورية القضية النيايية الحياة وعودة ١٩٧٣ دستور تفعيل
 للمؤتمر المطلبي الشعار الدستورية الثوابت مثلت كما التسعينات انتفاضة سنوات طوال

.٢٠٠٢ عام النتخابات المقاطع الدستوري

 السبعينات في البرلمانية للتجربة التأريخ في متواضعة مساهمة كونه يتعدى ال الكتاب هذا
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 مرورا التجربة لنشوء التاريخية الخلضية شكلت التي والوقائع االحداث رصد من بدء

للقضاءعليها. هيأت التي والظروف بالعوامل وانتهاء صاحبتها التي باالحداث

 الفصح في البريطانية الوثائق على منه كبير جزء هواعتماد الكتاب أهميةهذا من يزيد ما

 واالنتفاضات السياسية بالحركات الخاصة التاريخية المراحل تلك من كثيرة جوانب عن

 المجلس انتخابات الى وصوال والسبعينات والستينات الخمسينات فترة طول على الشعبية

النيايية. الحياة وتعليق الوطني المجلس بحل وانتهاء الوطفي والمجلس التاسيسي

 تبني على عمدت البريطاني االستعمار عهد ومنذ السياسية السلطة أن القول سرا يعد لم

 التاريخية المراحل بجميع المتعلقة والمعلومات األسرار على مي االعال الحصار فرض سياسة

 من تجعل والتي ١٨٣٠ األولىفيعام المعاهدة على الخليفة توقيع منذ بالبحرين مرت التي

.بريطانيا قبل من محمية دولة البحرين

 في الحبس قيد الوطني المجلس جلسات محاضر ابقاء درجة الى األمور تصل أن لكن

 هوما اسرارها على والتكتم التجربة معالم لطمس منها محاولة في االعالم وزارة مخازن

 لم التاريخية واحتكارالمعلومة التعتيم استمرارسياسة ظل وفي والتساؤل. الدهشة يثير

 كان اذا و للتوثيق أساسي كمصدر عليها لالعتماد البريطانية الوثائق سوى هناك يعد

 البريطانية الوثائق ان القول المبالغة قبيل من ليس فأنه العرب هوديوان الشعرالجاهلي

 لتاريخ بالنسبة الوطنية والقوى المطلبية الحركات ديوان هي بلجريف المستشار ومذكرات

السياسى. البحرين
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المقدمة
 أجل من نضاالته خوض في يتوقف لم البحرين وشعب العشرين القرن عشرينات مطلع منذ

 في االصالحية الحركة بعدها ومن ١٩٣٢مايو الغواصينفي ثورة من بدء والتغيير االصالح

 مارس انتفاضة ثم ومن ١٩٥٤ فينعام تثكلت التي العليا التنفيذية بالهيئة مرورا ١٩٣٨ عام

 تاريخ انعطافاكبيرافي مثلت العليا التنفيذية الهيئة حركة أن والحقيقة . ١٩٦٥ في المجيدة

 بالهيكل يتعلق وفيما بل فقط المطالب ونوعية مستوى على ليس والنضالي الوطني العمل

 عامة دفع في نجحت الحركة فهذه السملي. والنضال الوطني العمل واسلوب التنظيمي

 وجه وعلى الناصرية الثورة لعبته الذي للدور وكان السياسي بالعمل نحواالهتمام الناس

 كبيرفي أثر العربية والوحدة الحرية بأفكار الناس تعبئة العربفي صوت اعة اذ الخصوص

 الرائدة التجربة فأنهذه ولذا الوطنية. الوحدة ترسيخ وفي المذهبية الطائفية على القضاء

 الديمقراطية بمطالبها حاضرة وكانت البحرين لشعب الهام مصدر تمثل زالت وال مثلت

 هذا ليس التسعينات. انتفاضة وحتى السبعينات وفي ١٩٦٥ مارسعام انتفاضة السلميةفي

 من لكنه الوطني( االتحاد )هيئة العليا النئفينة الهيئة أحداث تفاصيل الخوضفي مجال

 أفكارهاواطروحاتها حيث من زمانهاومكانها في متقدمة كانت هي كم تبيان جدا المهم

والديمقراطية. الحرية بمفاهيم المشيعة

 ١٩٥٤ يوليو من الخامس في والشيعية( السنية ) الطائفتين ممثلي بتقدم الحركة هذه بدأت

يلي ما شملت الحاكم الى المطالب من بجملة

 ي تساو ال سنةوشيعةب البالد أهالي يمثل الحر االنتخاب استشاريبطريقة تشكيلمجلس ( ١

 ويرفعها واللوائح األنظمة يسن عامة بصورة البالد شئون النظرفي المجلس هذا وصالحية

بالبيانات. أونقضها البرامها البالد حاكم الى

 وتقاليدها حاجاتها مع يتمشى للبالد عام قانون لسن القانون رجال من لجنة تشكيل (٢

 البالد تمثل التي الهيئة أي االستشاري المجلس على القانون هذا يعرض أن على المرعية

القراره. صحيحا تمثيال

 جامعية شهادات يحملون ذوكفاة لها قضاة تعيين وتعيين وتنظيمها المحاكم اصالح (٣

 القضاة هؤالء ومثل ، بها المعترف القوانين ظل في مارسوالقضاء قد ويكونون الحقوق في

البالد. في وجودهم يتوفر لم اذا لخارج ا من مهم ستقدا يكونا

والمعارف. والصحة للبلديات مجاس تشكيل حرة انتخابات اجراء (٤

 األمن يعكر ما حدث ما فاذا واحد شخص في المسئولية وتركيز األمن دوائر اصالح (٥
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ذلك. تبعة المسئول فعلى

 العاشر اليوم منذ حدثت التي الطرفين من األمنية( ) الحوادث منكويي أهالي تعويض (٦

والمبعدين. المسجونين عن عفوعام واصدار ( ١٩٥٣ سبتمبر ١٩)١٣٧٣ محرم من

 شوال ٣ ٠ الخميس يوم الشعب على الشرطة قبل من النار اطالق عن المسئولين معاقبة (٧

(.١٩٥٤يوليو١)١٣٧٣

 وليم جون السيد البريطاني المعتمد الى المطالب هذه من بصورة تبعث أن الهيئة يفت ولم

 يوليو ٥ الموافق هجرية ١٣٧٣ القعدة ذي من الثالث في وذلك ل0اا٢ل William ٧٧ااه وول

٠١٩٥٤

 واختيارقيادتها العليا التنفيذية لهيئة ا تشكيل االعالنعن تم ١٩٥٤ عام أكتويرمن فيشهر

 كررت أن لهيئة ا تلبث ولم الشيعة من وأربعة لسفة ا من منهم أربعة أشخاص ثمانية من

 والمدني الجنائي القانون وتعديل وبتصنيف باالنتخاب تشريعي مجلس بتكوين مطالبتها

عليا. استئناف محكمة وإنشاء النقابات تشكيل وبحق

 رفض وأنما المطالب هذه برفض يكتفي لم الخليفة حمد بن سلمان الشيخ الحاكم لكن

 مستشارحكومة يتساءل الخصوص هذا وفي لعليا. التنفيذية الهيئة االعترافبوجود أيضا

 يوافق كيف ١٩٥٥ فبراير من عشر السابع في بالمعتمد لقائه في بلجريف السيد البحرين

 بوجود االعتراف فيها يرفض الذي الوقت في الهيئة أعضاء بأحد االلتقاء على الحاكم

 الى يقفون الذين اؤلئك مع اال يتكلم ال الحاكم أن فيقول المستشار ويعلق ككل؟ الهيئة

 المقيم الى بها بعث التي السرية كرة)المذ المعارضة. أويكسب يقنع أن يحاول وهوال جانبه

(.8.٨..8ال٣٣05) باروز السيد السياسي

 االدارة موقف عليه كان فماذا المطالب هذه تجاه الحاكم هوموقف هذا كان اذا لكن

 الحكومة أن البريطانية الوثائق تقول السياسي؟والمتعمد السياسي والمقيم البريطانية

 بالتدخل للشعب يسمح الذي سع الوا السياسي االصالح مع أبدا متعاطفة تكن لم البريطانية

 البريطانية االدارة اكتفت األساس هذا وعلى مصالحها يؤثرعلى بما الحكم شئون ادارة في

 االجتماعية االصالحات وبعض والقضائي واألمني االداري االصالح مشاريع بتشجيع

 الصالحيات كامل برلمان بانتخاب الخاص المطلب عن البعد كل بعيدا الطفيفة والسياسية

والرقابية. التشريعية
 اننفينة الهيئة أعلفت للشعب كممثلة بها واالعتراف لهيئة ا لمطالب الحكومة رفض أمام

 الموظفين وسائر العمال يجمع عام اتحاد تأسيس عن ١٩٥٥ فبراير من الثامن في العليا

 أوالمنتخبين المعينين سواء الحكومية المجالس في األعضاء المواطنين جميع من وطلبت

االنسحاب.
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 أفكارما تأثر ودرجة الهيئة قيادة لدى السياسي الوعي رقي على ويدلل االنتباه يسترعي ما

األهمية: غاية أمرانفي هما الحديثة الدولة تشكيل الغربيةفي هيملمفابا

 البلدية بقيت طالما وأنه عنوة عليها استولت قد الحكومة وأن للشعب ملكا البلدية اعتبار ( ١

وترشيحا. انتخابا مقاطعتها الشعبمصرعلى فأن الحكومة قبل من تساس

 جميع تعرض بأن وذلك المواطنين ارادة من نابعة القوانين تكون أن على لهيئة ا اصرار (٢

 تأكيد جاء وقد عليها. المصادقة قبل ومناقشتها لدراستها للشسب ممثلي على القوانين

 رمضان ٢٨ نيةفي البريطا الخارجية على ردها فيمعرض الحقوقي المطلب هذا على الهيئة

 الناس على العقوبات قانون فرض رفضها عن عبرت عندما ١٩٥٥ مايو ٢١ الموافق ١٣٧٤

 الذي االنسان حقوق وقانون االنسانية الشرائع قواعد أبسط مع يتنافى الفرض هذا ألن

التشريعية. السلطات لك ذ في بما السلطات لجميع مصدرا األمة اعتبار على ينص

 عضويته في يضم الذي االداري المجلس تشكيل على السلطة هواقدام المفاجأة كانت

 لدى والشكوك الريبة وأثار أمل بخيبة الهيئة أصاب مما الحاكمة العائلة من أفراد سبعة

 التيتم الطريقة قبلها ومن التشكيلة هذه أن والحقيقة الحكومة. مصداقية في المواطنين

 بعدم تامة الىققاعة الوطني االتحاد هيئة أوصلت قد المنتخبة اللجان تشكيل افشال فيها

البريطاني. االعتماد دار واسطتها كان وان الحكومةحتى الحوارمع جدوىمواصلة

 المتصاص منها محاولة الحكومةوفي الهيئةفي ثقة بضقدان البريطانية االدارة شعرت وقد

 سياسة تتبني بأن الجاللة صاحبة حكومة البريطانية الخارجية نصحت الهيئة نقمة

 جعل الى يؤدي مما فقط )االداري( االصالح تلبية في سرعة أكثر الحاكم تجعل جديدة

الدستوري. نحواالصالح التقدم أكثربطأفي الهيئة

 البريطانية ارة االد ورائها ومن الحكومة تتبعها التي المماطلة سياسة على الهيئة فعل رد كان

 كشفية فرق تشكيل عن ٥٦مايو١ ٠ في المبارك الفطر عيد حلول بمناسبة الهيئة أعلنت ان
 النضمام للراغبينفي العضوية باب بفتح وبادرت الكشفية البحرين "فرق اسم تحت

 هذه تشكيل وراء من األهداف الهيئة بينت وقد الهيئة. رية سكرتا لدى أسمائهم بتسجيل

 وتدريبهم المعسكرات وادارة الصعبة الحياة على لشباب ا تدريب أجل من أنها فقالت الفرق

 والصحيةفي االجتماعية بالمشاكل وعيهم ورفع الحرائق واطفاء األولية االسعافات على

والقرى. المدن

 أزعاجا لهما وسبب البريطانية واالدارة البحرين حكومة فاجأ القرار هذا أن الواقع في

 أوبخلق ظل حكومة بتشكيل بالسعي الهيئة اتهام الى البريطانية االدارة وسارعت كبيرا

 بعث التي البرقية في البريطاني المعتمد قال التشكيل هذا على تعليقه وفي دولة. داخل دولة

 كشافة عليه سيحصل الذي التدريب من قسما يونيوأن ١ ٢ بتاريخ الخارجية وزارة الى بها
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 هوخلق التشكيلة هذه من األساسي الهدف وأن عسكري شبه تدريب هو االتحاد هيئة

 أتباع ضبط أجل من باتواالضطرا االضرابات حاالت في استعماله بمكن منظم هيكل

 أن فقال مثال المتعمد وضرب آنذاك. الموقف يمليه كما الشرطة معارضة أجل أومن الهيئة

 بتنظيم االتحاد هيئة رجال قام حيث األخير االضراب خالل واضحة كانت الممارسة هذه

 تهديدا يمثل األمر حقيقة الوجودفي لكنهذا الطائشين تحركات أوضبط وتوجيه الناس

 المعتمد وأضاف العسكري. شبه التدريب التنظيم هذا تلقى ما اذا الدولة لسلطة خطيرا

 بلجريف المستشار ومع معه ناقش وأنه الخطر بهذا جدا واع الحاكم بأن القول السياسي

 للشرطة المجال يفسح مما قانونيا محظورة النشاطات هذه جعل اجل من التشريع امكانية

 االستعجال الموضوعصفة والعطاء مبكر. وقت الالزمفي االجراء اتخاذ األمر لزم ما اذا

 وحمل النظامية البدالت ارتداء يمنع وبسيط صغير قانون اصدار السياسي المعتمد اقترح

 العسكرية التدريبات وبخصوص العسكرية. والمارشات العسكري التدريب ويمنع الشارات

 يتعلق فيما لكن البريطاني القانون حسب وذلك منعها أيةصعوبةفي توجد ال أنه المتعمد قال

 القانونين هذين وأن يمنعها الهندي القانون وال البريطاني القانون ال فأنه البدالت اء بارتد

 أن بلجريف على اقترح أنه بالقول تعليقه المعتمد ويختتم العسكرية. البدالت فقط يمنعان

 دولة أية توجد ال بأنه االتحاد هيئة باخطار الوقت بعض مرور بعد البحرين حكومة تقوم

 التشريع اصدار الحكومة مسئولية من اصبح وأنه الخاصة الجيوش وجود تتحمل أن ممكن

 الغيرمرغوب المظاهر تلك أوالغاء التشكيل هذا بحل االتحاد هيئة تقم لم ما بمنعها الكفيل

لسيرفيه. سيباشر االقتراحوأنه هذا وافقعلى بأنبلجريف المعتمد ويضيد فيها.

 االتحاد هيئة قادة اعتقال نيةفيالبريطا القوات شاركت ١٩٥٦ نوفمبر من السادس في

 نقلهم وتم والعليوات والشمالن الباكر بحق سنة ١ ٤ لمدة بالحبس الحكم وصدر الوطني

 ابراهيم وهما اآلخران االثنان أما هيالنة. سانت جزيرة الى بريطانية حربية سفينة في

 حكمهما سنوات وأمضيا سنوات عشر مدة بالحبس عليهما حكم فقد موسى براهيم فخرووا

جدة. جزيرة سجن في
 ليبقى العلني السياسي النشاط انتهى السلمية المطلبية الحركة هذه على القضاء بعد

 البعث وحزب العرب القوميين وحركة الوطني التحرير جبهة قادته الذي السري النضال

االشتراكي. العربي
 على نفسها التيفرضت ١٩٦٥ مارس انتفاضة اندالع السريفي النضال تمخضهذا وقد

 سنين سبع امتداد وعلى عام كل نفسها تجدد وكانت والنضالي السياسي البحرين واقع

 القيادات الحوارمع باب لفتح ١٩٧٢ عام مارس شهر منتصف اضطرتالحكومةفي حتى

 وزراء ثالثة تضم التي الحكومية العمالية اللجنة الحوار هذا الحكومةفي مثل وقد العمالية.
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 والبرلمان هوالدستور هوقادم ما بأن العمالية للقيادات رسالتها الحكومة أوصلت وفيه

 وغيره النقابات مطلب تحقيق بمقدورها سيصبح التي المعارضة مطالب من بكثير وهوأكبر

 الحكومة موافقة عن الثالثة الوزراء عبر نفسه الوقت في البرلمان. خالل من المطالب من

الموظفين. رواتب بتعديل وعدا وأعطوا سين السيا المعتقلين جميع سراح اطالق على

 السري هوالعمل الخمسينات في العليا التنفيذية الهيئة حركة عن االنتفاضة هذه يميز ما

 أوالدولي. العربي الوطن مستوى على سواء وضاغط مهم كعامل الخارجي العامل ودخول

 سياسيا الداعم موقفهما عن التعبير في يترددا لم والعراق المتحدة العربية فالجمهورية

البريطانية. الوثائق ذلك على أكدت كما واعالميا

 كبيرا احراجا سبب الذي برلمانها وباألخص ذلك من تستثنى لم الكويت دولة وحتى

 الى القضية ايصال تم فقد والحقوقي الدولي المستوى أماعلى البريطانية. للخارجية

 البحرين زيارة من األحمر الصليب وتمكن (U.Thant) يوثانت المتحدة األمم سكرتير

 بتوجيه العضوالدولية منظمة قامت فيما االنتهاكات ورصد السجون لتفقد مرات ثالث

 البحرين قضية طرح تم لك ذ الى باالضافة البحرين. وحكومة البريطانية للحكومة االدانة

 البريطانية الصحافة في تداولها تم كما سي( بي. )الب. اذاعة وفي البريطاني البرلمان في

 Guardian والجاردين 03٥٢٧2واألوبزيرفر[ Sunday times تايمز السندي قامت حيث

 توزيع وسوء والفقر البطالة عن الدقة غاية معلوماتفي بنشر Economist واالكونومست

 على االطالع خالل من العنف. اندالع مسئولية بريطانيا يحمل بما االدارة وسوء الثروة

 االنتفاضة ألحقته الذي واالخالقي السياسي الضرر حجم لنا يتضح البريطانية الوثائق

 من وسياسيا عسكريا المدعوم االوتوقراطي الحكم نظام فضح نتيجة البريطانية باالدارة

 الحكومة محاوالت عن الكشف آخر جانب ومن جانب، من الجاللة صاحبة حكومة قبل

دوليا. المحرمة االسلحة م القمعواستخدا أعمال التسترعلى البريطانية

 والحقائق االستنتاجات الى هوالتوصل السريعة المقدمة هذه في اليه نخلص أن نود ما

التالية: المهمة

 بضرورة البريطانية الحكومة اقنعت التي هي الخمسينات في المطلبية الحركة أن (١

 تصب بمعالجات الخروج أجل من والسياسي االداري االصالح موضوع في الجدي التفكير

 واليس تقرير باسم عرف ما صدور في التوجه هذا توج وقد النظام. ديمومة صالح في

(Wallis Report) .التشكيل درجة الى االداري االصالح يذهب التقرير هذا في الشهير 

 التمثيل درجة الى السياسي االصالح مستوى يصل فيما االنتخاب طريق عن الوزاري

الشعبي.
 تقرير تطبيق في نحوالبدء البريطانية الحكومة دفعت التي هي الستينات انتفاضة أن (٢
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 يوم تمفي الذي اللقاء ففي (.Wallis Report) واليس بتقرير سمي الذي االداري االصالح
 بأنه السياسي والمعتمد السياسي للمقيم خليفة الشيخ أكد ١٩٦مايوه ٣١ الموافق األثنين

 المقيم مقابلة في يرغبان التقريروأنهما توصيات حول األولية المناقشات أجريا والحاكم
 فيها يتم أن يمكن القي الطريقة لمناقشة العاجل القريب البريطانيفي والمعتمد البريطاني

 بالتنظيم الخاصة بالتوصيات خليفة الشيخ رحب اللقاء هذا وفي المقترحات. هذه تنفيذ
 التوصيات بأهمية نفسه الوقت أقرفي كما الحكومة أداء تحسين الى تؤدي التى االداري
المواطنين. بتمثيل الخاصة

 الثاني النصف في (Wallis Report) واليس السيد تقرير تطبيق يبدأ أن المفترض كان (٣
 االداري باالصالح الخاص الجزء تففيذ صعوبة مدى اتضح لكنه ١٩٦٦ عام يناير شهر من

 ما اذا أنه اعتبار على الوزاري النظام على سلمان بن محمد الشيخ اعتراض بسبب وذلك
 العاديين. الوزراء ضمن من واحدا يصبح سوف فأنه للوزراء رئيسا خليفة الشيخ أصبح
 على دعيج والشيخ خليفة هووالشيخ يتقاسمها فقط وزارات ثالث تشكيل فهويقترح ولذا
 كان الواقعة هذه صدى أن سميث المستشار يقول واحدة. مرتبة الوزاراتفي هذه تكون أن

 الشجاعة الخطوة األمير يتخذ أن الممكن من وأنه عيسى الشيخ البالد أمير نفس في سيئا
 حين الى تركه تم القضية هذه حسم لكن الوزاري. النظام ويفرض سلطته يستخدم بأن

 Letter) البحرين. الى (1٧1.5.٧٧أ٣) اس.وير ام. السيد البريطانية الخارجية موظف زيارة

(,٦٦/٢/٦ 0ه8٥٦٦/١٠١٢
 العليا التنفيذية الهيئة مطالب لقياس كأداة المقارنة منهجاعتماد اذاماتم أنه (٤

 مطالب على جدا متقدمة كانت المطالب هذه أن نكتشف فأننا الخمسينات في وأطروحاتها
 القرار صنع في المحدودة الشعبية فالمشاركة والسبعينات. الستينات في المطلبية الحركة

 شعب طموحات لتلبي تكن لم فقط البرلمان على اقتصرت والتي ١٩٧٣ دستور بها جاء التي
 سنرى كما الرئيسية الوطنية القوى بين خالف موضع المشروع هذا كان فقد ولذا البحرين

الحقا.
 للبلديات التام واالستقالل التشريعية السلطة استقاللية المتمثلةفي الهيئة مطالب أن (٥

 هذه أن المواطنين، ارادة تعبرعن القوانين جعل الى باالضافة محلية بةحكومات بمثا وجعلها
 ال الوطني االتحاد هيئة ضرب على الزمن من قرن نصف على يزيد ما مرور وبعد المطالب

 على يقوم ودستوري سياسي نظام صنع أجل من البحرين شعب وطموحات آمال تمثل زالت

بأختيارحكومتهم. للمواطنين ويسمح الثالث السلطات استقالل مبدأ

ع
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التأسيسي للمجلس التاريخية الخلفية

 الخليج منطقة من اإلنسحاب نيتها عن رسميا البريطانية الحكومة أعلنت ١٩٦٨ عام في

 مفاجئا االستقالل وقدجاءهذا .١٩٧١ عام ديسمبرمن ٢١ سيكونفي االنسحاب هذا وأن

 البريطانية االدارة اقناع حاولت التي البريطانية الحماية تحت الواقعة االمارات لهذه

 الى البريطانية الوثائق تشير بالفشل. باءت والبحرين االمارات محاوالت لكن بالبقاء

 االبقاء البريطانية االدارة من طليا خليفة الشيخ وشقيقه عيسى الشيخ أميرالبحرين أن

 المخفض العسكري الوجود هذا أن الجفيربحجة البحريةفي الهنتروقوات طائرات على

 االبقاء هذا رأتفي البريطانية االدارة أن اال المنطقة ستقرارفيواال بالثقة شعورا سيعطي

 التقرير يتجاهل ولم الخاصة. قواتها لها تصبح أن للبحرين األوان آن وأنه لالحتالل رمزا

 نجل أن حين البريطانيفي الوجود استمرار يفضلون التجارعموما أن فقال االخرى اآلراء

 على البريطانية االدارة قرار دفع وقد الرأي. هذا هوضد حمد الشيخ عهده وولي الحاكم

 البحرين ومعهما المتصالحة األمارات ادخال مباحثات على باالشراف قيامها الرحيل

 االتحادي الهدف هذا مثل لتحقيق المشجعة البدايات من وبالرغم واحدة. دولة وقطرفي

 وفيما وقطر. البحرين من كل انسحاب الى أدى النظر وجهات في الحاد الخالف أن اال

 بدا فأنه المقحدة العربية االمارات بدولة اآلن يعرف ما تأسيس االماراتفي بقية نجحت

 على فأن سيادة ذات دولة لى البحرين أنتتحول أنهمنأجل ١٩٧٠ عام وواضحافي جليا

 المستقلة الدولة يصبانفيخدمة لكنهما مختلفين اتجاهين تعملفي أن البريطانية االدارة

األخرى:- الخليجية الدول عن والمنفصلة

بالبحرين. ايران مطالبة مشكلة حل ( ١

االداري. والجهاز الحكومة هيكل في كبيرة اصالحات ادخال (٢

 مصالحها ويخدم البريطانية الحكومة األول المقام يهمفي وهوالذي األول تجاهلال بالنسبة

 تعترف بان ايران شاه سيناريواقناع بريطانيا قادت المتحدة الواليات حليفتها ومصالح

 باحتالل لها بالسماح ايران حكومة طالبت ذلك مقابل وفي بالبحرين. االيرانية الحكومة

 اكتفتا وانجلترا المتحدة الواليات حكومتي لكن الصغرى وطنب الكبرى طفب الجزيرتين

 بخصوص أما بريطاينا. انسحاب بعد ذلك يكون أن على فقط الشفوية الموافقة باعطاء

 القاسمي محمد خالد والشيخ ايران بين مكتوبة اتفاقية هناك كانت فقد أبوموسى جزيرة

 ايران شاه على الضغط في مهما دورا األمريكية االدارة لعبت وقد الثروة. اقتسام أساس على

 أميركية. بحيرة الى بريطانية بحيرة من الخليج تحويل بهدف ذلك وكل الصفقة بهذه للقبول
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 المؤيدة المظاهرات اندلعت ١٩٦٨ عام فبراير من والعشرين والخامس والعشرين الرابع في

بها. ايران بمطالبة والمقددة البحرين لعروبة

 قام الخليفية العائلة وحكم البحرين لعروية الشيعية الطائفة تأييد وضمان تعزيز أجل ومن

 الشريف للنجف بزيارة البريطانية االدارة من بايعاز خليفة آل سلمان بن عيسى الشيخ

ومباركته. تأييده على وحصل الحكيم محسن بالسيد التقى حيث

 موافقتهما بتقديم والبحرين ايران من كل باشرت السياسية بالتسوية ايران اثرقبول على

 ذلك بمايسفرعن والقبول البحرين الى الحقائق تقصي لجنة ارسال على المتحدة لألمم

 أعدته الذي الترتيب حسب البحرين واستقالل عروبة لصالح هي والنتيجة نتيجة. من

 ييدوأمام ال بحيث العملية هذه في الشاه وجه ماء حفظ مع وبريطانيا المتحدة الواليات

المتحدة. لألمم القانوني االطار خارج تنازل أي أعطى قد وكأنه شعبه

 القانوني الجانب اضفاء أجل من الدولية العملية ترتيب في كبيرا دورا بريطانيا لعبت وقد

 يوثانت السيد التمحدة لألمم لعام السكرتيرا قام اثرذلك وعلى االتفاق هذا والدوليعلى

 لالطالع الحقائق تقصي بمهمة للقيام (Gucciardi) جوشياردي فيتوري السيد بتعيين

 األمم مندوب وصل وقد السياسي. مستقبلهم حول ورغباتهم البحرين شعب ميول على

 العرب القوميون نظم المناسبة وبهذه ١٩٧٠ عام من ابريل شهر البحرينفي الى المتحدة

 البحرين عروبة شعارات رافعة العاصمة المنامة شوارع جابت كبيرة مظاهرة والناصريون
استقاللها. على ومؤكدة

 والمآتم باألندية االتصال في عمله باشر البحرين الى المتحدة األمم مندوب وصول حال

 السياسي المستقبل حيال نظرهم وجهة لسماع واالعيان والوجهاء العامة والشخصيات

 والشيعة السنة من البحرين شعب من العظمى الغالبية أن مفاده استنتاج الى وتوصل

 الى المندوب تقرير جاء وقد ايران، عن واستقاللها البحرين عروبة يؤيدون وااليرانيين

المعنى. هذا نفس ليحمل المتحدة األمم

 ادعاءات والغاء البحرين عروبة على المتحدة األمم موافقة تمت التقرير هذا على وبناء

 رحبت وقد ١٩٧ مابو» ١١ الموافق األثنين يوم المنعقدة وذلكفيجلستها بها بالمطالبة ايران

 بمناسبةعيد التيوجهها كلمته وفي ١٩٧٠ ديسمبر من السادسعشر القرار.في بهذا ايران

 وأكد الوطني الكيان بسيادة باالعتراف جاء الذي األمن مجلس ر بقرا ألمير ا أشاد الجلوس

 العمل انجاح على أكد كما واستقالله. عروبته على المحافظة البحرينفي شعب رغبات على

 العامة. المصلحة تفرضها ملحة ضرورة االتحاد هذا معتبرا العربية االمارات بين االتحادي

 المتصف ايران الجارة بموقف اعجابه األميربالتعبيرعن الخطابهومبادرة هذا المثيرفي

 ينتهز سوف وأنه الجوار وحسن السالم مبادئ تطبيق في وااليجابية والواقعية بالحكمة
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 الصالت توثيق على حرصه ليؤكد الصديقة ايران الى القادمة الرسمية زيارته فرصة

 هذه أن البلدين. بين المثمر والتفاهم التعاون من جديد عهد انبثاق سبيل في وتوطيدها

 التي بالصفقة ودراية علم على بالقطع يكن لم األمير بأن االنطباع تعطي والمديح االشادة

 من نبيل موقف هومجرد حصل ما أن يعتقد وأنه وبريطانيا المتحدة الواليات بترتيبها قامت

 ١٩٧٠مايو ١١ األمنفي صدورقرارمجلس بعد المفترض كان البحرين. عن التنازل ايرانفي

 التي الضغوطات وبتأثير لكنها المستقل كيانها وانشاء استقاللها البحرين حكومة تعلن أن

 االعالن لتأجيل البحرين اضطرت االماراتي االتحاد الدخالهافي فيصل الملك يمارسها كان

 كانتا والكويت السعودية العربية المملكة أن والحقيقة فيصل. الملك مباركة على حتىتحصل

 المملكة تتردد لم الخصوص هذا وفي االتحاد دولة وقطرفي البحرين دخال تسعيانفي

 وارادة لكنمسعى العربية. الجامعة البحرينفي انضمام أمام العراقيل وضع السعوديةفي

بريطانيا. ارادة على لتنتصرا تكن لم الدولتين هاتين

 والكومنولث الخارجية وزارة الى بالبحرين السياسي المقيم به بعث الذي لسري التقرير في

 أنه Geofery G. Arthur آرثر جوفري السيد السياسي المقيم يقول ١٩٧١ سبتمبر ٢٣ في

 األمير أخبر شهرين لمدة له اجازة في ١٩٧١يونيو من التاسع البحرينفي مغادرته أثناء

 البحرين تقوم عندما وقت أي البحرينفي الى والرجوع اجازته لقطع سعيدا سيكون بأنه

 الجديدة. الصداقة معاهدة على التوقيع على وذلك انشاءكيانهاالمستقل عن باالعالن

 باالعالن تقم لم البحرين أن اكتشف كاملين شهرين بعد البحرين الى رجوعه وبعد لكنه

 ١٩٧١ أغسطس من من التاسع األميرفي لمقابلة بادر فقد ولذا المستقل كيانها انشاء عن

 كيان عن للعالن الكافية الشجاعة السياسية القيادة امتالك لعدم أمله خيبة عن وعبرله

 أن لوزراء ألميرورئيسا وهوأخ الخليفة الشيخخليفةبنسلمان نرد وكا المستقل. البحرين

 االتحاد منظومة البحرين دخول على فيصل الملك اصرار استمرار التأخيرهوبسبب هذا

 ورغبات يتعارض الذي القرار تتخذ أن للبحرين بالنسبة السهولة من ليس وأنه االماراتي

 المقيم ويواصل البريطاني. التواجد البحرين فيه خسرت الذي الوقت في القوية جارتها

 وكأنه عليه بدا اللقاء حاضرا كان الذي مبارك محمد الشيخ أن فيقول تعليقه السياسي

 فعل عدم فضل لكنه مبكر وقت القرارفي اصدار أجل من الضغط يمارس أن منه يريد

 التالي اليوم في الخليفة مبارك بن محمد الشيخ ذهاب الى المقيم أشار ذلك بعد ذلك.

 من أمله خيبة عن له للتعبير Raftery رافتري السيد السياسي المقيم بأعمال القائم الى

 يقول المستقل. نحوالكيان التحرك ببدء يتعلق فيما السياسية القيادة على الضغوط تراخي

 لتحدي شجاعتها الستجماع الطويل للوقت احتاجت السياسية القيادة أن السياسي المقيم

 حيث ١٩٧١ أغسطس العاشرمن المستقلفي الكيان عن االعالن قرار واتخاذ الفيصل الملك
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 ألمير تهنئة ببرقية ايران بعثشاه المناسبة وبهذه القرار. الدولةعلىهذا مجلس وافق

 األمن حفظ في الممم دورها البحرين تلعب أت آمال والنجاح السعادة له متمنيا البحرين

الخليج. رفي الستقرا وا
 السياسي مقيموال الخليفة بنسلمان الشيخعيسى وقع ١٩٧١ أغسطس الخامسعشرمن في

 االتفاقيات جميع بالغاء الخاصة األوراق تبادل وتم الصداقة معاهدة آرثر جوفري السيد

 بهذه ا سعيد يكن لم عيسى لشيخ ا ألمير ا أن فيقول لخصوص ا ا هذ في لمقيم ا ويعلق .بقة لسا ا

 السفارة يافطة استبدال تم القوقيع اثر وعلى وجهه. على باديا كان الحزن وأن المفاسبة

 البريطانية السفارة اسم تحمل جديدة بيافطة البريطاني االعتماد دار اسم تحمل التي

 التالي ليوم لبريطانيا.في سفيرا سترلنج دي. جي. اي. السيد السياسي المعتمد وتمتعيين

المتحدة. األمم الى االنضمام بطلب البحرين تقدمت أغسطس عشرمن السادس أيفي

 تم حيث المتحدة األمم الى البحرين انضمام ترتيب على البريطانية االدارة عملت وقد

 الصفار محمد سلمان للبحرينوهوالميد أولممثل وقام ٧١ أغسطس ٢٤ الطلبفي تقديم

 الثاني في وذلك ل( Thant) يوثانت السيد المتحدة األمم لسكرتير اعتماده أوراق بتقديم

 ١٩٧١ أغسطس من عشر الرابع يوم يصبح أن المفترض كان .١٩٧١ سبتمبر من والعشرين

 من عشر السادس بيوم عنوة استبداله تم لكن االستقالل بعيد لالحتفال الوطني هواليوم

الحكم. مقاليد الخليفة سلمان بن عيسى الشيخ األمير تسلم وهويوم ديسمبر

 والعشرين التاسع الجزيرتينفي باحتالل االيرانية القوات قامت الشفوي لالتفاق وتنفيذا

 للحماية القانونية المسئولية انتهاء موعد من يوما ٣٣ قبل أي ١٩٧١ عام نوفمبر شهر من

 بالسكوت االحتالل هذا وقوبل ١٩٧١ ديسمبر ٣١ في تحددت التي للخليج البريطانية

المتحدة. والواليات بريطانيا قبل من والرضى

 من الحكومة هيكل في كبيرة اصالحات ادخال بضرورة المتعلق اآلخر االتجاه الى اآلن نأتي

 العشرين القرن من والستينات الخمسينات عقد أن فنقول االستقالل مرحلة مواكبة أجل

 أحدثتها التي الضغوطات بحكم الحكومة دوائر عدد زاد حيث محدودا اداريا تطورا شهد

 االداري المجلس آنذاك عليها يطلق كان التي التنفيذية السلطة لكن ،العليا التنفيذية الهيئة

 الحضرية لمراكز كانتموجودةفي البلديةفقد المجالس أما الخليفية. العائلة يد بقيتفي

 كانت فقد الشيعة تسكقها التى الكبيرة الريفية المناطق أما ، والمنامة( المحرق )في فقط

 يعينهم الذين الرسميين الموظفين من مشكلة ادارة وهي القرى شئون ادارة قبل من تدار

 تيرفيما المخا ونظام هي ودمجها المجالس الغاء تم ١٩٧١ عام وفي المختارين. ومنهم األمير

المؤقته. المركزية البلدية بالهيئة عليه أطلق

 الذي التقرير خالل من واألمني السياسي الوضع قراءة جدا المهم من السياق هذا وفي
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 يقول البريطانية. الخارجية الى ٦٩ ابريل من الثامن بالبحرينفي السياسي المقيم أرسله

 سلمان بن عيسى الشيخ قبل من تحكم البحرين أن والعشرين الثانية الفقرة التقريرفي

 أفراد ستة من يتألف الذي االداري المجلس هي الحكومة في لجنة أعلى وأن خليفة آل

 الحكومة سكرتير الى باالضافة الحكوميين الرسميين من وثالثة )الخليفية( العائلة من

 يقوم التي المجالس قبل بعضهايدارمن فأن الحكوميةأمابالنسبةللدوائر البريطاني.

 والحد والمحرق المنامة وهي الكبار األربع المدن أما بينها. فيما بالتنسيق الحكومة سكرتير

البلديات. بواسطة تدار فأنها القرى بين من قريتين وأكبر والرفاع

 الحكومية التعيينات من كبيرا أنعددا التقريرفقالت من والعشرين الثالثة الفقرة أما

 (benevolent) دورالراعية تطبق الحكومة وأن الحاكمة العائلة منأفراد يحتلها

 األداء كفاءة بقدرمن تتمتع العربية وأنهاقياسابالدول والمكرمات( )بالهباتلشعبها

(efficiency.) الصحافة وأن شعبي تمثيل وجود عدم الى أشارصراحة التقرير هذا لكن 

 بالرغم التشكل من ممنوعة النقابات وأن الصارم الصحافة قانون بواسطة مسيطرعليها

 توجد ال أنه فيقول التقرير ويستطرد العمل. قانون منصوصعليهفي التشكيل حق أن من

 يخاف - العذر بعض ومعه - الحاكم وأن البحرين في مشروعة سياسية أحزاب هناك

 ضدالعائلة المعارضة ازدياد الى (general suffrage) العام التصويت حق يؤدي أن من

 مع أواثنية (communal) طائفية انقسامات الى أيضا ذلك يؤدى أن واحتمال الحاكمة

 ديمقراطية مؤسسات تشكيل أجل من الضغط فأن ذلك ومع مشاكل. من ذلك يحمل ما

 التقرير ويسترسل ذلك. فعل اإلماراتفي بدأت ما اذا وخاصة يزداد سوف منتخبة

 فأن الديمقراطية( المؤسسات تشكيل )وتم الضغوط لهذه الحاكم رضخ ما اذا أنه فيقول

 أن المشاركة( )منخالل اكتشفت ربما (organisations subversive) الهدامة التنظيمات

 أنهم األكبر االحتمال لكن للناس، (less appealing) بية جاذ اقل أصبحت الثورية أفكارها

 وجودهم. شرعنة أجل من الفرصة يقتنصون سوف الديمقراطية( الممارسة خالل )من

 يبقى سوف الحاضر الوقت في التنظيمات( )لهذه السياسي النشاط فأن حال كل وعلى

األرض. تحت

 أن والعشرين الرابعة الفقرة في فيقول الهدامة التنظيمات عن التقريرحديثه ويواصل

 النفوذ من والتخلص الحكم من التقليدي الشكل ا بهذ هواالطاحة التنظيمات هذه هدف

 يحدث أن يمكن تذمر أي استغالل تحاول التنظيمات هذه أن )األجنبي(. عربي الغير

 حكومة اعالن وأن البطالة. أوبسبب والشيعة السنة بين خالفات من يحدث ما ذلك ومثال

 مسألة بأن الشعور على المخربين المبدأ حيث من شجع قد االنسحاب عن الجاللة صاحبة

وعلى قبل. ذي من أيسر أصيحت قد اليريطانية الحماية فقدان بعد بالحاكم اإلطاحة
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 أننا من يخافون وهم تغيرت قد الحاضر الوقت في )المخربين( تقديراتهم فان حال كل

 لم الزمن عامل أن يعتقدون أوأنهم باالنسحاب قرارنا الغينا قد البريطانية( )الحكومة

 المبادرة قررواسرعة ربما هؤالءالمخربين هنافأن ومن قبل. من كماكان يعدفيصالحهم

 في هوحادث وكما بالقول الفقرة التقريرهذ اختتم وقد األفضل. هي اعتبارأنها على

 تأتي األخرى هي البحرين في الهدامة التنظيمات فان العربي العالم من األخرى األجزاء

وتذهب

 والجبهة القومية التنظيمات هي الهدامة بالتنظيمات التقرير قصده ما فأن وبالطبع

 االشتراكي. العربي البعث وحزب الوطني التحرير وجبهة وعمان البحرين لتحرير الشعبية

 مرحلة مواكبة اجل من ملحة ضرورة تفيذها أصبح التي االدارية االصالحات عن نتحدث

 صدرت حيث ١٩٧٠ عام من يناير شهر من عشر التاسع في تمت أنها فنقول االسققالل

 من يتكون الذي الدولة مجلس محله ويحل االداري المجلس يلغي األول : مراسيم ثالثة

 التنضيذي الهيكل يمثل لكنه الحاكم أمام مسئوال المجلس ويكون عضوا عشر واثنى الرئيس

 احدى السابقةفي الحكومية الدوائر تجميع على ينص الثاني المرسوم للحكومة. واالداري

 مسئولون وهم الدولة مجلس في أعضاء الدوائر هذه رؤساء يكون وأن رئيسية دائرة عشر

 بالسلطة محتفظا يبقى الحاكم الداراتهم. الداخلي بالتنظيم يتعلق فيما المجلس أمام

 دون فقط عشردوائر أسماء يعدد الثالث المرسوم التشريع. عن وهوالمسئول العليا التنفيذية

 في وعضوا القانونية للشئون كرئيس البحارنة الدكتورحسين ويعين العام األمن رئيس ذكر

 المجلس تحويل أن للنظر الالفت للمجلس. سكرتيرا الزيرة سعيد يعين بينما الدولة مجلس

 ظلت الخليفية العائلة وأن تركيبته نوعيفي تغيير أي يحدث لم الدولة مجلس الى االداري

 وطيدة عالقة تربطهم الذين لؤلئك الباقية السبعة أعطيت يينما أعضاء بخمسة تحتفظ

الحاكمة. للعائلة بالنسبة ثقة موضع هم الذين أومن بالنظام

 تقريرالسيد وردفي الذي االداري االصالح مشروع أن نشيرالى ن بد ال السياق هذا في

 للبحرين دستور اصدار على االساس نصفي قد ١٩٦٥ فبراير الصادرفي ٧٧اااه5 واليس

 السياسي المعتمد يعلق المشروع. هذا عن تراجعت الحكومة لكن الحكومة بانتخاب يسمح

 الى رسالته في فيقول الموضوع هذا على A.J.D. Stirling سترلينج أي.جي.دي. السيد

 الحكومية الدوائر عدد تركيز من Wallis واليس السيد هدف أن البريطانية الخارجية

 الختيار اجراءانتخابات من هذاالعددالقليل يسمح أن أجل هومن عشرفقط احدى في

 )المعتمد شخصيا معه الخطة هذه مراجعة تمت أن ما لكن الدولة، مجلس أعضاء ممثلي

 الدولة مجلس أعضاء انتخاب خطة الغاء في نجح حتى (١٩٦٩)أكتوبر شهر في السياسي(

 السماح أيضا تم كما المعينين الدوائر رؤساء طريق عن األعضاء باختيار لهااستبدا وتم
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األعضاء. عدد بزيادة

 يناير ٢ ١ المؤرخةفي رسالته الدولةفيقولفي مجلس الخللفي سيعن السيا المعتمد ويتحدث

 سعيد والسيد التعليم العمرانفي أحمد الستاذ المجلسهواستمراروجودا أنمايعيب ١٩٧٠

 من بالرغم المنصب لهذا الزيرة سعيد تعيين اعادة تمت قد وأنه للمجلس كسكرتير الزيرة

 الشيراوي. يوسف فخروواألستاذ علي الدكتور اعتراض ذلك في بما عليه الكثيرة المآخذ

 تتم أن المتوقع من كان أنه يتضح يناير ٨ في المؤرخة السياسي المعتمد رسالة على باالطالع

 وأحمد العلوي محمود سنووالسيد والدكتور سميث السيد الحكومة سكرتير من كل احالة

 بنمحمد خالد الدكتورعليفخرووالشيخ مثل وجوهجديدة وأنتأتي التقاعد العمرانعلى

الخليفة. محمد بن والشيخعبدالعزيز
 الشيخ من الدولة بخلومجلس يتعلق االول هما: مهمين ألمرين المعتمد يتطرق ذلك بعد

 دائرة مدير اقالة األمير رفض بسبب القلعة وظيفتهفي ترك آثر وهوالذي سلمان بن محمد

 يرغب محمد الشيخ كان أرض تسجيل عن امتنع الذي سلمان الشيخ العقاري السجل

 سلمان بن محمد الشيخ اقناع حاوال خليفة والشيخ األمير أن المعتمد يقول كها. امتال في

 شركة مدير وساطة طلب الى األمير اضطر مما رفض لكنه الدولة مجلس في الدخول

 قوية. عالقة محمد بالشيخ تربطه الذي Josephson جوزفسون السيد )بابكو( النفط

 العكس وعلى بالفشل باءت وتغييرموقفه محمد الشيخ القتاع جوزفسون محاولة لكن

 بسبب ك وذل تصغر أن بدل اتسعت قد الطرفين بين الهوة أن جوزفسون اكتشف ذلك من

 أيضا. الدوسري ارحمة يوسف السيد األميري الديوان مدير باقالة محمد الشيخ مطالبة

 لكن الداخلية للشئون خدمة الشق هذا مداواة األفضل من أنه جوزفسون السيد رأى وكان

 هوأمر شاغرة العام االمن دائرة بقاء أن وقال ذلك عكس رأى السياسي الوكيل( ) المعتمد

 هذه داخل الفوضى احداث الى سيؤدي الدائرة هذه لرئاسة محمد الشيخ عودة لكن سيى

 )الوكيل( لمعتمد )رسالة يضا. لدولة مجلسا داخل الى ستمتد الفوضى الدائرةوأنهذه

البريطانية( الخارجية الى فبراير ٢ في

 للنظام تهديد أي يشكل ال محمد الشيخ أن فيقول الموضوع علىهذا السياسي المعتمد ويعلق

 قليلون هم الخليفية العائلة أفراد من يدعمونه الذين وأن ومريديه أتباعه عدد قلة بسبب

 من قلصت قد االدارية التغييرات أن ي المعتمد ويعتقد الكفاءة. تتقصهم أنه عن فضال

 وجود ظل القصرفي داخل بانقالب محمد الشيخ قيام يستبعد وأنه محمد الشيخ نفوذ

خليفة. الشيخ

 وهوعضوقيادة الدولة مجلس فخروفي الدكتورعلي بتعيين يتعلق الثانيفهوالذي األمر أما

 لألستاذ يعود االختيار هذا في والفضل االشتراكي العربي البعث حزب سابقفي قومية
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 مدير أن تقول ١٩٧٠ يناير ٢٢ في المؤرخة البريطانية الوثيقة لكن لشيراوي. ا يوسف

 مجلس في للدخول وزكاه اسمه اقترح هومن Dr. 500٧٧ سنو الدكتور الطبية الخدمات

 أنه فخروفيقول علي الدكتور السياسي المعتمد ويمتدح له. كنائب يعمل وقتها وكان الدولة

 يضعه أنه كما للتقدميين. بالنسبة األمل يمثل أنه على اليه ينظر وأنه كبير سياسي ذوعقل

 المؤتمرات في البحرين تمثيل على ممتازة بقدرة يتمتع أنه ويقول األولى المرتبة في مهنيا

ريا.ادا الدكتورضعيف بأن القائلة المالحظة يخفي التقريرلم لكن وغيرها. الطبية

 تنفيذ في الشروع تأخر الى أدت التي األسباب الى السياسي )الوكيل( المعتمد ويتطرق

 المماطلة تكمنفي أنها فيقول ١٩٦٥ الصادرفي واليس السيد تقرير التيحواها االصالحات

 القائم النظام في خلل احداث من والخوف الخليفة عائلة من الرجعيين ومقاومة المحلية

 أنهذا السياسي المعتمد يقول عليها. والمحافظة القديمة للعالقات بالحفين ترتبط أنها كما

 االنسحاب وقرار ١٩٦٧يونيو وحرب ١٩٦٥ مارس بأحداث تعزيزه للتأخيرتم الغريزي الميل

 الخطوة هذه اتخاذ باتجاه التحرك سهل ما وأن ، ١٩٦٨ الصادرفي لبريطانيا العسكري

 النفوذ دائرة لدى بالنفس والثقة البال راحة وتنامي سلمان بن محمد الشيخ هوغياب

 بن محمد والشيخ خليفة والشيخ الحاكم ضمت والتي ١٩٦٩ في تشكيلها تم التي الجديدة

 االطمئنان خالل ومن الدائرة هذه بأن للقول التقرير ويخلص الشيخحمد. وأخيرا مبارك

للبحرين. البهيجة المعالم أحد مثلت بالنفس والثقة

 االطاراالداري عن يخرج لم سياسياوأنه يكن هذاالتغييرلم تماماأن الواضح من

 الخطأ فمن ا ولذ خليفة والشيخ االمير في محصورة زالت ال القرار اتخاذ سلطة أن بدليل

 المواطنين. اهتمام ليثير يكن لم فأنه انجازا بالفعل يكن لم وألنه باالنجاز. تسميته الكبير

 هذه مثل حدوث فيها يخفي لم التي رسالته سيفي السيا المعتمد الحقيقة هذه على يؤكد
 التنفيذيةفي السلطة بقيت طالما بأنه تقول التي النوايا وسوء بالشكوك المصحوبة التوقعات

 امتالك الى باالضافة بنفوذه متمتعا الصيت( )سيئ الزيرة سعيد وظل خليفة الشيخ يد

 يصبح التغيير هذا فأن الدولة مجلس عن الصادرة القرارات أوسحب تعديل حق األمير

 بحذر االصالحات هذه والتحررية الوطفية القوى استقبلت فقد كذلك وألنه له. معنى ال

 على الطريق وقطع اشعب نقمة منهاامتصاص الهدف شديدواعتيرتهاحلوالترقيعية

 تدخل دون للشعب السيادة كامل يعطي الذي الحقيقي بالتغيير المطالية الوطفية القوى

نية. البريطا الوصاية

 كروفورد ستيوارت السيد السياسي المقيم يقول االداري االصالح عن ألحديث سياق في

 جديد وداع التشيرالى وهي الدراسة من سنوات خمس حصيلة هي االصالحات هذه أن

 بمثابة وأنها المنفرد أواالستقالل االتحاد بمشروع يتعلق فيما سواء العامة السياسة عن
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 اجتماعه في .١٩٦٦ عام في البحرين الى وصوله منذ تنفيذها موعد فات استحقاقات

 ن األمير من طلب أنه كروفورد يقول ١٩٧٠ يناير ٢٨ الموافق األربعاء يوم باألميرصباح

 أمام صعوبة خلق الى يؤدي الموضوع هذا ترك ألن حل بدون الفارغ أخيه موقع يترك ال

 محاولة على األمير شجع أنه فيقول حديثه ويواصل . ١٩٧١ عام في الشرطة جهاز تقوية

 حالة وفي شرفيا الجديد المنصب كان وان حتى محمد للشيخ مناسب جديد تعيين ايجاد

 األمير رد وقد الداخلية. في الوفليفة يمأل من لتعيين ممهدا يصبح الطريق فأن ذلك رفضه

 الدولة مجلس رئيس نائب منصب عرض قدفكرافي خليفه الشيخ هووأخيه بأنه بالقول

 الوظيفة بهذه محمد الشيخ قبل اذا فيما مخاوفه عن عبر السياسي المقيم أن اال عليه

 الى سيؤدي المجلس وجودهفي أن وقال وطموحاته الصبيانية تصرفاته اعتباره في واضعا

 تم اذ طويال تستمر لم الدولة مجلس تسمية أن الى االشارة تجدر الحكومة. سير عرقلة

 هذه على ترتب كما األحداث تسارع بفعل وذلك الوزراء بمجلس ١٩٧١ عام في لهااستبدا

 أن بعد التقاعد على سميث السيد البحرين سكرتيرحكومة احالة االدارية االصالحات

 جيران بعض بال عن يغب لم التطورات هذه خضم في٠١٩٥٧ منذعام المنصب هذا شغل

 عن بعيدا البحرين الستقالل تمهيدا أنها على االدارية االصالحات هذه فهم البحرين

 األمم المستقلةفي عضويتها لها ستكون البحرين وأن خاصة انشاؤه المزمع االمارات اتحاد

المتحدة.

 ونصائحها مشورتها بتقديم تكتفي لم بريطانيا أن االستقالل ا هذ حقيقة في يشكك ما لكن

 أوفي الداخلية الشئون سواءفي السافر تدخلها واصلت وأنما البحرين سيةفيالسيا للقيادة

 الطلب موضوع ذلك مثال البريطانية. الوثائق ذلك على تؤكد كما الخارجية العالقات رسم

 خارجية وزير بادر حيث البحرين في له سفارة بفتح السوفييتي االتحاد به تقدم الذي

 بادر ذلك اثر وعلى البريطانية الخارجية وزارة من النصيحة على للحصول البحرين

 دي.جي. السيد بمخاطبة (AJD.Sterling) سترلينج أي.جي.دي. السيد السياسي المعتمد

.١٩٧١ أغسطس من والعشرين الرابع في وذلك البريطانية بالخارجية D.G.Allen ألن
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الدستور لمسودة العسيرة الوالدة

 اعلن الجلوس لعيد التاسعة الذكرى وبمناسبة ١٩٧٠ ديسمبر من عشر السادس في

 االختصاصات ويحدد السلطة ممارسة ينظم للبالد دستور اصدار عن خطابه األميرفي

 المقام هذا في واالزدهار. التقدم معارج في الوطن بهذا بالسير الكفيلة الغايات ويرسم

 للدخولفي المعارض سلمان بن خليفة الشيخ الوزراء رئيس موقف تسجيل جدا المهم من

 أرسلته الذي السري التقرير كشفه ما فهذا أوبلدية. برلمانية سواء المنتخبة المجالس تجربة

 الشيخ عدول أن السياسي المعتمد قال حيث ١٩٧١ نوفمبر ١ بتاريخ البريطانية السفارة

 كثرة مرده يكن لم ١٩٧١ عام السنويةفي إجازته في الخروج عن آلخليفة سلمان بن خليفة

 تتيح جديدة مخاطر ركوب تجنب أجل من ولكنه أشيع كما به المنوطة واألعمال المشاغل

 بضربة للقيام فخرووغيرهم علي كتوروالد الشيراوي يوسف لألستاذ ثانية مرة الفرصة

 منه األميروعدا عندماضمنواخطاب الماضي العام في به غرارماقاموا على أخرى حرة

 أخرى مرة ليؤكد السضيرالبريطاني يعود للبلدية. بانتخابات والقيام اصداردستورللبالد

 رسالته يقولفي حيث الشعبية للمشاركة الرافض خليفة الشيخ الوزراء رئيس موقف على

 االضرابات بعد وخصوصا مفايرا رأيا يتبنى الشيخ أن ١٩٧٢ ابريل ٨ في المؤرخة السرية

 بشكل لها كان االضرابات بأن يعتقد ال )السضير( لكفه الماضي، الشهر حدثتفي التي

 التقدم هذا تأخير أجل كتبريرمن يبدوتتخذ ما باتتعلى الكبيروأنما التأثير هذا أوبآخر

 ابراز مهمة الدولة األميرمجلس حمل بالتنفيذ يتعلق وفيما الشعبي. نحوالتمثيل البطيئ

 أن أمل على وكفاءة ذووخبرة قانونيون مستشارون صياغته يتولى وأن الدستور مشروع

 النقلة هذه عن االعالن أن شك ال . ١٩٧١ عام خالل عليه والتصديق وضعه من ينتهى

 الدستورمحورنقاشات موضوع السياسيوجعل الشارع حرك هوما الحكم نظام النوعيةفي

 دون ١٩٧١ عام انتهاء فمع يعمرطويال لم الشارع حماس لكن آنذاك. المجتمع وأحاديث

 االداري واالصالح وطثي ا االستقالل موضوع التشكيكفي األميرعاد وعود بتنضيذ المبادرة

 هذا في الوطنية الحركات لصالح يحسب ما لكن المجتمع. نقاشات كبيرافي حيزا ليأخذ

 واعتبرتها الشكلية االصالحات بهذه تخدع ولم تنجر لم أنها والدقيق الحساس الظرف

 التحرك قيادة وفي السري نضالها مواصلة في واستمرت للنظام تجميلية عمليات مجرد

العمالي.

 ١٩٦٥ مارس لحركة طبيعيا امتدادا مثلت التي ١٩٧٢ عام مارس حركة أن القول يمكن

 القيادة بادرت حيث والمحكوم الحاكم بين العالقة في جديدة مرحلة اية بد أسست التي هي
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 االعالن عنقرب لها والتأكيد البحرين لعمال العامة اللجنة مع اتصال ققاة بفتح السياسية

 تشريعية كسلطة يعمل وطني لمجلس انتخابات اجراء بموجبه يتم للبالد دستور وضع عن

 المرور من بد ال فأنه ١٩٧٢ أحداث تفاصيل الخوضفي عن وبعيدا الحكومة. على ورقايية

الرئيسية. محطاتها بعض ولوبشكلعابرعلى

 عام مارس انتفاضة ذكرى الحياء المظاهرات خرجت ١٩٧٢ مارس من عشر الحادي في

 دعم شعار برفع المتظاهرون يكتفي لم المناسبة هذه وفي عام. كل في هوالمعتاد كما ١٩٦٥

 التاريخية مطالبهم على أكدوا ولكنهم مطارالبحرين المضربينفي والموظفين العمال

المعتقلين. النقابيين سراح واطالق الرواتب وتعديل الققابات بتشكليل السماح في المتمثلة

 أشارت االجتماعية والشئون العمل وزير الى برسالة التأسيسية اللجنة بعثت التالي اليوم في

 بتشريع بالسماح تطالب وفيه ١٩٧١ اغسطس ٢٣ اللجنةفي به تقدمت الذي الطلب الى فيها

 من أكثر الطلب على وقع وقد المشروعة حقوقهم عن ويدافع العمال ينظم نقابي تنظيم

 طوال العمل وووزارة اللجنة بين االتصال استمرار الى الرسالة أشارت كما توقيع. ٢٨٠ ٠

 كما المسئولين. مع الحوار باب هوفتح المشروع من الهدف أن وبينت األخيرة أشهر السبعة

 العمالية الفعل ردود الحتمال الى الوزارة نظر بلفت اللجنة قيام الى ايضا الرسالة أشارت

 مشكلة وبين ذلك بين وربطت الخاص القسم معهفي والتحقيق أعضائها أحد اعتقال حيال

 التي السلمية المسيرة في وخروجهم العمال تذمر الى أدتا ربما القضيتين هاتين وأن الغالء

.١٩٧٢مارس١١بدأتفي

 االستاذ منزل في صياغتها تمت الرسالة أن عواجي عباس السيد العمالي الناشط يقول

 قاموا وأنهم مطيويع وعبدالله يتيم يوسف هووالسادة بمشاركته الشيراوي قاسم محمد

للوزير. بتسليمها جميعا

 جهاز قيام بسبب وذلك شغب أعمال الى تحولت أن تلبث لم السلمية المظاهرات هذه لكن

 المسيرة على القائمين سمعة تشويه منها القصد التخريبية األعمال ببعض االستخبارات

 المسيل الغاز استخدام ذلك في بما القوة استعمال الى للجوء الشرطة لقوات تبرير وخلق

 المحامي مكتب يسلم لم مارس( ١٥ )في األحداث هذه وفي المتظاهرين. لتفريق للدموع

 بقيادة تربطه التي الوثيقة العالقة تلك بسبب وذلك فيه النيران اشعال من صنقور حميد

 عنهم للترافع واستعداده المجانية القانونية باالستشارات اياهم وتزويده التأسيسية اللجنة

شرعيا. تحركا أنتحركهم اعتبار على المحاكم في

 مبنى صوب مارس من عشر الثاني مظاهرةفي توجه هو األحداث د هذ في المهم المنعطف

 يوسف السيد من كل بقيادة السكرتارية( مبنى آنذاك عليها يطلق )كان الحكومة دار

 سند وأحمد مطيويع لله عبدا والسيد لحوري ا وعبدالجليل عواجي وعباس لبنعلي ا صباح
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 الى باالضافة التأسيسية اللجنة في أعضاء وجميعهم رجب وابراهيم يتيم ويوسف البنكي

 محمد بن خالد الشيخ العدل وزير عليهم خرج وهناك العمالية. القيادات من آخر عدد

 وزير العريض جواد واالستاذ والزراعة البلديات وزير خالد بن عبدالله والشيخ خليفة آل

 بالنظرفي المكلفة الثالثية الوزارية اللجنة أعضاء بصفتهم االجتماعية والشئون العمل

 عباس والسيد البنعلي صباح يوسف والسيد مطيويع للهعبدا السيد كان العمالية. المشاكل

التالية:- المطالب بشرح وبادروا الحكومية اللجنة خاطب من هم عواجي

فورا. العمالي االتحاد قادة سراح اطالق ( ١

 ٠١٩٥٧ لعام العمل منقانون الثالث الباب على بناء العمالية النقابات بتشكيل السماح (٢

 ثةعلى لثال ا هؤالء أكد وقد المعيشة. ومستوى يتالءم والموظفينبما العمال رواتب تعديل (٣

المعتقلين. سراح اطالق وبالخصوص المطالب هذه

 الرواتب جداول بدراسة ستقوم الحكومة أن محمد بن خالد الشيخ وزيرالعدل رد كان

 تشكيل بموضوع يتعلق فيما أما السلع. بأسعار التحكم اطار في فيها النظر ستعيد وأنها

 دستور ر وهواصدا أكبر مشروع اطالق بصدد الحكومة بأن الوزير أخبرهم فقد النقابات

 وأن النقابات بتشكيل الدستورالسماح سيتضمنها التي الحقوق ضمن من للبالدوأن

 بخصوص أما .اهتمامها جل لب لمطا ا هذه جميع تعطي وأنها لموضوع ا ا هذ ةفي جاد لحكومة ا

القضية. بحلهذه المتظاهرين لوزير المعتقلينفقدطمأن اطالقسراح

 الثالثية اللجنة على بالرد رجب ابراهيم السيد وقام الوزير رد المتظاهرون استحسن وقد

 وعلى المعتلقين سراح باطالق الخاصة المطالب تنفيذ ضرورة على وأكد العمال عن نيابة

الحكومة. دار أمام من العمال تفرق ذلك اثر

 تحقيقها في والتعجيل المطالب عن الحديث لمواصلة اجتماعين عقد تم التحرك هذا بعد

 االجتماع أما الخليفة. محمد بن خالد الشيخ العدل وزير منزل في األول االجتماع وكان

 الوزير لكن فخرو علي الدكتور الصحة وزير منزل يتمفي أن المفترض من فكان الثاني

 وعبدالجليل عواجي عباس من المكون اللجنة هوووفد اضطر األمنية االحتياطات باب ومن

 سيارة في الحديث ويجروا المنزل يتركوا أن مطيويع للهوعبدا سديه لواحد وعبدا الحوري

 طوال يحاول وكان المطالب مع متعاطفا كان الوزير أن عواجي عباس السيد يقول الوزير.

 مفاجأة كان االجتماعين بعد حدث ما لكن المطالب. بتحقيق العمالي الوفد طمأنة حديثه

 سجن في بزمالئهم ليلحقوا التأسيسية اللجنة أعضاء من تبقى من اعتقال تم اذ للجميع

 لبحرين مطار الشيراويفي علي لعمالي الناشط اعتقال تم مارس ١١ فبتاريخ القلعة.

 مارس من الثانيعشر وفي لبحرين. اتحادطلبةا منسوريالحضورمؤتمر رجوعه اثناء

لسيد اضطرا مارس من السادسعشر وفي الحوري، لجليل الناشطعبدا القبضعلى القي
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 أعتقل الذي والده سراح اطالق أجل من المنامة مركز في نفسه بتسليم عواجي عباس

 شوروهندرسون. الضابط معه التحقيق باشر حيث القلعة سجن الى بعدها لينقل كرهينة

 الى تهريبه موضوع تدبير تم أن الى المحرق جزيرة في مختبئا ظل فقد مطيويع السيد أما

 عبد األستاذ قام التأسيسية اللجنة أعضاء على الشرسة الهجمة هذه في البحرين. خارج

 ألنه نفسه بتسليم ،ألبا لجنة هوعضوفي وأنما اللجنة في عضوا وهوليس الشيراوي المنعم

 رضي حسن المحامي على القبض القاء وبخصوص االستخبارات. جهاز قبل من مطلوب

 لتأسيسية اللجنة أنعضويتهفي األوليقول العتقاله: مختلفان تفسيران الستراويهناك

 االضواء جريدة مع تم الذي الصحفي اللقاء أن اآلخر التفسير يقول بينما هوالسبب

 الدستور من الشعب يريد ماذا عنوان تحت المقابلة كانت لالعتقال. الحقيقي السبب هو

 عشر الثالث اعتقالهفي وتم بنك ناشيونال فيرست مصرف في موظفا يعمل وقتها وكان

 ما رضي حسن االستاذ قارن المقابلة هذه في أيام. ١٠٤ لمدة السجن وبقيفي مارس من

 الدستورية الكويت تجرية ان وقال البحرينية والتجربة الكويتية التجربةالدستورية بين

 اليتحدثون البحرينيين بأن القول واضاف للبحرين. نموذجامثاليا بالضرورة ليست

 اقامة الضروري من فأنه وبالتالي االنتقامية الحكومة اجراءات من لخوفهم بصراحة

 أن ويتوجب شعبيا. منتخب ومجلس الشرعية الى تستتد ديمقراطية دستورية حكومة

 جهازقضاء هناك يكون وأن التشريعية السلطة أمام محاسبة التنفيذية السلطة تكون

 ع والتفاوض الجسور مد لقصة التراجيدية النهاية من ويتضح سياسية. وأحزاب مستقل

 حسمها تم قد األمور وأن الوزراء من أقوى مركز كانفي االستخبارات جهاز أن الحكومة

الداخلية. وزارة حسبمبتغى

 األحداث سترلينجعنهذه جي.دي(٠أي A.J.D. 9ن1309) السيد السياسي المعتمد يتحدث

 ١٨ بتاريخ البريطانية الخارجية العربيةفي الدائرة الى بها بعث التي الرسالة فيقولفي

 الحادي امتدتفي قد الحكومية المستشفيات من واثنين المطار اضرابات أن ١٩٧٢ مارس

 المحتمل من وأنه (Delong Wimpeys) ويمبي ديلونج شركة لتشمل عشر والثاني عشر

 نفط بابكو)شركة وشركة األلمونيوم ومصنع الكهرباء دائرة في العاملين يعض تشمل أن

 في وذلك الحكومة دار صوب صغيرة مظاهرة توجه الى المعتمد يشير ثم من .البحرين(

 الشيخ العدل وزير وأن النقابات وتشكيل الرواتب بزيادة للمطالبة مارس من عشر الثاني

 اطار في فيها النظر سيتم الرواتب جداول بان بالقول عليهم رد هومن محمد بن خالد

 اصدارالدستورالذي مرتبط هوموضوع النقابات تشكيل وأن أسعارالسلع في التحكم

 السيد يقول وتعاطفها. اهتمامها جل المطالب هذه ستعطي الحكومة وأن دراسة محل هو

 البلديات وزير خالد بن عبدالله والشيخ العدل وزير محمد بن خالد الشيخ أن سترلينح
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 المتظاهرين مع تحدثوا االجتماعية والشئون العمل وزير العريض جواد واالستاذ والزراعة

 المتظاهرين العماليةوأن المشاكل بالنظرفي المكلفة الثالثية الوزارية اللجنة أعضاء بصفتهم

مباشرة. وتفرقوا محمد بن خالد الشيخ الوزير رد استحسنوا

 وأن طويال تعمر لم الثالثية اللجنة وعود هوأن والتساؤل لحيرة ا على يبعث الذي األمر لكن

 المعتمد يقول الخليفة. سلمان بن خليفة الشيخ الوزراء رئيس هو االتفاق هذا نسف الذي

 مارس ٢٢ بتاريخ الخارجية الى المرسلة رسالته استرلينجفي دي جي. أي. سيد ل السياسيا

 الوزراء رئيس عبر حيث عنيفا كان اث األحد هذه حيال الحاكمة العائلة فعل رد أن ١٩٧٢

 خليفة الشيخ وأن اندالعها، عن المسئولين أولئك اجتثاث على تصميمة عن خليفة الشيخ

 سراح اطالق تم وأنه المتظاهرين من مائة حوالي باعتقال قامت الحكومة بأن أخبره

 خمسين اقرباء من تعهد على الحصول على الحكومة حرصت فيما الحال في بعضهم

 محتمل ل العشرينمعتقالفمن وهمفيحدود الباقون ما سراحهم. ق اطال بل معتقالفيمقا

سجنهم. استمرار

 وتشجع تدعم التي لجهة ا هم أنهم على للعراقيين االتهام اصبع توجيه الى المعتمد أشار وقد

 ينتهي حالما الموضوع هذا عن المزيد سيعرفون البريطانية( )االدارة وأنهم المتظاهرين

 العراقيين بأن اعتقاده عن )السيدسترلينج( ويعبرالمعتمد الفتنة. زعامات مع التحقيق

 صورا يلتقطون وهم الدبلوماسيين العراقيين من اثنين مشاهدة بدليل ماحدث يدفي لهم

العراقية. للسفارة االنذار توجيه تم قد وأنه لألحداث

 وزير بزيارة قام كما مرتين لألمير بزيارة العراقي السفير قام االتهام هذا على بناء

 المسئول العراقي القنصل صحبته وكانفي األحداث تجاه الموقف لشرح ذلك وكل الخارجية

سترلينج. السيد السياسي المعتمد قول حسب البنادق تهريب عن

 وبشكل فينفى العراقيين تدخل موضوع على عواجي عباس السيد النقابي الناشط يعلق

 التظاهرة لتصوير السفارة موظفي حضور وأن العراقية السفارة مع عالقة اية وجود قاطع

 السفارة مبنى بزيارة اتهامهم بشأن أما الشأن. هذا في معها مسبق ترتيب وجود يعني ال

 لله هوورفيقيهعبدا العراقية السفارة الى ذهابهم ينفي ال أنه عواجي السيد فيقول العراقية

 كما السالح طلب منها الهدف يكن لم الزيارة هذه لكن الحوري الجليل وعبد مطيويع

 يجري ما حيال التأسيسية اللجنة نظر وجهة لشرح ولكن البريطانية الوثائق لذلك روجت

متها. الحكومة وموقف العمالية الساحة في

 اللجوء حيال سترلينج السيد عبرعنها التي المخاوف هي الرسالة هذه هفي نتبا لال الالفت

 ولبعض لألمير أوحى أنه المعتمد يقول األخيرة. األحداث البحرينفي دفاع قوة الستخدام

 قوة انزال على أقدموا عفدما عقولهم فقدوا وأنهم بد ال أنه مؤدبة( )بعبارات وزرائه
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 أوضحوا وقد النجدة. هذه لمثل حاجة الشرطةفي كانت وان حتى التظاهرة لقمع الدفاع

 كان محسوبة. مجازفة كان حدث ما بأن - العملية هذه لمثل أقدامهم جروا أن بعد - له

 األول البيان قراءة سماع يرغبفي ال أنه المؤكد من أنه العملية هذه على خليفة الشيخ تعليق

 ومع حساسة. أماكن في وضعها يتم لم الدفاع قوة أن من واثقا كان لكنه االنقالب قادة من

 — المعتمد لسان على خليفة للشيخ مازال والقول - شيئ أي حدوث عدم من وبالرغم ذلك

 يمكنها بطريقة وضعها تم قد العمليات في مرة ألول استعمالها تم التي الدفاع قوة أن اال

 ويختتم البحرين. على السيطرة احكام من ذلك- من أكبر بشكل انتشارها لوتم فيما -

 الجنود هؤالء بعدعودة حدث( ما )حول آلراء سماعا يتوقعون بأنهم السفيرتقريرهبالقول

 على تعليق من هناك كان واذا العسكرية. االستعراضات ةفيمشا كجنود األصلي لوضعهم

 االحتمال هذا فان عسكري انقالب حدوث احتمال من المعتمد انتاب الذي الخوف هاجس

 من أما هم الدفاع قوة وضباط قياديي وأن خاصة كبيرة بدرجة فيه يبدومبالغ ما على

 البريطانية الجنسية من معها المتعاقدين أومن عليها المحسوبين أومن الخليفية العائلة

 هي ١٩٧ يوليو. شهر في عنها الكشف تم التي ية االنقال المحاولة قصة أن أم أواألردنية.

 تتعدى ال العسكرية رتبهم وأن عاديون جنود هم فيها المتهمين أن علما الخوف هذا مبعث

 الشعبية. للجبهة هوانتماؤهم وراءاالعتقال الحقيقي السبب يبدوأن لكن عريف. رتبة

 عشر اربعة اعتقال تم المصداقية من األدنى الحد الى تفتقر التي يية االنقال المحاولة هذه في

 ويوسف الظاعن ويوسف الينكي ويوسف سند ابراهيم هم البحرين دفاع قوة عناصر من

 وابراهيم مسعود وابراهيم بخيت ومحمد بديوي أحمد وحسن الوردي وخليفة غريب صالح

 وعلي بوهيلة يوسف وعيسى دواس وعلي سيار جمعة وسيار الصايغ وعيسى عون راشد

 العسكرية المحكمة أصدرت حيث عسكري انقالب بتدبير لهم التهمة توجيه وتم الشاعر

 فترة انقضاء بعد اال سراحهم اطالق يتم ولم سنوات عشر أطولها بالسجن أحكام بحقهم

أحكامهم.

 األمير وعود على ونصف عام مرور بعد أنه فنقول والسياسي االداري االصالح لموضوع نعود

 السيد الى ١٩٧٢مايو من الحادي برسالةفي سترلينج دي. جي. أي. السيد السفير بعث

 البحرينيين أن فيها يقول الخارجيذوالكومونولث بكتب الموظف (D.G.Allen) ألن جي. دي.

 بعث قد خليفة الشيخ الوزراء رئيس وأن الدستور عن نحواالعالن بطيئة بخطى يتحركون

 يرى األميرلم لكن التوقيع. في االستعجال بعدم تنصحه رسالة األميرومعها الى بالمسودة

 معها يتفق ال التي القرارات بالغاء له يسمح الدستور بأن يعلم وأنه خاصة للتأجيل سببا

التيتختارها. وبالسرعة دستوريا أنتقدم الحكومة فأنعلى ولذا

 لم خليفة الشيخ بخالف األمير أن فيقول المتعارض الموقف هذا على عترلينج السيد يعلق
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 الخطورة ومن بل الصعوبة من فأنه الدستوري االصالح اطالق حال في أنه بعد يدرك يكن

الوراء. الى الرجوع بمكان
 دي.جي. السيد الى ١٩٧٢مايو من الحادي البريطانيفي السفير أرسلها التي لة لرسا فيا

 لحثيثالعمال السفيرعن يتحدث والكومودومث الخارجية بمكتب الموظف (D.G.AIIen) ألن

 مسودة صياغة في البحارنة حسين الدكتور القانونية للشئون الدولة وزير به يقوم الذي

 نظره لفت ما أن اال اختيارها تم قد تفاصيله حول المختلفة األفكار بأن فيقول الدستور

 بانتخابات سيبدأ الشعبية المشاركة حول األول التحرك أن الى البحارنة الوزير هواشارة

 نهاية في مراجعتها تم وأن سبق التي الحدود حسب ستجري االنتخابات هذه وأن البلدية

 أعضاء بأن قوله الدكتورالبحارنة السفيرعن ونقل البالدبأسرها. تغطي بحيث ١٩٧٠

 مع يعمل الذي االستشاري المجلس سيشكلون الذين هم انتخابهم سيتم الذين المجالس

 برلمان الى سيتحول االستشاري المجلس هذا أن البحارنة حسين ويرى الوزراء. مجلس

 يرى لم البحارنة الدكتورحسين عنه تحدث الذي الغريب المشروع وهذا .آجال وليس عاجال

 الستار ازاحة بعد اال النقاب عنه يكشف ولم الكتمان طي ظل لكفه الغاؤه تم ويبدوأنه النور

٠ عاما ثالثين مرور بعد وذلك البريطانية الوثائق عن

 تأخر خطورة من محذرا البريطانية الخارجية الى السفير يبعث ١٩٧٢مايو من التاسع في

 وكانت الحالي مزاجه على الوزراء رئيس أصر ما اذا أنه ويقول السياسي االصالح عملية

 في استمراره الى باالضافة الرواتب زيادة وفي الدستوري التقدم طريق في عرقلة هناك

 الى ليصل االستياء تعاظم الى سيؤدي ذلك فأن المظاهرات حيال المتشدد الخط انتهاج

االنفجار. درجة

 الدعاية ومعها الداخل في الهدامة العناصر بأن فيقول األمن موضوع على السفير ويعلق

 يتوقع فأنه ولذا االنحدار. طريق هوفي تأثيرهما وأن أوفاعلية تأثير ذات ليستا الخارجية

 التقدم أشكال من شكل االنطالقفي اشارة الحكومة أعطت اذاما بسالم األمور تسير أن

 الخطر عن النظر بصرف وذلك األجور، في محدودة زيادة الى باالضافة الدستوري

الدفاع. قوة في انقلذب حدوث حيال الموجود

 البريطانية الوثائق في عنها الكشف وتم البحرين شعب على خافية كانت التي األمور ومن

 ال الذين أولئك تمنع االنتخاب قانون في قانونية فقرة ادراج هومحاولة (سنة ثالثين بعد )

 الفقرة وهذه لالنتخابات. الترشح من ضدها عملوا وأن أوسبق الدولة ضد يعملون زالوا

 مناقشة أثناء القانونية للشئون الدولة وزير على مرت للترشح األهلية عدم على شص التي

اقرارها. يتم لم أنه السياسية المعارضة ومنحسنحظ ١٩٧٢يونيو القانونفيشهر

 االشارة تجدر فأنه الشعبية للمشاركة الرافض خليفة الشيخ لموقف تطرقتا قد دمنا وما
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 التقرير ضمن وذلك البحرين البريطانيفي السفير عنه عبر قد السعودية عوقف أن الى

 أمير أن قال حيفما االوسط الشرق دائرة الى البريطانية السفارة قبل من المرسل السري

 دستور عن االعالن يحب ال فيصل الملك بأن دائما القول يكرر كان عيسى الشيخ البحرين
 حقيقة تؤثرفي لن سوف السعودية االنطباعات أن يعتقد - عيسى الشيخ - لكنه للبحرين

أوعلىحكومته. األمرعليه

31



التأسيسى المجلس انتخابات

 دستور مسودة صدرت ١٩٧٢ يونيو شهر من والعشرين الثاني الموافق الخميس يوم في

 تش روبرت السفيرالبريطاني قام التاريخ هذا من يومين وبعد مرسوم شكل البحرينفي

 بدائرة DJAIIen دي.جي.ألن السيد الى االنجليزية اللغة إلى مترجمة نسخة بارسال

 المحلي األولي الفعل رد أن السفير يقول والكومنولث. الخارجية بمكتب األوسط الشرق

 الرسالة هذه كشفته ما لكن التام. الرضا عن تعبر التي تلك من هوواحد )لالنتخابات(

 سوتل هوالسيد االنتخابية الدوائر رسم في بريطاني بخبير الحكومة هواستعانة مرة ألول

 وهوساهمفي (Technical Assistance Officer) فني مساعد وظيفة يشغل وكان 52٧٧4ااع

 بأن الخبيرالقائل بمقترح الحكومة أخذت وقد البلدي. العمل خبرتهفي بحكم المجال هذا

 الشرطة أهلية بعدم يتعلق فيما وكذلك سنة العشرين عن الناخب لعمر األدنى الحد يقل ال

لالنتخاب. الدفاع وقوة

 بأن حميدة ذوأخالق شخص ألي السماح هو السفير تقرير حسب البداية في النية كانت

 فوضى خلق الى سيؤدي هذا بأن أوضح Sawtell سوتل السيد لكن االنتخاات يخوض

 معززا الترشح طلب يكون بان القائلة الخبير بنصيحة البحرينيون أخذ فقد ولذا ادارية

كوديعة. دينارا خمسين المترشح يدفع وأن الناخبين من ١ ٢ بموافقة

 شهر من ٢٠ بتاريخ (١٢) رقم االميري المرسوم صدر تأسيسي مجلس قيام لمشروع ا وتفيذ

 مناقشة أجل من التأسيسي المجلس انتخابات اجراء الى بالدعوة والقاضي ١٩٧٢يوليو

 البحارنة. الدكتورحسين بقيادة حكومية لجنة بواسطة كتابته تمت الذي الدستور مسودة

 االنتخاب أحكام بشأن ١٩٧٢ لسنة (١٣) رقم بقانون المرسوم ذلك اثر صدرعلى كما

 على نصت كما فقط الذكور من المواطنين في االنتخاب حصر الذي التأسيسي للمجلس

 في عاما. بعشرين القانوني السن القانون حدد كما األولى. المادة من أ- - الفقرة ذلك
 عشر مضت ا اذ للمتجنس االنتخاب حق المادة نفس من -ب- الفقرة أعطت نفسه الوقت

 .١٩٦٣ عام الصادرفي الجنسية لقانون طبقا وذلك الجنسية على حصوله على سنوات

 والحقيقة األنتخاب. حق من والشرطة المسلحة القوات أفراد حرمت فقد ج- - الفقرة أما

 للمشاركة البحرين الى أبتعث الذي الكويتي الدستوري يالخبير استعانت قد الحكومة أن

 البحرين دستور جاء فقد ا ولذ األنتخابات قانون وكذلك البحرين دستور مسودة اعداد في

الكويتى. للدستور تقريبا األصل طبق نسخة

 (R.M.Tesh) تش روبرت السفير رسمها التي الصورة على نظرة القاء من بد ال وهنا
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 االدارة اهتمام يعكس بما االنتخابات سبقت التي الفترة واألمنيفي السياسي الوضع حول

 عن االنتخابية العملية تخرج أال على وحرصها واالنتخابي الدستوري بالتطور البريطانية

 البريطانيفي السفير بعث الداخلية )الشئون( البحرين: تحتعفوان لها. المرسوم االطار

 بالقول بدأها والكومنولث الخارجية مكتب الى برسالة أكتوبر شهر من والعشرين الرابع

 ستة سوى يتبقى لم أنه علما القادمة االنتخابات حول كبيرة ضجة هناك تكن لم أنه

 ناخب ألف ١٨ بلغ أنه فيقول التسجيل حجم عن السفير ويتحدث اجرائها. على أسابيع

 من رجعوا الذين من وأغلبهم جديد ناخب ٤٠٠ أضافت قد القسجيل فترة تمديد لكن

 من ناخب ١٠٠٠ بدخول ذلك ليسمح أخرى مرة التمديد جرى كما بالخارج اجازاتهم

 له قال الذي البحارنة حسين الدكتور بكالم السفير واستشهد للخليفة. والؤهم المحسوب

 أوعمال أوالشيوعيين الشيعة وزن ذلك مرد وأن القرى مناطق هوفي الكثيف التسجيل بأن

 أنه من بالرغم المحترم النوع هومن االقبال بأن فقال انطباعه عن السفير وعبر المصانع.

 الناخبون يطالب عندما ارتباك حدوث احتمال السفير وأثار بالحماس. مطبوعا يكن لم

 للحديثفي الفرصة الناس سيعطي مما الهوية سيثيرمشكلة الذي األمر تصويتهم ببطاقة

 السفير وتطرق الصحافة. التعبيرفي وحرية المرأة بتصويت المتعلقة تلك غير أخرى أمور

 على الداللة يعطي ال بعضها وأن المنشورات من قليل عدد توزيع تم أنه فقال األمن لموضوع
 مقابل التقدميين وهي واحدة معادلة في األساسية المسألة حدد لكفه للعنف، التحضير

 عدم حذرونفي وأنهم الوضع يراقبون األمن وجهاز الحكومة أن وقال الرسمية المؤسسة

 ممارسة على القيود استخدام طريق عن وذلك مستمسك بأي المعارضة عناصر تزويد

 قبل من غيرعادي بال طول يستدعي ا هذ فان لك ذ ومع التافهة للمؤامرات والتصدي النقد

 الذي أيانهندرسون السيد برأي المجال هذا استعانتهفي السفيرعن ويتحدث الخليفة.

 تكون ربما — مجموعات ثالث على سيتوزعون منتخبا عضوا وعشرين االثنين بأن أفاده

 مجموعة االققاع. على والقدرة الشخصية على سيعتمد منهم كثيرا لكن العدد متقاربةفي

 القدامى السياسيين ومن المعتدلين من خليطا ستكون وواحدة البعثيين من ستتكون واحدة

 الجبهة بأفكار الملهمين — المتشدديين من فستكون األخيرة أما الدينيين ومن األليفين

 بعد الواحد الساحة من اقتطافهم سيتم وهؤالء وغيرهم والخليج لقحريرعمان الشعبية

لذلك. الظروف تهيأت ما ا اذ اآلخر

 الوطني التحرير جبهة مثل من أطراف نشاط في تصعيد وجود الى هندرسون السيد وأشار

 اشتغالهم النجاحاتفي بعض فيتحقيق نجحوا الذين المعروفة التخرييية العناصر وبعض

المعتدلين. المرشحين على

هفدرسون ايان وارتياح بسعادة التفاؤل هذا رابطا تفاؤله عن عام بشكل السفير عبر وقد
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 األمورفي بزمام يمسكون زالوا ال بأنهم االفتراض بامكانهم أنه يعتقد وأنه الوضع سير من

 كمية هي وما انتخابه سيتم من على واضح بشكل سيعتمد الكثير أن السضير يقول أيديهم.

 لخطورة ا أن السفيرفيقول ويستدرك ديسمبر. ديمن الحا قبل الطيبون التيسيبذلها العمل

 عن التجربة تهديم بمقدورهم الذين السيئين من به بأس ال عدد انتخاب احتمال تكمنفي

 حال وفي مصداقيته. من المجلس تجريد الى سيؤدي الذي األمر الجماعي االنسحاب طريق

 ويختتم البعيد. المدى على للبحرين سيئا ذلك وسيكون سيتراجع التطور فأن القجربة فشل

 الزراعة، مثل االنتخابية التجمعات تناقشفي التي المواضيع نوع بأن بالقول كالمه السفير

 باالضافة للمرأة، التصويت حق االجتماعي، األمن الطائفية، المعادلة الدينية، الممارسات

 وسلطات الدستورية السلطة معادلة في الحاكمة العائلة موقع عن الخاص السؤال الى

 االهتمامات مناسبفي توزيع هناك بأن توحي كلها هذه أن المجلس، بحل يتعلق فيما األمير

للخليفة. المعادية األفكار على منصبا التركيز يكون أن من بدال

 )وزير الخليفة خليفة بن محمد الشيخ بين الناشب للخالف السفير تطرق ذلك بعد

 هي ليست المشاجرة هذه أن وقال Bell (Jim) بيل جم السيد الشرطة ومدير الداخلية(

 لتقسيم خط وضع قدبدأفي محمد الشيخ بأن أفاده هندرسون ايان السيد وأن األولى

 يقول الخالف ا هذ األميرفي موقف وعن البحرينيين. غير مقابل في بحرينيين بين الشرطة

 الشيخ بنقل سيقوم وأنه بيل جم السيد صف في يقف بأنه القول يردد األمير أن السفير

 لكن الشعور. نفس يحمل خليفة الشيخ بأن اعققاده عن لسفير ا وعبر آخر. الىمكان محمد

 النقل عملية يؤيد ال مبارك بن محمد الشيخ دام ما بأنه السفير أفاد رسون هند أيان السيد

تتم. لن فأنها

 التي السابقة مراسالته الى فيشير مبارك بن محمد الشيخ عن للحديث السفير وينتقل

 محمد الشيخ أن السفير يقول االتحياز. عدم دول أفكار مع محمد الشيخ بتعاطف فيها أفاد

 اقامة يرفض بلد أي استقالل عن الحديث باستحالة له ونوه اليوم ذلك في اليه تحدث

 السفير ويعلق باالحراج. الشعور يثير اليوغسالف رفض وأن روسيا مع دبلوماسية عالقات

 حصيلة هي محمد للشيخ الراديكالية االفكار مسحة أن فيقول محمد لشيخ ا نظر وجهة على

 احدى وأن العربية والجامعة المتحدة واألمم االتحياز عدم دول مع احتكاكه نتيجة تأثره

 هذه آخر والهفغاريةفي البلغارية التجارية الوفود لقبولزيارة موافقته التأثرهي نتائجهذا

 في ذلك وكان الوزراء رئيس خليفة الشيخ وبين بينه مشاجرة حدوث في تسبب مما السنة

 .العالقات( هذه مثل رفض نيةفيالبريطا السياسة يطبق الذي ) هندرسون السيد حضور

 لصوماللكن سفيرا لدينا أنهسيكون لواضح ا ومن السفيرباآلتي: السياقيعلق وفيهذا

 ولي ييد كما - كله هذا ليسفي لكن ذلك. ألشاهد أنتظر فأني ذلك ومع مختلف األمر هذا
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 خليفة. الشيخ هيمنة من أويغير البحرين في الحياة حقائق من ذلك يغير بأن االحتمال -

العائلة. البسيطفيوحدة التآكل على تبقىمؤشرا )الخالفات( لكفها

 عيسى بن حمد الشيخ العهد ولي بأن فيقول العائلة خالفات عن الحديث السفير ويواصل

 أنه على سافر بشكل نفسه يقدم وأنه الخليفة سلمان بن محمد الشيخ عمه تأثير تحت واقع

خليفة. عمه مع اتفاق على ليس وأنه متدين

 أن القول أمكن الشهابية لكتلة بصفتيعضوافيا األحداث منخاللمعايشتيوتفاعليمع

 االطالق على الطبيعية بالظروف تكن لم االنتخابات فيها جرت التى السياسية الظروف

 ابالد شسود لظو,رئالزالت فعاة البالد. ^:٠^^( انتخابية عملية أول أثرسباطى مما

 المخابرات جهاز أن كما ديسمبر وهوشهر االنتخابات الجراء المحدد الموعد اقتراب مع

 عليه جرت وكما التعسفية. واالجراءات واالعتقاالت المالحقات عن يتوقف لم السياسية

 والنفي واالعتقال التفتيش أوامر اصدار في استمرت السلطة فأن االستقالل قبل العادة

 التساؤل أثار الذي األمر القضائية السلطة عن بعيدا والنقايية الوطنية للعناصر والسجن

 )المباحث( الخاص القسم االنتخاباتفيظلتمتع اجراء البحرينيفيكيغية المواطن لدى

 ال البوليسية االجواء وهذه المواطنين. ضد االرهاب لممارسة مطلقة وسلطات بصالحيات

 وعود مع أيضا تتعارض ولكنها العالم في الديمقراطية المفاهيم أبسط مع فقط تتعارض

 قدمت الخاطئة الممارسات وهذه والدستوري. السياسي االصالح عن وبياناتها السلطة

 اجراء عملية وراء من السلطة نوايا لحقيقة الوطنية الحركة تقييم صحة على برهانا

 جبهة اتخذت القمعية الظروف هذه ظل االنتخاباتفي اجراء على واحتجاجا االنتخابات.

 )الجبهة العربي والخليج لتحريرعمان الشعبية للجبهة البحريني والفرع الوطني التحرير

 أصدرت وقد األنتخابات. بمقاطعة قرارهما ظفار( مقاطعة ثورةفي تخوض كانت الشعبية

 الجبهتان وفيهمافندت الكويتية الطليعة مجلة نشرهمافي تم منفصلين بيانين الجبهتان

 في ديمقراطية بناء استحالة وبينتا الديمقراطي النظام بولوج وادعاءاتها السلطة مزاعم

 بأساليب يتم ال الديمقراطية الى الدخول بأن للقول وخلصتا السائدة. القمعية األوضاع ظل

الديمقراطية. األجواء من االدنى الحد توفير بضرورة الحكومة وناشدتا الديمقراطية

 ثالث برزت االنتخابات ابانفترة التأسيسي المجلس انتخبات لخوض يرزت التي الكتل

هي: انتخابية كتل

 وعلي الجشي رسول السادة هم عضوا ١٤ وتضم الشمالن عبدالعزيز المناضل كتلة .١

 الدين كمال حسن ومحمد الخياط وحسن صنقور وحميد البنعلي وخليفة الصالح صالح

 المبارك محمد وناصر الدرازي وجعفر خليفات ومحمد المناعي وخليفة الزياني وصقر

الراشد. وعبدالعزيز الفاضل حسن ومحمد
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 ويوسف االمين علي وراشد ري زبا ويوسف مراد جاسم السادة وتضم المردي محمود كتلة . ٢

كمال.
 هم أعضاء ثمانية وتضم الشهابي( هشام المهندس المناضل الى )نسبة الشهابيين كتلة ٠٣

 مكي سيد ابراهيم سيد و حسين ومكي جواد حبيب وجواد أحمد سلمان ومحمد ريعة علي

جابرصباح. أبلومحمد وحمد

 تحرير مشروع الشهايين كتلة هوتبني التأسيسي المجلس انتخابات سبق الذي المهم الحدث

 والنضي االعتقال حمالت ووقف ١٩٦٥ لعام الطوارئ قانون األميربالغاء تطالب عريضة

 االساس هذا وعلى االنتخابات. لخوض كشرط السياسيين المعتقلين سراح واطالق بعادواال

 كتل الثالث يضم لقاء ترتيب بهدف المردي محمود بالسيد باالتصال الشهابيين كتلة بادرت

 النادي المستقلينفي بعض ومعهم كتل الثالث اجتماع تم السياسي. الوضع لمناقشة وذلك

 بونفوروتركز محمد الشهيد المناضل وبحضور ١٩٧٢ أكتوبر من الثالثين وذلكفي االهلي

 لعريضة اتسمت الجميع.وقد بموافقة المشروع حظيهذا حيث العريضة النقاشحول

 أية تتضمن االميرولم قبل من للرد معينا وقتا تشترط لم أنها درجة الى الكبيرة بالمرونة

 من ذلك وكل الرد عن الحكومة امتناع حال المشاركةفي سيفسحبونمن الموقعين بأن اشارة

 تم وقد السياسية. الحريات باطالق مطالبين وال المترشحين من شخصا ٣٢ ال كسب أجل

 وضمفي الشمالن عبدالعزز االستاذ تراسه الذي الوفد بواسطة لالمير العريضة تسليم

 صنقور. حميد والمحامي المردي محمود واالستاذ الجشي رسول االستاذ من كال عضويته

 السرية الرسالة أكدته ما وهذا أحدهته الذي الغعل ردود ٣٢ ال عريضة أهمية يؤكد ما

 اتش. بي.آر. السيد الى ١٩٧٢ نوفمبر من والعشرين الخامس السفيرفي بها بعث التي

 في والكومنولث. الخارجية بمكتب األوسط الشرق دائرة من (P.R.H٠R؛ghts) رايتس

 عن األميرأخبره وأن أيام عشرة األميرقبل مع لقائه يشيرالسفيرالى الرسالة هذه

 السيد الوفد في )شارك الشمالن عبدالعزيز السيد يقوده وفد قبل من المقدمة العريضة

 وأن ١٩٦٥ لعام الطوارئ قانون بالغاء تطالب وأنها المردي( محمود فخرووالصحفي قاسم

 السفيرعلى يعلق بهذاالشأن. فيمايتعلق المعلومات بباقي قدزوده هندسون السيدايان

 الموقعين نصفعدد أكثرمن هم لالنتخابات المترشحون األعضاء أن الموضوعفيقول هذا

 االنعقاد بداية المجلسفي من لالنسحاب استعدادهم عن عبروا قد وأنهم العريضة على

 صالح كأنفي الوزراء بعض أن الى السفير أشار كما المطالب. على الموافقة عدم حالة في

 حالة في باالستقالة هدد قد االستخبارات( )مدير هندرسون أيان لكن والتسوية التنازل

 : ساخرا البريطاني السفير قال هندرسون تهديد على وتعليقا للمطالب. االستجابة

 السضير وقداختتم . جيبي واقعفي هندرسون بأن أتهم هوأن آخرشيءأريدسماعه أن
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 السيد به أفاده وما أمس يوم الوزراء رئيس به أخبره ما خالل ومن أنه بالقول حديثه

 العريضة( موضوع رفض )حيال الموقف تصلب بأن استنتج قد البارحة ليلة هندرسونفي

 الداعم السفير موقف مع الحال بطبيعة يتوافق ما وهذا المطاف. الجولةفينهاية كسب قد

العريضة. لمطالب الرافض االستخبارات مدير لموقف

 أعلنت عندما الشهابيين كتلة من الكبرى المفاجأة جاءت قليلة بأيام االنتخابات بدء قبل

 والحكومة والناخبين المرشحين أوساط ف بلبلة أثار مما االنتخابات من انسحابها الكتلة

التالية باألسباب انسحابها الثمانية أوكتلة الشهاييين كتلة بررت وقد سواء. حد على

 أكتوبر ١٧ في )االعتقال ربيعة علي وهوالسيد المرشحين أحد باعتقال الحكومة قيام -

 المشاركة بأهمية المواطنين وبتوعية االنتخابية بحملته يقوم كان الذي الوقت (،في ١٩٧٢

االنتخابات. في

 المطالبين السياسيين والنشطاء المرشحين من (٣٢) ال عريضة على الرد الحكومة تجاهل -

 سراح واطالق واالبعاد والنفي االعتقال حمالت ووقف ١٩٦٥ لعام الطوارئ قانون بالغاء

 ١٩٧٢ نوفمبر ١٢ العريضةفي ناقش قد الوزراء مجلس أن العلم مع السياسيين المعتقلين

 له المقرر للمترشحين القسجيل باب الغالق المحدد وهوالموعد نوفبمر من الخامس قبل أي

للوفد. لرد تقديم امتفععن نوفمبركنه١٥ في

 المعتقل بأن يثبت اليوجدسندقانوني بأنه بالقول التبريرين هذين على وجاءردالحكومة

 في أنفسهم ترشيح ينوون الذين هومن وانما المرشحين قائمة ضمن هومن ربيعة علي

والتحقيق. لالعتقال فهومعرض فيه يشتبه مواطن وكأي االنتخابات.

 بالنسبة كبيرة خسارة مثل االنتخاات من الشهابيين كتلة انسحاب أن فيه شك ال مما

 وبشكل الخليفة عبدالعزيز الشيخ التربية وزير عنه عبر ما وهذا الديمقراطية للعملية

 ديسمير ١ جرتفي التي االنتخابات بعد السياسة جريدة مراسل مع مقابلته في وذلك جريء

 بالنسبة وجدواها الديمقراطية التجربة رأيهفيحقيقة الصحفيعن سأله مباشرة. ١٩٧٢

 نظرة حقيقة اليعرف ألنه برأيهفيهذاالموضوع يدلي أن اليستطيع أنه فأجاب للبحرين

 وجادةفي حكيمة الحكومة كانت اذا أنه القول يستطيع لكنه الديمقراطي. لالسلوب النظام

 التجرة.ألن هذه تجاه العثرات السدودوالتخلق تقيم ال أن عليها فيجب البرلمانية التجربة

 وعندما . الديمقراطية مناخ مع يتعاش أن النظام ضلى النظام مصلحة ض الديمقراطية

 الحقيقة أجاب: الترشيح انسحبومن لذين الشهابي( )كتلة االخوان رأيهفي عن سأله

 فيها شك ال خسارة يعد االنتخايية المعركة من انسحبت التي الكفاءات هذه مثل وجود عدم

 أنه الشيخعبدالعزيزبالقول .ويستطرد ومنطقية وجيهة ألسباب انسحابهمكان ولكن

 حدم الذي االلتماس على الرد الى وتسارع األمر تطويق الى تبادر لم السلطة أن جدا يؤسفه
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 االمر لتغير هؤالء التماس مع التجاوب على السلطة فلوعملت المرشحين. من كبير عدد به

 لتحسس تؤهلهم كفاءات يحملون الذين الشبان من وأنهم خاصة االنتخابات في وشاركوا

. البحرين الناسفي مشاكل

 العملية من النسائي العنصر الغاء هوقرار البحرين لشعب بالنسبة األكبر الخسارة لكن

 ناخبا ٣٦٥٢٤ يقارب ما ألغاء عليه ترتب الذي األمر االنتخاب قانون طريق عن االنقخاية

 تجدر الذكور. من الناخبين عدد تقريبا يعادل للنساءوهورقم االنتخابية الكتلة يمثلون

 بعدد مقارنة نسمة ٨٨٤٢١ هو ١٩٧١ عام احصائية حسب االناث مجموع أن الى االشارة

 سارعت التي النسائية الجمعيات استياء القرار هذا أثار وقد نسمة. ٨٩٧٧٢ البالغ الذكور

 على احتجاجها عن للتعبير ١٩٧٢ عام من وسبتمبر أغسطس اجتماعاتهافيشهر الىعقد

 لألمير عريضة تسليم عن االجتماعات هذه وتمخضت السياسي، العمل في مشاركتها الغاء

 وقد السياسية. الحياة المشاركةفي بحق تطالب ١٩٧٢ عام من شهرنوفمبر من ٢٠ في

 مع لتتجاوب تكن لم السياسية القيادة لكن واألندية النسائية الجمعيات العريضة على وقع

للعريضة. تأثير أي هناك يكن ولم المشاركة مطلب

 ١٩٧١ عام البحرينفي سكان د تعدا حسب البحرين لسكان االجمالي العدد أن المعلوم ومن

 يمثلون أنهم أي نسمة ١٧٦ ,٠٠٠ هو البحرينيين المواطنين عدد وأن نسمة، ٢٢٠,٠٠ هو.

.٢٠ نسبة ٤٤,٠٠٠ وعددهم األجانب يمثل فيما السكان مجموع من ٨٠ نسبة

 ٣٠٥٢٤ هو االنتخاب لهم يحق الذين عدد صلفي فأن االحصائية هذه على واعتمادا

 استبعاد وكذلك نسمة ٢٠٠٠ وعددهم والشرطة المسلحة القوات استثناء بعد وذلك ناخب

 بتسجيل بادروا الذين أنعدد الى الرسمية األرقام وتشير نسمة. ٤٠٠٠ وعددهم المجنسين

 وعددهم لباقون ا أما ٠/٠٧٣,٢ نسبة يمثل ا وهذ فقط ناخب ٢٢٣٦٣ هو للمشاركة أسمائهم

 االنتخاب قاطعوا الذين نسبة أن يعنى بما أسمائهم تسجيل عن امتنعوا فقد ناخب ٨١٦١

 ٥٨ بلغ فأنه المترشحين بعدد يتعلق وفيما ا. ٢٦ ,٨ هي االنتخاية العملية اجراء قبل

انتخابية. دائرة ١٩ على توزعوا مترشحا

 برنامج استصدار على أشرفت قد الديمقراطية الوطنية الالئحة أن بالذكر الجدير

 يدل فانه له أوتأييدنا ففا اختال ومدى ومضمونه محتواه عن النظر وبغض للكتلة انتخابي

 وفي الكويت الديمقراطيةفي بالتجارب التأثر درجة ويعكس السياسي الوعي مستوى على

 التالية عشره األربعة األهداف البرنامج تضمن وقد المتحضر. العالم دول من غيرها

العربية. األمة من جزء وشعبها العربي، الوطن من يتجزأ ال جزء البحرين ( ١

نيابي. ديمقراطي البحرين البحرينفي الحكمفي أننظام (٢
الدولة. التشريعفي مصدر االسالمي الدين يكون وأن مكفولة الدينية الحرية أن٣
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تمييز. بدون والواجبات الحقوق القانونفي أمام سواسية المواطنين جميع ( ٤

 حرية المعتقد، الفكر، الصحافة، الكلمة، كحرية للمواطنين، العامة الحريات حماية (٥

 بالشعائر القيام حرية سريتها، وصون المراسلة حرية السكن، حرمة العمل، حرية التجمع،

الشخصية. الحرية وضمان وحمايتها، الدينية

وطنية. أسس على والجمعيات التقابات تكوين حرية ( ٩

للمواطنين. توفيره الدولة وعلى واجب العمل أن (٧

المواطفين. جميع أمام تكافؤالفرص اتاحة (٨

 عن أوالعجز أوالمرض الشيخوخة حالة في للمواطنين االجتماعي الضمان الدولة تكفل ( ٩

العمل.
والطفولة. باألمومة واالهتمام للمجتمع، أساسي ككيان عليها والحفاظ األسرة حماية (١٠

 والجسماني المادي االهمال من ووقايته االستغالل من وحمايته وبترييته، النشئ رعاية (١١

والروحي-
 الحضاري التطور مواكبة في وتسهم سالميواال العربي التراث الدولة تصون أن ( ١٢

لالنسانية.

تعاونها. مع والقضائية والتنفيذية التشريعية الثالث، السلطات فصل العملعلى (١٣

 ومن كاملة. حقوقها حفظ الدولة وعلى المجتمع في وفعال أساسي، عنصر المرأة (١٤

 الدساتير تتكررفي ما عادة التي بالمواد شبيهة هي والنصوص األهداف هذه أن الواضح

 في منها أوقريب مثلها البحرين دولة دستور يتضمن أن غرابة فال ولذا والغربية العريية

الكويت. دولة دستور لحالفي هوا كما النص

 بي. السيد بعث نوفمبر من والعشرين الثامن المقررفي االنتخابات موعد من يومين قبل

 أرفق والكومنولثالخارجية في األوسط الشرق دائرة الى برسالة P.A.Raftery رفتري أي.

 السياسية والميول الميالد تاريخ بتسجيل السفير يكتفي لم المترشحين. بأسماء قائمة معها

 هومبينفي كما والعنصري الطائفي االنتماء الى تطرق أنه بل للمترشح العلمي والمستوى

التالية: األسماء عينة

 األمريكيةفي الجامعة وخريج ١٩٣٢ مواليد من بحراني شيعي :الجشي علي عبد رسول (١

 بعثيا. كونه في ومشكوك واجتماعي ذكي نسان وهوا صيدلة. وتخصص ١٩٥٨ لعام بيروت

القيادية. الشخصيات فيقائمة ١٨ الرقم يحمل المردي: محمود (٢

 كونه في ومشكوك الشمالن عبدالعزيز ل المقربين من شيعي صنقور: صالح علي حميد ( ٣

٠ بعشيا

بعثيا. كونه ومشكوكفي الشمالن المقربينلعبدالعزيز من شيعي : الخياط حسن (٤
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 االمريكية الجامعة خريج ١٩٣٣ عام مواليد من فارسي سني فخرو: أحمد قاسم (٥

.سية سيا علوم قسم ببيروت

 السيد شبهه وقد بالدعاية. خاص عمل ويملك فارسي سني زباري: ابراهيم يوسف (٦

االجتماعية. بالفراشة رافتري

ا(.2٥5٥٣٧90وهومحاميومتحفظو) ١٩٣٥موايد من فاري سني صقرمحمدالزياني: (٧

 رجع وقد هيالنه سانت الباقيمنرفاقسجن لوحيدسنيوهوا الشمالن: عبدالعزيز (٨

٠١٩٧١ البحرينعام الى
 الرجال من وهو كمقاول يعمل ١٩١٦ عام مواليد من شيعي كريمي: للهعبدا علي (٩

بأنضسهم. أنفسهم كونوا الذين )العصاميين(

 ذكيا ليس لكنه مقاول ٠١٩١٢ عام مواليد من شيعي العالي: منصور عبدالعزيز (١٠

الفنية. الخليج أيامكلية منن Patrick Wright رايت بتريك لسيد ويتذكرها

 على االقبال بأن فأفاد االنتخاات مناخ عن PARaftery رفتري أي. بي. السيد وتكلم

 حدود ضعيفاوفي االنتخاب يكون أن يتوقع وأنه الحماسة فاتراوتعوزه يزالال التسجيل

 )عطلة الجمعة يوم يصادف االنتخابات يوم بأن هذاالتدني السيدرفتري وعلل ٣٥

 القدمفي لكرة مباريتان هناك أن كما األسماك لصيد مناسب الطقس وأن االسبوع( نهاية

 أعاد ١٩٧٢ ديسمبر من الخامس في وتحديدا أيام بأربعة االنتخابات بعد لكن اليوم. ذلك

 مجموع بين )من الف ٢٢هو المسجلين الناخبين عدد أن فقال األرقام هذه النظرفي السفير

 خارج كانوا الذين من ناخب ٣٠٠٠ هناك أن وبما االنتخاب( لهم يحق الذين ألف الثالثين

ارتياح. ل بقدرمن لحكومة الىشعورا اسيودي فأنهذ التسجيل وقت البحرين

 وأن ناخب ألف ٣٠ ب قدر قد التصويت لهم يحق من مجموع أن الى أيضا السفير وأشار

 للحصول لعجم ا السكان يقأهل عندما القادمة السنة صوتفي٥٠ ٠٠ ب سيزداد الرقم هذا

 للمرأة السماح بعدم أيضا افاد كما الطائفي. الميزان ستغير الزيادة هذه وأن الجنسية على

التصويت. ركةفي لمشا با

 الوحيدة المنظمة الجماعة أن فيقول: االنتخاية الكتل موضوع عن السفير ويتحدث

 العليا التنفيذية الهيئة قادة وهوأحد الشمالن لعزيز عبدا يقودها التي تلك هي للمرشحين

 الماضي العام في البحرين الى رجع الذي بينهم من األخير وهو ١٩٥٦ عام اضطرابات في

 من المؤلفة قائمته مجموعة أن األمير. له يصرفه الذي التقاعدي المعاش على اآلن ويعيش

 تبقوا من هم هؤالء ويبدوأن الديمقراطية المجموعة اسم تحت بيانا أصدرت قد عضوا ١ ٤

 من تنظيمهم تم والذين اليسار على المحسوبين المرشحين من الواسع التجمع ذلك من

 الطوارئ بقانون العمل بالغاء طالبوا أن وسبق االنتخابات قبل الشمالن عبدالعزيز قبل
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 العريضة تجاه الحكومة موقف لكن للمشاركة. أساسي كثرط سنوات سبع قبل الصادر

. لجماعة تفركشا الى أدى الذي األمر كانحازما

 مترشحا ٥٨ بين من عضوا ٢٢ انتخاب وتم ١٩٧٢ عام من ديسمبر ١ باتفي االنتخا جرت

 ناخب ١٥ و ٣٨٥ االنتخابية العملية في شارك وقد بالتزكية. فازوا مترشحين خمسة بينهم

 ١٩٨٣ امتنع فيما االنتخاب جداول في المسجلين مجموع من ٠/٨٨و ٥ نسبة يمثلون وهم

 في المسجلين الناخبين عدد مجموع أما .٨,٦ نسبة يمثلون وهم التصويت عن ناخب

ناخب. ٤٩٩٥فهو بالتزكية فيها فازوا التي الدوائر

 في المؤرخة رسالته في فقال االنتخابات نتائج على R.M.Tesh تش السفيرروبرت وعلق

 وأن للغاية سلمية وكانت الجيد بالتنظيم حظيت االنتخابات أن ١٩٧٢ ديسمبر من الخامس

 لعدل وزارة عليهامنقبل الشراف وتم البلديات بواسطةوزارة لها العداد الترتيباتتم

 الرضا كل راضية الحكومة وأن التنظيم أوسوء بالتزوير خاصة شكاوى هناك تكن ولم ،

 االنتخاية الدوائر بين متفاوتا كان أنه فقال االقبال حجم السفيرعن وتحدث أدائها. عن

 مجمله في االرتفاع هذا وأن الرسمي الرأي على استنادا •/' ٩٧و ا ٨٢ بين ما يتراوح وأنه

 والتقدمية الشابة العناصر ومشاركة تسجيل عدم من بالرغم التشجيع على هوباعث

 تبدووكأنها المقاطعة هذه أن فقال االنتخابات مقاطعة على السفير وعلق البحرين. في

 لخليجلتحريرا الشعيية الوطنيوالجبهة لتحرير لفداءبياناتومنشوراتجبهة استجابة

 ٢٤ بتاريخ البريطانية للخارجية المرفوع التقرير في االنتخابات. لمقاطعة دعت التي العربي

 المواضيع فقال: االنتخايية الحملة وطبيعة شكل عن السفيرحديثه واصل ١٩٧٢ ديسمبر

 وصالحيات الصحافة الخصوصحرية وجه على ومنها المحلية القضايا األساس تناولتفي

 التأسيسي المجلس بها سيتمتع التي والسلطات العمال وحقوق وجهازاألمن الشرطة

 يتعلقفيما اهتمامضئيل أنهناك وقال القضايالمحدودة. آخرمن الىعدد باالضافة

 التي حساباتها اجراء اآلن الحكومة وعلى لألجانب كراهية توجد ال وأنه الخارجية بالشئون

 االخذ مع وطائفيا سياسيا العادل التوازن ايجاد بهدف المعينين اختيار أساسها على يتم

 وجودهم يظهر ال وأن والمسئولية بالمقدرة يقمتعون ممن الناس هؤالء يكون أن االعتبار بعين

 لتغيير المجلس( مبنى )داخل فرصة هناك ستكون المجلس. الفراغفي ملئ لمجرد وكأنه

 عليها)الحكومة( بعدذلك الحواروالنقاش. عنطريق وذلك النظام منتقدي )موقف(

 سراح باطالق تقوم عندما ذلك في نجاحا ستحقق االقناعوالتوافقوهي أساليب استخدام

 التي االحتياطية السلطات عن الحاضر( الوقت األقلفي )على التنازل مععدم معتقلين٧

 تعزيز على ستعمل األمن أجهزة بها سمحت التي االطالق خطوة أن األمن. قوانين تحتويها

 على فأن سواء حد وعلى للحكومة. رضين كمعا وجودهم على وتحافظ النظام ناقدي موقف
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 بامكانهم مدى أي الى تقديراتهم يضعوافي أن المنتخبين بين من األعضاءاألكثرتقدمية

 السفيرحديثه ويواصل . للخطر مصداقيتهم تعرض أن بدون مطالبهم على يصروا أن

 الحكومة الحاضراليوجدوراءانتقادات الوقت بأنهفي أخبروه الناس عددامن أن فيقول

 النظام، ضد دستورية ثورة الحداث الكافية القدرة لديها محركة قوة أية الخليفة وحكم

. سلطاتهم التقليصفي ببعض يقبلوا أن الخليفة على أن يرى لكنه

 وميولهم الفائزين المرشحين أسماء بقائمة الخاص المرفق الى السفير أشار ذلك بعد

 اتفاقه على بناء وذلك التامة بالسرية فيها الواردة المعلومات مع بالتعامل ونصح السياسية

 وجود السفيرعن تحدث تقريره ختام وفي المعلومات. هذه منها استقى التي المصادر مع

 بأؤلئك وأنما انتخابهم تم الذين بأؤلئك تتعلق ال التي والمهمة االضافية المعلومات بعض

 الستة غضون في ستجري التي القادمة االنتخاات موعد حين الى االبتعاد آثروا الذين

 فقال الناس هؤالء قوة عن السفير وتساءل المستقبل. في بها سيبعث وأنه القادمة أشهر

الحاضر. الوقت الحكومةفي نجاح مدى تعتمدكثيراعلى بأنها

البريطانية: الخارجية الى البريطانية السفارة بها بعثت التي القائمة هي وهذه

 في األمريكية الجامعة وخريج ١٩٣٢ مواليد من بحراني شيعي : الجشي علي عبد رسول ( ١

 بعثيا. فيكونه ومشكوك واجتماعي ذكي انسان تخصصصيدلة.وهو ١٩٥٨ لعام بيروت

 ويعمل االبتدائية الشهادة وحامل ١٩٢٢ مواليد من بحراني شيعي العريض: عبدالحميد ( ٢

مدرس.
 الثانوية. الشهادة وحامل ١٩٢٩ مواليد من بحراني شيعي العليوات: علي عبد عبدالكريم (٣

 صيدلي. مساعد ويعمل ١٩٤٠ مواليد من بحراني شيعي الماحوزي: جعفر سعيد محمد ( ٤

 دمشق جامعة خريج ٣١ العمر بحراني شيعي : الدين كمال علي السيد حسن محمد (٥

مدرس. ويعمل آداب بكالوريوس

 ببيروت األمريكية الجامعة وخريج ١٩١١ مواليد ومن فارسي سني فخرو: أحمد قاسم (٦

المحاسبة. بكالوريوسفي ويحمل ١٩٥٠ لعام
 تجارة بكالوريوس شمس عين جامعة خريج بحراني شيعي الصالح: عبدالله صالح علي (٧

التجارة. ويعملفي

 ويعملفي الثانوي المدرسة وخريج ٥١ والعمر بحراني شيعي عبدالعال: ابراهيم علي (٨

المقاوالت.

عقارية. وكالة وهوشريكفي ١٩٣١ يد موال ومن سنيفارسي مراد: محمد جاسم (٩

 سانت سجن رفاق من الباقي الوحيد وهو سنة ٦١ وعمره سني : الشمالن عبدالعزيز (١٠

٠١٩٧١ عام البحرين الى رجع وقد هيالنة
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 كصحفي. ويعمل الثانوية شهادة ويحمل ١٩٢٨ مواليد ومن سني : سيار له عليعبدال (١١

كتاجر. ويعمل الثانوية شهادة ويحمل ١٩٣٦ مواليد من سني المناعي: أحمد الله عبد (١٢

كمحامي. ويعمل الحقوق في البكالوريوس شهادة وحامل سني البنعلي: أحمد خليفة (١٣

 ثالث دراسة على وحاصل ١٩٤١ مواليد ومن شيعي المطوع: محمد لله عبدا محمد (١٤

كمدرس. ويعمل العريية بيروت جامعة في سنوات

 دينية دراسة على حاصل سنة ٤٢ والعمر شيعي الدين: زين أحمد حسن مال السيد (١٥

كخطيب. ويعمل
 العربية اللغة البكالوريوسفيفي شهادة ويحمل شيعي المدني: محمد الشيخ لله عبدا (١٦

كمدرس. ويعمل

 كمدرس. ويعمل الدينية لعلوم البكالوريوسفيا شهادة شيعيويحمل أحمدقاسم: عيسى (١٧

 أعمال. دينيةوهورجل دراسة وحاصلعلى ١٩١٩ شيعيمنمواليد عليآلضيف: محمد (١٨

 لعلوم البكالوريوسفيا وحاصلعلى ١٩٣٧ مواليد سنيمن الراشد: محمد (عبدالعزيز ١٩

كمحامي. ويعمل القانون ي و السياسية

 الشهادة على وحاصل ١٩٣٢ عام مواليد من شيعي : العالي منصور عبدالعزيز (٢٠

كمقاول. ويعمل االبتدائية

 كمدير ويعمل العامة الثانوية شهادة ويحمل ١٩٣٤ مواليد من شيعي المتوج: علي حسن (٢١

مدرسة.
 لثانوية الشهادة وحاصلعلى ١٩٢٥ مواليد من الفاضل:سني عبدالله (محمدحسن ٢٢

كتاجر. ويعمل العامة

 على تجرى لم االنتخابات أن من بالرغم للفائزين الطائفي التصنيف تماما الواضح من

 الميزان السفير عليها بنى التي القاعدة اال يكن لم التصنيف هذا لكن طائفية. أسس

 يتمثل ديسمبرأنه من الخامس في التقريرالمرسل قالفي حيث المنتخبين للنواب الطائفي

 التالية: لالسباب النتيجة هذه السفير أرجع وقد السنة. من ٧ مقابل شيعيا ١٥ انتخاب في

 مرشحيهم وركزوا سنيا ٢٦ مقال شيعيا مرشحا ٣٣ )وضعوا كانوأكثرتقظيما الشيعة . ١

لناخبين(. انقسام التيتعانيمن المناطق في

 ينزل لم التي الدوائر بينما ) االنتخابية. الدوائر نصف سنيفي مرشح أي هناك يكن لم .٢

. دوائرفقط( ٥ هي الشيعة فيها

الشيعة. تصبفيخدمة بطريقة عمل قد االنتخابية الدوائر رسم أن .٣

 الكثيرعن يقال أن اليمكن أنه مفاده استنتاج السضيرالى يصل قدم ضوءما وعلى

 أوموقعهم شخصيتهم أساس على انتخابهم تم قد الشيعة المرشحين فبعض الشيعية الهيمنة
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 اختيار طريق عن ما درجة الى التوازن هذا اصالح على عازمة الحكومة وأن االجتماعي

 الواضح من لكن السنة. قبل من عليه مهيمن الوزراء مجلس أن علما المعينين األعضاء

 . الطائفية المنافسة توسعنتيجة أي كبيرالتجنبحدوثالحكومةسوفتبذلجهدا أن

 السياسي الظرف هذا الطائفيفي والتوازن الطائفية موضوع على التركيز هذا ا لماذ ترى

 الهدف هل والسنة؟ الشيعة بين مذهبية أونزاعات خالفات أية وجود من تماما خال الذي

 السياسي مسرحالوطنيعلىال االتحاد هيئة دخول قبل ساد الذي الطائفي الصراع هواحياء

 عام فمنذ الوطنية. الوحدة وبناء الطائفية الخالفات على القضاء الفضلفي لها كان والتي

 والدليل الواحد، المجتمع في كأفراد والسنة الشيعة بين نزاع أي البحرين تشهد لم ١٩٥٤

 والوطني والمجلس التأسيصي المجلس انتخابات الدينيفي التسييس هوغياب ذلك على

 والجمعيات الدينية الحوزات تأسيس تشهد لم البحرين أن بالذكر الجدير سواء. حد على

 االصالح جمعية استثنينا ما اذا السياسي البحرين تاريخ الفترةمن هذهالسنيةفي الدينية

 التوعية جمعية أما السياسي. العمل عن البعد كل بعيدة كانت وقد المسلمون( االخوان )

 النائب طريق وعن الوطني المجلس انتخابات بعد اال لها الترخيص يتم لم فأنه االسالمية

 يقع الواقع أرض عن البعيد والتطيل التقييم هذا أن القول أمكن هنا من قاسم. عيسى
 طبقتها التي تسد "فرق نظرية على القائم البريطاني االستراتيجي التخطيط ضمن

 لزراعة الصالحة التربة لتهيئة ذلك وراء من تسعى تهاوأنهامستعمرا جميع في بريطانيا

 حدث كما والعنصري الديني الصراع لخلق تمهيدا والمذهبية والعرقية الدينية الفتنة بذور

 اعالن قبل الدينية المذابح أفضع شهدت التي الهند ذلك مستعمراتهابمافي كثيرمن في

.١٩٤٨أغسطسعام ١٥االستقاللفي

 الذي القيلي النظام قناعات مع الطائفي المخطط هذا يلتقي أن الصدف قبيل من يكن لم

 لوحدة وخلق الطائفيةوالتمييز لغاء لى تفضي مؤسساتدستورية وبناء وجوده يتعارض

 تم الذي الطائفي الزرع أن التاريخية الشواهد أكدت وقد الدستورية. والمواطنة الوطنية

 السياسي االنفتاح مرحلة وترعرعفي التسعينات انتفاضة ابان نبت قد السبعينات غرسهفي

.٢ ٠٠٦ عام انتخابات في ثماره قطف وحان

 الذي الكاسح هواالنتصار االنتخابات هذه للنظرفي والالفتة بالذكر الجديرة األمور من

 محمد الشيخ الدين رجل منافسه على وهوشيعي الجشي رسول العلماني المترشح حققه

 سبة أدنىن األخيرعلى لسنةاذحصل منا ناخبيها أغلب العياسيفيدائرة صالحعبدالله

 الثاني األمر أما صوت. ٨٨٥ على الجشي رسول حصول مقابل في١٣٤ وهي التصويت من

 الدائرة في نزل الذي الدرازي أحمد علي جعفر العلماني للمترشح المدوي فهوالسقوط

 ٩٨٤ مقابل في صوتا ٢١٥ وهي االصوات من نسبة أدنى على وحصل القروية عشر بعة الرا
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احمدقاسم. الدينيعيسى المترشح حصلعليها

 بين واالدراك والوعيالتفكير مستوى في العجيبة المفارقات لنا تكشف النتيجتين هاتين أن

بالعاصمة. األولى الدائرة اختيار وبين القروية الدائرة اختيار

 للمجلس الثمانية األعضاء بتعيين األميري المرسوم صدر ١٩٧٢ ديسمبر من التاسع في

 اختيار موضوع حول البريطاني السفير نظر وجهة تسجيل من بد ال الخصوص هذا وفي

 الخارجية الى ١٩٧٢ ديسمبر ١٢ في Tesh السفير بها بعث التي الرسالة ففي األعضاء.

 حسباألسماء استعراض تم البحريني التأسيسي المجلس عنوان تحت وكانت البريطانية

التالي: الشكل

 يوسف الوزير من متزوجة بناته واحدى بحراني شيعي سنة( ٦٤) العريض ابراهيم (١

انجليزي. عالم من متزوجة واألخرى الشيراوي

 البحارنة ولتقي البحارنة للوزيرحسين وهوأخ بحراني شيعي سنة( ٤٣) البحارنة صادق (٢

الجعفرية. األوقاف وهورئيس القاهرة البحرينفي دولة سفير

 الغذائية. المواد ويتعاملفي عقار وتاجر شيعيفارسي سنة( ٥٢) ديواني حسن محمد (٣

 الشخصيات الثانيوالعشرينفيقائمة ورتبته سني سنة( ٥٨) جالل يوسف محمد (٤

 األمير. أعمال ووكيل الشيراوي يوسف الوزير وهوصديق متنفذ أعمال رجل القيادية.

انجليزية. زوجته

المحرق. نادي ورئيس التجارة عضوغرفة )سني( كمال حسن ابراهيم (٥

 القيادية الشخصيات قائمة في عشر وهوالرابع فارسي سني (٥١ كانو) علي أحمد (٦

كانوالتجارية. عائلة ويرأس

 وهويمثل الهندسة قسم ييرمنجهام جامعة فارسيخريج بحريني (٣٧) المؤيد طارق (٧

األبهة. ويهوى بنفسه معتد وشخص التجارية المؤيد امبراطورية

 لشخصيات قائمة والعشرينفي لثالثة ا المرتبة سنيفارسيويقعفي (٥٧) لزياني ا راشد (٨

التجارية. الزياني عائلة القياديةوهورئيس

 اليه تهدف هوما التقييم عملية في والعنصري الطائفي التصنيف أن تماما الواضح من

 في البعيدة فهاألهدا خدمة المنشود الطائفي التوانن احداث بهدف البربطانية االدارة

كمااسلفنا. الطائفي الصراع تأجيج

 العليا لطبقةمنا األساس األعضاءهمفي هؤالء ن االختيارفيقول هذا السفيرعلى يعلق

 ال وزنا سيضيفون وأنهم القائمة( هومبينفي )كما البارزين األعمال رجال ممثلي من

 ساحة ووكأنه يبد أن من المجلس ابعاد على سيعمل وجودهم وأن المجلس خبرة على به بأس

 الجديدة القائمة هذه بأن السفيرالقول ويضيف عناصرتقدمية. أليةأومدخال لالثارة
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 جميع أن تعني كما ، ( ٥ الى ٣) والسنة الشيعة توازن على للغاية بسيطا تعديال أدخلت قد

 العضوالمعين السفيرعلى ويعلق يتيم. عائلة عدا ما تمتمثيلها قد الكبيرة التجارية العائالت

 - علمي حسب - حدماولكن الى البروزوالتباهي سيحاول أنه الشك المؤيدفيقول طارق

 . الموالين المحافظين من كبير عدد هناك وأنما متسترون ثوريون اآلن حتى هناك يوجد ال

 كانت الحكومة لدى األولية الخطة بأن هواعالنه السفير أثارها التي الجديدة المعلومة

 الحكومة لكن المعينين واألعضاء المنتخبين األعضاء عدد تعادل على االساس في مبنية

 المنتخبين لألعضاء تسمح التي الديمقراطية االنعطافة هذه تحمل بمقدورها أن قررت

 أن يقول هذا وفي معينا. ٢٠ مقابل منتخبا ٢٢ المعادلة طريق عن المجلس على بالهيمنة

 األعضاء عدد من أقل سيكون وزيرا( ١٢ )عددهم الوزراء فيهم بمن المعينين مجموع

 ستعمل التي الخطوة هذه تفيذ من بالرغم باألمان تتمتع سوف الحكومة لكن المنتخبين

 هذا في (. ١٩٧٢ دبسمبر ٢٤ الصادرفي )التقرير . الديمقراطي المظهر تحسين على

فيقول: وااليديولوجية السياسية االنتماءات السغيرعن يتحدث التقرير

 البعثيين من نعتبرهم الذين من تسعة هناك والعشرين االثتين المنتخبين بين من أن

 السياسية الحركات بين من هم فالبعثيون بعثيتهم. درجة اختالف من الرغم على

 بعثيفي كلمة وأن االنتخابات في شاركوا الذين الوحيدون هم وأنهم البحرين في المتواجدة

 الشمالن. كتلة فازوافي الذين من منهم سبعة هناك وأن مطاطة، كلمة هي - البحرين

 الذين بين من فقط ثالثة وأن دفع قوة بدون أصبحت فقد القديمة القوميين حركة عن أما

 الذي سيار هوعلي وآخر الشمالن مجموعة في واحد ،عليها المحسوبين من هم انتخابهم تم
 سنكتشف القادمة األشهر بمرور متوازنة. غير شخصية وهويعقبر جريدته بفضل فاز

 الدينيين الشيعة من خمسة بوجود اهتمام هناك األعضاء. لمختلف الحقيقية النظر وجهات

 كسياسي وليس شيعي كقيادي االنتخاية حملته قاد الذي الجشي رسول الى باالضافة

. اليسار على محسوب

 الوطني المجلس الجلوسفي اختاروا قد أنهم السفير فيقول الدين رجال جماعة أماعن

 عديدة وألسباب القرى. المحافظفي الضكر ذوي الشيعة يمثلون العموم بارزوهمفي بشكل

 الشيعة فأن والترشيح التصويت بقنظيم مبدئيا الشيعة وقيام الدوائر حدود رسم مثل من

 أن علما واحد الى اثنين بنسبة السنة على عدديا التفوق في نجحوا قد الجزيرة هذه في

. السنة من الحاكمة العائلة كون الى باالضافة العدد وونفي يتسا والشيعة السنة

 التوازن أن ويقول طائفي أساس على البرلمان في انقسام بحدوث االحةمال السفير وينفي

 المعينين األعضاء وبين الوزراء بين السنة عدد زيادة طريق عن تعديله تم قد الطائفي
ضئيلة. الشيعية األغلبية وكأن األخير ليبدوف
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التأسيسي المجلس أعضاء وتعيين االنتخابات بعد ما

 رايتس اتش بي السيد الى ١٩٧٢ ديسمبر من عشر التاسع في المرسل التقرير في

(P.H.Rights) المرحلة أن السفير يقول البريطانية الخارجية األوسطفي الشرق بدائرة 

 مجلس الى جديد وزير باضافة اكمالها تم قد للبحرين الدستورية التجربة في األولى

 األولى الجلسة النعقاد الرسمي االفتتاح وأن - الوزراء مجلس في محدود تعديل - الوزراء

 الوطني بالعيد لالحتفال المركزي هوالموضوع االفتتاح أن يعفي ما ديسمبر ١٦ سيكونفي

 الوقت لبعض مشغولين الوزراء أصبح - للسفير زال ما والحديث - المناسبة وبهذه الثاني.

 الحدث بهذا خاص تقرير واعداد رتهم بزيا القيام أجل من أويومين يوم يستغرق وسوف

المزدوج.
 وهي:- المجردة بالحقائق السفير التيسماها المهمة المواضيع التقريرفي دخل ذلك بعد

الوزارية: التغييرات أوال:

 المحافظ الوزير - السن في والطاعن كثيرا المحترم الرجل - العمران أحمد احالة (١

 يفسح وهذا وزير. برتبة مستشارا بجعله وذلك المشرف التقاعد الى التعليم وزارة في

 كمدير الماضي العام في استقال الذي الخليفة محمد بن عيدالعزيز الشيخ أمام المجال

 الفكر للوزارة سيجلب التعيين وهذا .كوزير( تعيينه انتظار ) صبره نفاد يسبب للتعليم عام

اليه. بحاجة الذيهي الجديد

 مجلس لشئون دولة وزير الحال في يصبح العريض جواد الصارم الشيعي العمل وزير ( ٢

 فترة يعدعمالحاسماخالل أنهذا الوزراء. اشرافرئيس تحت للداخلية ووزيرا الوزراء

 المدعي - حميدان ابراهيم ل العمل حقيبة تعطى ذلك غضون في التأسيسي. المجلس

 معرفتي فأن ولذا المشهورين الرسميين من ليس لكفه لطيف وهوشخص — السابق العام
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 الذين من هي الحصيلة هذه أن قداتضح السفيرأنه الوزرءيقول مع حديثه خالل ومن

 وعن واأليديولوجية. الطائفية القضايا عن بعيدا البحرين بشئون األساس سيهتمونفي

 ذلك كثيرا اليشجع التقييم أن السفير يقول الفائزين لألعضاء االجتماعي الوضع

 فيمكن اآلخرون العشرة أما واحد وصحفي المحامين من واثنان مدرسون منهم ستة أن

 يعرف )ال أمي ومقاول واحد مزارع هناك هؤالء الى باالضافة تجار. أنهم على تصنيفهم

 ومع الطبقي للوعي نتاجا أوالحصيلة النتيجة هذه يعتبرون ال الوزراء والكتابة(. القراءة

 وأنه للمجتمع المعقول التوازن نظرهم يمثلفي ذلك ألن مطمئنون عام بشكل فأنهم ذلك

. الجيد النوع من



 آجل من ستضفط التي القادمة التحركات جيدلكن لرجل تحتاج الوزارة هذه أن قليلة. به

 خالل ومن جواد فأن ولذا التأسيسي المجلس مسرحها سيكون العمالية النقابات تشكيل

قرب. عن السياسي العمالي الشأن على سيباشرالرقابة الجديد كرسيه

 مجلس هي النتيجة يلي: ما قالت حيث باالنتخابات خاصة فكانت الثالثة الفقرة أما

 جيدة قاعدة وجود جانب الى كبيرة، أهمية بذات ليس )وهذا طفيفة شيعية بسيطرة

 جماعة جانب الى المعتدلين التقدميين من معتدلة ونسبة المحافظين والتجار الوزراء من

. الشيعة الدين رجال من دزينة نصف من المؤلفة الخلفية الحديقة

 الشمالن اختيارعبدالعزيز األميرفي هورغبة البريطانية الوثائق كشفتها رالتياألسرا من

 ما وهذا أوقليدا. عرفا للمجلس شيعي رئيس اختيار يصبح أن من خوفا للمجلس كرئيس

 تحالف أن وقال ١٩٧٢ديسمبر التاسععشرمن الصادرةفي الرسالة السفيرفي اشاراليه

 صوتامقابل ٢٢ ب انتخابه تم حيث العريض اختيارابراهيم الى أدى الشمالن ضد الشيعة

 فيقول النتيجة السفيرعلى ويعلق آخرلحظة. في اعتراضه سحب األميرقد وأن صوت ١ ٨

 يضفي كبرسنه وأن العربي العالم واسعةفي العريضشاعروذوشهرة ابراهيم االستاذ أن

 االمكانية العريض لدى كانت اذا فيما تساءل لكنه كبير. باحترام وهويتمتع قداسة عليه

 أفاده العريض ابراهيم االستاذ أن فقال بنفسه السفير وأجاب الوطني المجلس لقيادة

 األميرعبدالعزيز مرشح أما نحواآلخرين. الودي الشعور على ادارته( )في سيعتمد بأنه

 ووصف فخروكسكرتيرعام. قاسم انتخاب تم فيما للرئيس كفائب انتخابه تم فقد الشمالن

 السيد السفير وتحدث يهزالعالم. ال لكنه وطموح جدي فخروبأنه قاسم السفيرالنائب

 اذا فيما رأيه سماع )األمير( طلب عندما العمران أحمد األستاذ مصير عن سترلينج

 بتدوير بدأرده أنه وكيف صائبة فكرة ايران كسفيرفي العمران أحمد األستاذ ارسال كان

 بالرغم القليل االفعل بمقدوره يكون لن (األستاذ ) أقربأن ثم ومن تعجب( )عالمة عينيه

 أكير الضررليس هذا فأن ذلك ومع االيرانيين ازعاج أيضررسوى أنهلنيتأتىمنه من

التعليم. استمراروجودهفي من يتأتى مما

 السيادية األمور هذه مثل السفيرفي من الرأي أخذ أوطلب االستشارة هذه أن اعتقادي في

 أن األخير في تعني لكنها استفهام عالمة من أكثر تطرح استقالله على حصل بلد في

 الجديد. الستعمار الستاروهذاهونمط منخلف لموجه الزالتتمارسدورها بريطانيا

 بمسودة األعضاء تزويد تم أنه فيقول االفتتاحية الجلسة عن حديثه السفير ويواصل

 االفتتاح حفل انتهاء بعد وأنه االسبوع في مرتين االجتماع على وافق الجميع وأن الدستور

 القادمة المرحلة أن بالقول: السفيرتقريره واختتم الوطني. العيد لعطلة الجميع تفرق

 عن مبهمة فكرة لديهم أن لي اتضح الوزراء مع حديثي خالل من الدستوروأنه لمعالجة هي
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. اليوم هذا تعقد سوف االجرائية باالمور الخاصة األولى الجلسة وأن الدستور

 بين الخالف بموضوع المتعلقة المسألة تلك هي مرة ألول عنها الكشف تم التي األمور من

 لعام النهائي التقرير ففي الوطني. للعيد الصحيح التاريخ حول السياسية والقوى السلطة

 البحرين احتفاالت لوضوع (188أ٦) تش السفير تطرق ديسمبر ٢٤ صدرفي الذي ١٩٧٢

 عشر السادس تاريخ أن قال عندما األهمية غاية في موضوعا وأثار الثاني الوطني بعيدها

 السنوي العيد يصادف بل بريطانيا عن لالستقالل السنوي العيد يصادف ال ديسمبر من

 بالعيد لالحتفال التاريخ هذا اختارت الحاكمة العائلة لكن الحكم كرسي على للجلوس

 الثقيل المعيار من هي السفير شهادة أن شك ال االستقالل. بعيد ترحب ال ألنها الوطني

 التاريخ الى بالعودة تطالب زالت ال الي السياسية القوى لصالح الموضوع هذا حسمت وقد

أغسطس. من عشر الخامس وهو االستقالل بعيد لالحتفال الصحيح

 أن فقال تطورالبحرين السفيرلموضوع تطرق التأسيسي المجلس افتتاح عن حديثه في

 على الحاكمة العائلة وساعد شجع قد البريطانيين السياسيين والوكالء المقيمين تعاقب

 من بالرغم الشعبي التمثيل من درجة وتنفيذ العامة صورتها وتحسين االدارة وتوسعة تقوية

 السفير ويسترسل . الخليفية للعائلة بالنسبة األصعب هو الشعبي( )التمثيل األخير أنهذا

 بين أنها حضارتين. بين القاسم الخط أوادراكناتقعفي شعورنا حسب البحرين فيقول

 البحرين جنوب الواقع األوتوقراطي بالحكم مقارنة الكويت في بدأت القي الديمقراطية

 الخليفة وأن وزرائهم وال الخليفة تشجع ال الكويت الديمقراطيةفي التجربة أن وشرقها.

 يعتبرون الذي فيصل الملك مشاعر جرح عدم على الحرص كل نفسه الوقت يحرصونفي

 لديها كان البريطانية الوصاية تحت كانت البحرينعندما لكن .وماليا سياسيا مهم رضاه

 التطوير بدون - والتعليم والتجارة للصناعة النموالسريع فأن ولذا ومتنورة ليبرالية حكومة

. التاريخ خارج وكأنه متزايد يبدووبشكل العائلة حكم -سيجعل السياسي

 لم الحكومة أن العاشرة الفقرة في فقال االنتخابات نتيجة السفيرعلى علق ذلك بعد

 انتهت فقد للرضا: باعثة لها بدت المجلس توليفة ألن الزكام من نوع بأي اآلن حتى تصب

 أن كما مسرورين كانوا الوزراء وأن قالقل هناك تكن ولم جيد بشكل األولى انعمل جلسة

 . لثورية الهيئاتا بالتأكيد ايشبهمجلسلل ألنهذا بالطمأنينة السروروأحس األميرتملكه

 أجل من الضغط في لرغبة ا األعضاء بعض تبني احتمال الى االشارة يغفل لم السفير لكن

 والغاء الصحافة كحرية والحربات االنسان بحقوق الخاصة الدستورية الضمانات توفير

 أنفسهم. تنخثيم العمالفي حق الى باالضافة سنوات سبع عليه مرت الذي الطوارئ قانون

 ا جد المبكر من وأنه األيام هذه له صورة أدنى في أنه فيقول األمن جهاز على السفير ويعلق

كان اذا القرارفيما لميتخذ اآلن أنهحتى الدستوريقول مسودة الى ويشير لقادم. با التنبؤ
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 مناقشات في للدخول والعموم للصحافة فيها سيسمح التي المساحة تتقرر ولم نشرها سيتم

المجلس.

 المجلس ا هذ أن ترى أنها فيقول المجلس في الحكومة نظر وجهة السفير يعرض ذلك بعد

 المقترحات التقدم هي محددة مهمة النجاز تشكيله تم هوهيكل وأنما لمان هويالبر ليس

 استطاعته بأنب القائلة األمير لوجهةنظر السفير شارة هوا لدهشة ا يثير لكنما الدستورية.

ذلك. رغبفي ما بالضيتواذا )المقترحات( يلغي أن

 بين فهم سوء حدوث في تسببت والتي التقرير ا هذ من عشر الحادية الفقرة الى اآلن نأتي

 صياغة عملية مجمل بأن اعتقاده عن عبر فالسفير البريطانية. الخارجية وبين السفير

 لكن الخليفة. عائلة في الثقة عن تعبير الجوهر هوفي أنما برلمان وانتخاب الدستور

 األولى الخطوة اعتماد باالمكان أنه يعني السفيربأنه قول فسرت البريطانية الخارجية

 يعود أن السفير اضطر ولذا الخليفة. على بالثقة كتصويت الديمقراطية الى الطريق في

 تصويتهم حملوا الذين هم المنتخبين( ) األعضاء أن - منه فهم كما — يعتقد ال بأنه ليؤكد

 الدستور صياغة بأنمجملعملية اعتقاده هوأن الحقيقة قالهفيوأنما الخليفة. بالثقةفي

 التوضيح هذا تم وقد الخليفة. بالثقةفي تصويت جوهرها تكونفي سوف برلمان وانتخاب

. ١٩٧٣ يناير من والعشرين الثالث في الصادرة الرسالة في

 من الوزراء والستة األمير أن فيقول والحكومة للحكم الجيد األداء السفير ويمتدح

 ثالثة الى باالضافة الحكومة في والخبرة المهارة نصف يوفرون الذين الخليفة عائلة

 المتفاني النوع من المختلفة وبطرقهم جميعا هم االدارة جهاز العامينفي االدارييين من

 السفير يستثني وال للبحرين. جلي وبشكل نفسه والمكرس والملتزم والمواظب العمل في

 حيث من المساواة قدم على فقط ليسوا أنهم فيقول العائلة أفراد غير من الستة الوزراء

 يحترم الوزراء رئيس وأن للعائلة موالين يعتقد ما حسب أنهم بل للبحرين أنفسهم تكريس

 الذي محمد- الشيخ األصغرلألمير األخ حيال أسفه عبرالسفيرعن عندئذ مشورتهم.

 والمدير خليفة بن محمد الشيخ بين الخاص العداء الى وأشار االنعزال موقف يتخذ زال ال

 )الوظيفية( الوطنية المرتبة من يجردهما زال ما الخالف هذا أن وقال للشرطة العام

 اقتناع عدم حول تتحدث التي الدورية الشائعات وجود الى السفير أشار كما (.٢) رقم

 هذه على السفير وعلق الوزراء. رئيس عمه من غيرته وعن للدفاع وزيرا بكونه العهد ولي

 - فالخليفة الحاكمة، يهددالعائلة الذي النوع من بأنهاليست يعتقد أنه فقال الخالفات

 الى يحتاج فأنهذا ذلك ومع مواقعهم على للحفاظ ممتاز وضع في أصبحوا - رأيه حسب

والمهارةواألعصاب. الصبر

 الحركات نشاط من والتحذير األمن قضايا عن الحديث عن التقارير تخلو ما نادرا وألنه
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 التحرير وجبهة الشعبية الجبهة لموضوع الرسالة هذه السفيرفي تطرق فقد ونموها الشورية

 من والحكم المجلس انتهاء ضوء على تكتيكاتهماوذلك النظرفي تعيدا أن يتوقع أنه وقال

 وذلك البحرين شعب قبل من عموما مقبولة تكون دستورية( )صيغة تسوية الى القوصل

 والقول التوافقية الصيغة وأمامهذه االفق(. يبدوفي )كما أشهرالقادمة الستة خالل

 وبالرغم لكن األمور الفساد فرصتها ستضاءل الهدامة العناصر فأن للسضير- زال ما

 لدى اآلخر الخيار أن محاوالتها. عن توقف لن الهدامة( العناصر ) هذه فأن ذلك من

 تحصل أن الى واالنتظار اآلن أيديهم هوكف - األكبر هواالحتمال وهذا - العناصر هذه

 ويخلص الداخل. من تهديمه أجل من العمل سيبدؤون وعندئذ كامل برلمان على البحرين

األولى. من أكثرحيوية ستكون الثانية البحرينية االنتخابات بأن للقول السفير

 جهاز قيام عن ليتحدث ١٩٧٣ فبراير من والعشرين السابع في عاد أن يلبث لم السفير لكن

 لتقديم اعدادهم يتم وأنه الشعبية للجبهة بانتمائهم المشكوك من تسعة باعتقال األمن

 أن السفير يقول االعتقاالت. من المزيد هناك يكون أن المحتمل ومن للمحكمة تهمشهادا

 الحاضر. الوقت يسببهفي مما أكثر الماضيينقلقا الشهرين لهفي سبب ربما االجراء هذا

 الجبهة مؤامرات هواكتشاف األول : أمرين الى فأشار األمني الجانب عن حديثه ويواصل

 على ساعد قد )االمارات( االتحاد وأن عمان شمال والخليجفي لتحريرعمان الشعبية

 التي الحالية باالضرابات واألخيرفهوالمتعلق األمرالثاني أما الخارج. في توفيرالمصداقية

 تقوم - شك بدون القريب المستقبل في - حملة بداية تكون ربما وأنها بالطائشة وصفها

 يأمل المرء فأن صحيحا كانهذا ما واذا الديمقراطية العملية لققويض الشعبية الجبهة بها

 قطف تم قد كان ا اذ ما على يعتمد الكثير أن السفير ويرى .المهد في عليها القضاء يتم أن

 فأن المجلس في معهم يتعاطف من هناك كان اذا وأنه الحقيقيين المطلوبين )اعتقال(

 الموضوع. الجديةفي تعني الحكومة بأن ستفسر ستصلهم التي االعتقال( )عملية الرسالة

 تهدف كانت ما بأن Tesh تيش السفير قول الموضوع هذا في االستفهام عالمات يطرح ما

 وقناعته يتماشى هوما عليه اقدمت الذي االعققال( )عمليات الفعل وراء من الحكومة اليه

 )في الجهازاالداري وسالمة الخليفة وضع على الحغاظ جانب الى شخصياوأنه

 مقربة على يتنضسون الذين واآلخرين السعوديين التفكيرفي أيضا عليهم فأن البحرين(

أعناقهم. من

 السياسيين النشطاء من المزيد اعتقال على السلطة اقدمت السفيرحيث توقعات تأكدت وقد

 يمثلون الذين من غالييتهم معتقال وعشرين ثالثة مجموعه ما الى العدد ليصل والنقابين

 الشعبية الجبهة الى يقتمون الذين من فهم الباقون أما البحرين. لعمال التاسيسية اللجنة

(.١٩٧٣ مارس منشهر األول النصف المرسلةفي السفير )رسالة الوطني. التحرير وجبهة

51



: هما والخطورة االهمية غاية في أمرين حدوث عن تمخضت االعتقاالت هذه لكن

 عداد في الشعبية للجبهة ينتمون الذين وهومن مراد عبدالوهاب مراد المدعو اعقبار ( ١

 القضية هذه أحدثت وقد . ١٩٧٣ فبراير من عشر التاسع في اعتقاله لحظة منذ المفقودين

.الحقا ذلك لذكر سنأتي كما الوطفي المجلس في زوبعة

 اعتقال النسائيحيثتم العنصر البحرين تاريخ مرةفي وألول شملت االعتقاالت أنهذه ( ٢

الشعبية. الجبهة على محسوبتان وهما عيسان وصالحة النجار سبيكة اآلنسة من كل

 ثالثة من المؤلف العرب المحامين اتحاد وفد قيام سعة الوا االعتقاالت حملة على ترتب وقد

 و المعتقلين سراح باطالق للمطالبة ١٩٧٣مايو ٢١ البحرينفي الى بزيارة كويتيين محامين

٠١٩٧٣مايو ٢٥ الى الزيارة امتدت

 وذلك ء لوزرا ا مجلس اجتماع األمن( جهاز مدير ) رسون هند أيان حضور عن اآلن نتحدث

 الدكتور ورائه ومن مبارك بن محمد الشيخ بدعم حظي أنه وكيف األمن موضوع لمناقشة

 القائل الموقف اتخذوا الثالثة أن هندرسون يقول البحارنة. حسين كتوروالد فخرو علي

 تتخذها أن الحكومة على يجب التي االمور بين من هي الخاص األمن صالحيات بأن

 بأن الوزراء مجلس هندرسون أفاد االجتماع هذا وفي الزمني. الظرف متطلبات حسب

 بالخليفة لالطاحة يهدفون الذين أولئك ضد استخدامها أجل المطلويةهيمن الصالحيات

 المرض منع اريد ما اذا الوحيد الحل هي الوقاية أن وهويرى قائما سيظل الهدف هذا وأن

 ١٢ المؤرخةفي الرسالة السفير ويقول متعذرة. عليه السيطرة تصبح ال االنتشارحتى من

 شخصيا سيقوم وأنه الوزراء مجلس أعضاء بقية بدعم حظي هندسون أن ١٩٧٣ مارس

 السفير ويسجل الضرورية. السلطات الحكومة امتالك يضمن الذي القانون بصياغة

 قد أنه وهويعتقد الوزراء ثقة يملك بأنه يشعر اآلن أصبح أنه فيقول رسون هند أيان انطباع

 العتقال الحاجة دون الحكومة على الناقمين الحباط الكفاية فيه ما الوقت هذا حتى عمل

المزيد.

 الموقف هذا أن فيقول األمني الموضوع حيال المتصلب الوزراء موقف على السضير يعلق

 على يحصل أن يتوقع وأنه واياهم جمعته التي الالحقة األحاديث الحالفي بطبيعة انعكس

االسبوع. هذا نهاية مع المزيد

 ليس واالستقرار االمن توفير عن هوالمسئول وكأنه يتحدث السفير أن تماما الواضح من

 الحيوية المنطقة فهذه ذلك ريبفي وال باسرها. الخليج منطقة في وأنما فقط البحرين في

 األحوالخاصةوأن بايحالمن فيها التفريط يمكنوال استراتيجياللغرب تعتبرامتدادا

 رسم في واضحا تأثيرها وبدا السبعينات عقد في ذروتها بلغت قد الباردة الحرب أجواء

 الذي االستقالل يافطة تحت لنفط با الغنية الخليج بمنطقة باالحتفاظ الكفيلة السياسات
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 ترك المعقول غير من يصبح هذه الصراع اجواء في الجديد. االستعمار ورائه من يخفي

 هذا وعلى االمبريالية المصالح وتهدد الخليج وتمرحفي تسرح واليسارية الثورية الحركات

 ولكن تتبناها كانت التي رهابواال القمع سياسات اليريطانية الحكومة واصلت األساس

المستقلة. الحكومات يافطة تحت

التأسيسي المجلس

 التجار من المعينين واألعضاء الوزراء من المكونة المجلس تركيبة أن فيه شلس ال مما

 الحكومة نجاح الى أدت قد المجلس سادت التي التكتالت الى باالضافة األعمال ورجال

 تغييرات بدون الدستور مرور عمليا عنه نتج الذي األمر السياسية العملية ايقاع ضبط في

 الريفية المناطق تمثل التى المحافظة الدينية الكتلة أن الحكومة حظ حسن ومن جوهرية.

 برؤيتها الخاص منظورها من العملية تقيم على وركزت والخطيرة المهمة القضايا تركت قد

 في خالفاتهم وتسببت بينهم فيما أنقسموا فقد األصالحيون أما الدينية. وتوجهاتها

 تحديد ذلك في بما الدستورية الوثيقة في ملموسة تغييرات احداث على مقدرتهم اضعاف

 قوبل وقد والمجلس الحكومة بين خالف موضع كانت فالمخصصات األمير. مخصصات

 الذين األعضاء بعض قبل من شديد باعتراض ماليين بستة بتحديدها الخاص المقترح

 أشد من كان الجشي رسول فالنائب آنذاك. الدخل لحجم بالنسبة جدا كبيرة اعتبروها

 ٠/٠ ١ ٠ بنسبة األمير مخصصات تثبيت األمر بداية في رأيه وكان المبلغ هذا على المعترضين

 الوزير نصيحة ضوء على المقترح هذا عن تراجع أنه اال الميزانية يه الدخل مجموع من

 االرتفاع ضوء على النسبة هذه تحديد خطورة الى رسول النائب نبه الذي الشيراوي يوسف

 صوت فعندما ولذا ماليين بأربعة العضورسول تمسك عندئذ النفط. أسعار المستمرفي

 رضاه عدم عن تعبيرا الجلسة من لالنسحاب اضطر ماليين الستة تمرير على المجلس

 بعد التصويت. عن باالمتناع الصالح صالح علي والنائب مراد جاسم القائب اكتفى بينما

 عن لالستضسار الجشي رسول النائب باستدعاء قام السفر من عيسى الشيخ األمير رجوع

 نسبة يمثل المبلغ هذا أن النائب رد وكان المتصلب الموقف هذا التخاذ دفعته التي األسباب

السمو. صاحب يرضاه ال ما هذا وأن الميزانية لحجم بالنسبة ا جد عالية

 سنة لمدة العلم خدمة موضوع األعضاء بال عن أهميتها غابت التي المهمة المواضيع من

 مراد جاسم األستاذ يقول مراد. محمد جاسم العضو طرحه الذي سنتين أو واحدة

 وأنه العسكرية الخدمة تأدية في المواطنين هومساواة الطرح هذا وراء من الهدف أن

 توظيف الستبعاد البحرين دفاع قوة أمام الطريق قطع لتم المقترح لهذا الفجاح لوكتب
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 تعزيز في مهما عامال ولكان غيرهم دون السنة جماعة على وقصرالتوظيف الشيعة

 يؤيده لم المقترح هذا ألن أمله خيبة عن مراد جاسم األستاذ ويعبر الوطفية. الوحدة

 أنه قال الشيعة النواب وبعض المقترح رفضوا فالنواب الشمالن. لعزيزالعضوعبدا سوى

 لهاأسبابها فكانت الحكومة أما الحاكمة. للعائلة حرس الى أبناؤهم يتحول أن اليرضى

المقترح. هذا بفشل سعيدة الرفضوكانت الخاصةفي
 السفيرفي وصوره حلله كما السياسي المشهد استعراض جدا المهم من السياق هذا في

 البريطانية. الخارجية الى ١٩٧٣ فيراير من والعشرين السابع في بها بعش التي الرسالة

 ما اذا فأنه ثم ومن السياسي التطور اهتمام مركز هوبمثابة المجلس أن السفير: يقول

 الخبرة انعدام أن متوقعا. كان كما مرت قد التجربة فأن الهدامة العناصر جانبا اسثنينا

 الديمقراطية( العملية ) لكنها الوزراء وقت اهدار في يتسبب ذلك وأن مزعج أمر هو

 كتلة عن للحديث انتقل ذلك بعد . البحرينيين كبيرمن لعدد مشوقة نفسه الوقت في

 الشعبية الجبهة قبل من عليهم الضغط تم الذين التقدميون فقال: المقاطعة الشهابي

 البداية مفذ االنتخابات وقاطعوا األخرى الخارجية والقوى العربي والخليج عمان لتحرير

 من . بفقور ومعارضتهم شكوكهم استقبال تم الدستورية العملية صورة تسويد بهدف

 طريق عن الوزراء يضايقون الشمالن جماعة أن فقال: الشمالن جماعة عن تحدث ثم

 التي التعديالت هذه من أوثالث اثنتان هناك لكن الفهم عن البعيدة تعديالتهم طرح

 الشمالن يكون أن في وشكل . مقصود وبشكل الهدام النوع من تكون أن المحتمل من

 أن : فقال الدينيةالجماعة الى انتقل بعدها . المتضاربة الدالئل من بالرغم ثوريا نفسه

 الخلف في لديهم الدينيين من صغيرة مجموعة بينهم فيما يضمون الذين الشيعة األعضاء

 آخر في هرولوا ربما وأنهم االنصاف على أخيرا حصلت قد بأنها تشعر التي جماعتهم

 الوزراء عن وتحدث . الثوريين ضد ليكونوا ولكن الخليفة صف ليكونوافي ال المطاف

 الموجه النقد مواجهة مسئولياتهمفي عن دفاعا للتصلب يميلون أنفسهم الوزراء : فقال

 آثر وربما معلوماتصحيحة. على يستند ال الذي النقد ذلك ،المنتخبين األعضاء من اليهم

 اآلراء ميزان فأن ولذا الدكتورعليفخرو. فيهم بمن الحقا الموقف التخليعنهذا بعضهم

 الوزراء( ) وأنهم ما الىحد الواقعية صوب تأرجح قد األوليين الشهرين بعد الوزارية

. براجماتيين تعلمواكيفيصبحون

 المطلوبة المدة نصف وهي التأسيسي المجلس العملفي سير على أشهر ثالثة انقضاء بعد

 السنير يقول آخرالمستجدات. البريطانية الخارجية الى السفيرفينقل يعود النجازالعمل

يلي: ما ١٩٧٣ مارس من العشرين المؤرخةفي رسالته في

 الدستور. مسودة حوتها التي المواد بانجازنصف وقام جهداعظيما حقق المجلس أن ( ١
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 مع الصريحة المقابالت من سلسلة بنشر الحكومة قامت المناسبة هذه عن ولالعالن

 ليوم البحرين لشهرية الحكومة وذلكفيجريدة لمجلس القياديينفي األعضاء

 بان أفاد لكن الحاضر الوقت اللقاءاتفي لهذه لديه ترجمة وجود السضيرعنعدم واعتذر

 أنظمة الهمالهم األعضاء بعض بتوبيخ قام - الصحافة قالته لما استنادا — المجلس رئيس

 الصحافيين جميع مع اللعب على اقدامهم الى باالضافة مسئولياتهم فهمهم وعدم المجلس

األعضاء. كالم تحريف تعمدها بسبب للصحافة نقده وجه كما

 المتشددين الوزراء وهومن - الوزراء مجلس لشئون وزيرالدولة العريض جواد أن (٢

 التي تلك هي النقاش من المزيد بغرض تأجيلها تم التي المواد من واحدة بأن له أكد -

 ١ ٤ على يزيد ال عددهم وأن مناصبهم بحكم الوزراء من يتكون الجديد البرلمان أن تقول

 عمل على سنوات ٤ مرور بعد ٤٠ الى عددهم يرتفع منتخبا عضوا ٣٠ الى باالضافة وزيرا

 المنتخبين األعضاء عدد تثبيت على أصرت ربما الحكومة أن جواد الوزير يقول المجلس.

 يدعمون الذين الغني-هومن كانو-التاجر أحمد العضوالمعين وأن أعلى كحد عضوا ٣٠ ب

كثيرون. مثله هناك وأن الخط ا هذ

 العامة العالقات على بالتركيز الحكومة مبادرة عن جواد الوزير السفيرحديث ويسجل

 عمل بخصوص الصحافة مع لقاءات بعمل أخيرا باشرا الوزراء من اثنين أن فيقول

 احداهما جديدتين اسبوعيتين لصحيفتين الترخيص تم نفسه الوقت في وزارتيهما.

 تحريرها ورئاسة تؤولملكيتها المواقف واسمها واألخرى بحتة رياضية صحيفة

 أن .راديكاليا وهوليس الشيعة من واسعة جماعة يمثل الذي المدني عبدالله للعضوالمنتخب

 أوسع بصحافة البلد تزويد على تعمالن سوف - الوزير قول حسب - الصحيفتين هاتين

عددا. االقل هي التي اليسارية بالصحافة قياسا

 دام توقف بد والكومولث للخارجية تقاريره عادالسفيرلكتابة ١٩٧٣مايو من الحادي في

 تحت ٨.0ا.١ح٢٢38دي.هريس أي. السيد الى بها بعث التي رسالته وكانت يوما أربعين

التأسيسي المجلس عنوان

 هناك بأن يعتقد وأنه الدستور( )من مواد ست آخر في أصبح قد المجلس أن السفير يقول

 التي يبدوتلك ما على المواد هذه بين من وأنه المناقشة من المزيد بهدف مؤجلة مواد ثماني

 األمن وقوانين األمير ومخصصات االسالمية الدولة وموضوع للمرأة التصويت بحق تتعلق

 على اجبارالحكومة تم األخيرة المراحل وأنهفي االتفاقات. عقد األميرفي وصالحيات

 السماح عدم مثعل من كبرى أهمية ذات غير التييبدوأنها الثانوية المسائل بعض التقازلفي

 األقل )على سفرتهم أهمية بمدى الوزراء رئيس اقناعهم حالة االفي البلد بمغادرة للوزراء

 عمله ينجز سوف المجلس فأن هومتوقع ما وحسب بانه القول السفير ويضيف نظريا(.
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 المراجعة المسودة لتدارس وقتها تأخذ سوف الحكومة وأن يونيو( ١٦) المحدد الموعد حسب

 الشخصي تخمينه على بناء وأنه رمضان، شهر بعد ستكون )البرلمانية( االنتخابات وأن

 . ١٩٧٣ ديسمبر ١٦ الموافق الوطني العيد يوم في ينعقد سوف البحرين األولفي البرلمان فأن

 مجمل )بخصوص الوضع أن فيقول: عام بشكل الوضع عن انطباعه السفير ويسجل

. ملحوظ بشكل العامة البهجة يفتقد السياسية( العملية

 أشهرمن ستة وبعد ١٩٧٣ عام يونيومن ٩ في المنعقدة واألربعين الخامسة الجلسة في

 والشعب. الحكومة بين ما دستورعقدي أول الدستورليصبح التأسيسي المجلس أقر النقاش

 جزئية بديمقراطية جاء الذي الكويت دولة دستور كبير حد الى يشبه الدستور وهذا

(partial-democracy) البدائية( بالديمقراطية الغرب عليهفي يطلق أوما rudimentary 

democracy وألن الحزبية. أوبالتعددية للسلطة السلمي بالتداول يسمح ال أنه )حيث 

 الكاملة السلطة يملك األمير فأن الحقيقية البرلمانية بالدولة ليست الكويت مثل البحرين

 الكويت عندستور يختلف أنه اال (٣٣ )مادة الوزراء مجلس وأعضاء الوزراء رئيس لتعيين

 معجواز البرلمان أعضاء من الوزراء األولىالختياربعض الدورة الحكومةفي يلزم فيكونها

 على البالد وصف قد الكويتي كمثيله البحرين دستور أن كما القادمة. المجالس التعيينفي

 كم لحا ا أبن بعده ومن عيسي لشيخ ا أبن في لسلطة ا على وب لتنا ا وحصرت ثية ورا رة ما ا أنها

 التشريعية السلطات بين الفصل مبدأ الدستورعلى ويؤكد (.١ )مادة جد عن أبا وهكذا

 (.٣٢ مادة الوطني) والمجلس األمير يتوالها التشريعية السلطة وأن والقضائية والتنفيذية

 عضوا ١٤ على عددهم يزيد أال على مناصبهم بحكم البرلمان في أعضاء هم والوزراء

 ونشرها عليها والتصديق القوانين اقتراح حق لألمير فأن بالتشريع يتعلق وفيما (٣٣ )مادة

 أما يوما ثالثين خالل المجلس الى بارجاعه األمير يقم لم اذا علية مصدقا القانون ويعتبر

 فيتو على التغلب المجلس حق من فأنه مسبب بمرسوم األمير قبل من مرفوضا أرجع اذا

 يتألف الوطني والمجلس (.٣٥ المجلس) في المصوتين أغلبية على الحصول طريق عن األمير

 األربعين الى يرتفع العدد ولكن المباشر السري األنتخاب بطريق منتخبا عضوا ثالثين من

 البرلمان أعضاءفي هم ين الذ الوزراء عدا هذا الثاني التشريعي الفصل انتخاب من ابتداء

 وأن أصلية بصفة بحرينيا مواطنا يكون أن يجب عضوالمجلس (.٤٣) مناصبهم بحكم

 ومدة (.٤٤ والكتابة)مادة القراءة يعرف وأن عاما ثالثين عن االنتخاب يوم سنه تقل ال

 عليه يجب ولكن المجلس يحل أن األمير حق من وأنه (٤٥) سنوات أربع التشريعي الفصل

 االنتخابات اجراء عدم حالة وفي الحل تاريخ من شهرين خالل انتخابات يدعوألجراء أن

. (٦٥) يكن لم الحل وكأن التشريعية صالحياته كامل المجلس يسترد المدة تلك خالل

 بتقريره ١٩٧٣يونيو ١٢ السفيرفي بعث عمله من التأسيسي المجلس انتهاء بمناسبة
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 مناقشة من ١٩٧٣يونيو من التاسع في التأسيسي المجلس بانتهاء فيه أفاد الذي السري

 التعديالت من العديد ادخال بعد له المخصصة أشهر الستة غضون الدستورفي مسودة

 القضايا من العديد أمام مليا توقفوا األعضاء بأن القول السفير واضاف عليه. والمقترحات

 الشريعة ودور للدولة الرسمي والدين األمير مخصصات رأسها وعلى والحساسة المهمة

 للمجلسفقال الحكومة التيقدمتها التنازالت عن السفير وتحدث التشريع. ميةفياالسال

 اسالمية دولة تكون أن البحرين أرادوا الذين أولئك لصالح كان الحساس التنازل أن

 هذا وأن وغيرهم الوزراء فيهم بما الحر للتصويت تركها الوزراء رئيس قرر حيث

 يحدث ال وأنه والمغرب الديمقراطية اليمن جمهورية مصاف البحرينفي يضع التعديل

 آخر. محل في حافظة قانونية مادة هناك أن طالما القشريع بقاعدة يتعلق فيما فارق أي

 مثل التقدمي الرأي لصالح مهمين أوتنازلين تثازل هناك كان ذلك الى باالضافة

 ولم للبرلمان المستقل الرقابة ديوان وتبعية المجلس عضوية من المجنسين المواطنين استثناء

 التنازالت هذه أن فيقول الموضوع هذا السفيرعلى يعلق بهما. العمل ليفضلوا الوزراء يكن

 القضايا من أخرى مجموعة فهناك األمن لصالح يدفع الذي الرخيص الثمن وبمثابة تبد

ديها. تفا التيتم

 سياسية السباب — قادرة تكن لم الحكومة السفيرأن قال التصويت المرأةفي بحق يتعلق فيما

 وقد ،منهم الكثيرين رغبة من بالرغم االنتخاب حق النساء اعطاء على - وخارجية داخلية

 فيصف المجلس رئاسة السفير ويمتدح المستقبل. لبرلمانات القضية هذه الحكومة تركت

 اال خبرة أي امتالكه عدم من بالرغم وأنه والمحبوب، المتعلم بالجنتلمان العريض ابراهيم

 الدول الى انتشرت قد للمجلس كرئيس سمعته وأن ودعابة وحزم بصبر المجلس أدار أنه

 للمرة السفير يشير السياق هذا وفي ومثقف. كشاعر سمعته الى أضافت وأنها المجاورة

 األميرلرئاسة هومرشح ترويضه وتم مبعدا كان الذي الشمالن العزيز عبد أن الثانية

العريض. ابراهيم لشيعي قبال من باالنتصارعليه سمح األمير لكن س األسا المجلسفي

 والكومنولث الخارجية لشئون الدولة لوزير آخر سري تقرير هناك كان التاريخ ا هذ نضس في

 وصالحيات الحكم بين بالتوازن المتعلقة أالوهي األهمية امسفيرذمسأمة-ؤذغاية فيه تحدث

 الخليفة عائلة في المتنفذة الدائرة هدف أن : السفير يقول . البرلمان( ) الوطني المجلس

 لكن صادقة )الحكم( نواياهم بأن اقناعهم منأجل للمواطنين هواعطاءصالحياتكافية

 يفرض أوأن االرادة مسلوية االدارة فيها تصبح التي الدرجة الى ليست الصالحيات هذه

 تتسببفي أوأنها األقوياء الجيران استعداء بواسطتها يتم أوأن متهورة اجراءات عليها

 المواجهة درجة الى ما قضية فرض بهدف المجلس ضغط ما ا واذ الخليفة. مركز تقويض

الى الساعة عقرب بعودة يؤذن ذلك فان األعضاء من كبير عدد بانسحاب التهديد وتم
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٠ وتقوى تتبلور للنظام المعارضة حيث الوراء

 وخصوصا كبير بشكل والحكومة النظام يحصن الدستور أن فأكد: عاد السفير لكن

 الى بها عهد قد التشريعية السلطة وأن األول(. التشريعي الفصل ) األول البرلمان خالل

 بحكم عشر األربعة الوزراء زائدا األول التشريعي الفصل في الثالثين واألعضاء األمير

 فأن ولذا سنوات أربع بعد أربعين الى سيرتفع المنتخبين األعضاء عدد أن اال مناصبهم.

 . السليم يبدوفي ما على تبقى األولى سنوات األربع خالل الحكومة بها تمتع التي األغلبية

 الى القوانين يحيل األميرأن حق من أنه فقال: الصالحيات عن السفيرحديثه وواصل

 األمير يملك كما القانون. اسقاط أيضا األعضاء أغلبية حق من لكفه التالي االنعقاد دور

 التنفيذية السلطة تكوين وعن . جديدة انتخابات الجراء والدعوة البرلمان حل صالحية

 )يعينهم الوزراء ومجلس األمير( )يعينه الوزراء رئيس من تتكون أنها السفير: قال

 أريع لمدة ( الوزراء )مجلس الحالي الفريق لمراكز حماية يضع أيضا وهذا الوزراء( رئيس

 األعضاء أغلبية بتصويت مناصبهم من الوزراء عزل باالمكان وأنه األقل. على سنوات

 فأنه الوزراء رئيس الثقةفي بعدم التصويت أما الثقة. عدم على ( الوزراء )عدا المنتخبين

 المجلس. حل الحالة هذه لألميرفي وأن المنتخبين األعضاء جميع ثلثي موافقة الى يحتاج

 الحالة فأنهفيهذه الوزراء رئيس الثقةفي بطرح الجديد المنتخب المجلس قام ما اذا لكن

 الدستور على التعديالت بخصوص أما . المنتخبين لألعضاء العادية األغلبية الى يحتاج

 موافقة بعدها ومن المنتخبين األعضاء جميع ثلثي أغلبية موافقة الى تحتاج أنها : فقال

 المجلس، عمر من األولى سنوات الخمس خالل اقتراحها يمكن ال التعديالت هذه وأن األمير

. اثتهكحرمته فأنه الوراثي الحكم أمامبدأ

 جيدةفيعمل مهارة أبدت قد الحكومة أن فيقول: المجلس العملفي ويعلقالسفيرعلىسير

 الضغوطات عن حديث آي يسمع لم وأنه ديمقراطية بطريقة الحوارات وادارة التنازالت

 المصطلح ادخال طريق عن تجاوزها تم فأنه األخرى بالقضايا يتعلق فيما لكن أوالرشوة.

. للقانون وفقا الواسع
 على الدستور نص حيث التشريع بمهمة يتعلق فيما الشديد قلقه عن السفير عبر وهنا

 واقرارها. بمناقشتها البرلمان يقوم أن على القوانين مشروعات بصياغة الوزراء تكيلف

 سريعا معها التعامل سيتم التي القطاعات هوأحد العمال قطاع أن السفير أفاد ذلك بعد

 حيث من مفيدة كانت الخارجية التنمية مساهمة وأن العمالي بالتشريع فيمايختص وذلك

 يكون بأن احتمال هناك أن السفير ويرى المجال. هذا في الخبراء وخبرة نصيحة توفير

 مخصصات يقرر الذي هوالمرسوم الجديد البرلمان على عرضه يتم الذي األول المشروع

 السفير ويعتقد ٠ هوالحاكم ظل طالما للتغيير غيرقابلة السنة دينارفي ماليين األميربستة
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 الذي األول القانون أما للدهشة. مثير لكنه مؤلم غير المجلس من الصادر القرار هذا أن

الدولة. بميزانية الخاص السفيرفهوالقانون رأي حسب للمجلس سيقدم

 يقول ال حتى للبرلمان سيترك التشريع ن السفير فقال قضايا من تبقى بما يختص فيما أما

 المجلس انعقد وعندما المشروعية. اليملك وأنه (00ال0220) الوفاض خاوي البرلمان أحدأن

 الداخلية، الئحته عن فكرة أية - السفير كالم حسب - لديه تكن لم مرة ألول التأسيسي

 السفير ويشير .مهضوما الغالب في يكن لم ء األعضا نقد وأن منتظم غير كان فالنقاش ا ولذ

 التباين هذا تسبب وكيف الدينيين ومجموعة الوطنيين مجموعة بين الموجود التباين الى

 بسبب وذلك باالنتهازي وتسميته الشمالن عبدالعزيز الوطنيين زعيم سمعة تشويه في

 كانت الوطنيين جماعة ألن الغرابة يثير ما هذا وليسفي االسالمية. الدولة لموضوع انحيازه

 وتحتج االسالمية بالدولة الخاص التعديل تعارض وكانت واحد كفريق الغالب في تعمل

 نقده السضير ويوجه الخاص. القسم بها يقوم التي االعتقال وعمليات األمن قوانين ضد

 الراديكالية االطروحات على فقط توافق كانت كعادتها أنها فيقول الوطنيين لمجموعة

 مع اختالفها أكثرمن نضسها مع مختلفة أنها الجمهورعلما على للعب وتميل عام بشكل

 من الغالب تدارفي وهي أكثرتالحما فكانت المحافظة الدينية الجماعة أما اآلخرين.

 ويسبق الدينية. القضايا وعلىقاعدة الشيعية المدني جماعة زعيم بواسطة المجلس خارج

 عام بشكل يكونوا لم المنتخبين األعضاء بأن القائل لالستنتاج فيخلص السفيراالحداث

لقادمة. االنتخابات لنينجحفي سوف منهم مؤثرينولذافالكثير
 حماس سر يكتشف لم أنه فيقول الناخبين لعواطف األعضاء دغدغة الى السفير ويشير

 وشاهد المناسبات احدى المجلسفي قاعة جلسفي عندما اال العامة للمصلحة األعضاء

 القائلة السفيرالمعلومة يسجل بعدذلك أداءأعضاثهم. يراقبون الناخبين عددابسيطامن

 في سواء ضدهم التمييز ممارسة توقف بسبب الرضا لديهم أصبح كجماعة الشيعة بأن

 لمجلس من تذمره مبكرعن وقت الذيسبقوأنعبرفي األمير أما الحكومة. أوفي المجلس

 السفيرالى وتطرق بهم. ابتهاجه أوج اآلنفي فقدأصبح الشيعة من كلهم بأنهم بالقول

 الوعرة الطريق البحرينفي الحديثعنسير توقفتعن أنها فقال والكويتبيروت صحافة

 عن انطباعه يسجل أن السفير ينسى وال سماعه. الوزراء رئيس يود ال الذي وهوالحديث

 متابينة ذوقناعات )وهم الوزراء أصبح حتى طويل وقت يمضي لم أنه : فيقول الوزراء

 من العضوالمنتخب به يتمتع بما مقارنة السياسية بالمواقف يتعلق فيما قلقا أقل المبادئ( في

 كيفيوجهون تعلموا قد )الوزراء( فأنهم وعلىكلحال العامة. المسئولية انعدام ومن جهل

 أنهم فجأة بين وأنه بالحقوقوالمبادئ، لمتعلقةلمسائاللمبكر الطرح النقاشمنخالل

. والتفاؤل الثقة الى الجزع من تحولوا وأنهم االشياء عمل يتقفون
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 االنتخابات الدستورقبل الحملةضد ن السفيرعنتوقعاتهفيقول يتحدث التقرير فيختام

 السنة جعل األميروبهدوء يحاول أن أيضا يتوقع كما ناجحة. تكون لن سوف )القادمة(

 فهي الخليفة تمثل التي القيادات أما السابقة. االنتخابات كانوعليهفي مما تنظيما أفضل

 شبيهة حساسة نقاشات تدورفيها سرية جلسات عقد يتوقع الخارجية فوزير حذرة: زالت ال

 الذين من والمتحفزين المتبرمين أولئك وعن المجلس. دارتفي التي الكثيرة النقاشات بتلك

 أما القانون. حسب التصويت بمقدورهم ليس أنه السفير يقول العشرين عن أعمارهم تقل

 كان اذا وعما التشكيلة بهذه بالتنبؤ البدء المبكر لمن أنه فيقول القادم البرلمان تشكيلة عن

 احداث بامكانهم الذين الهدامة التنظيمات من بقوا الذين من كاف عدد هناك يزالال

 حسب الحاضر الوقت تشيرفي الدالئل لكن االنتخابات. وقت مظاهراتفي أوعمل ترعيب

 المعتدل. الفموالسلمي اتجاه ستسيرفي القادمة المرحلة الديمقراطيةفي العملية أن الى قوله

 طرح حول األخيرة قبل الفقرة السفيرفي طرحه ما التقريرالمطول هذا للتظرفي الالفت

 بواسطة يمرر سوف قوله حسب القانون ا هذ وأن الدولة( أمن )قانون لألمن جديد تشريع

 هذا باصدار الحكومة بنية السفير لدى المسبق العلم هذا أن البرلمان. انعقاد قبل مرسوم

 وفي بل األمنية القضايا في اليريطانية الحكومة مشاركة فقط يؤكد ال لألمن الجديد تشريع

الحقا. سنكتشف كما السياسية العملية مجمل رسم

 تتواجد أن اليتوقع بأنه القائل الداخليةوزير بتصريح السفيرالبريطاني اثرسماع على

 أن في أمله عن للتعبير السضير سارع الجديد البرلمان انعقاد قبل الخاصة األمن محكمة

 عن السفير عبر الداخلي الشأن في التدخل يشبه وفيما صحيحا. الوزير تصريح يكون ال

 انعقاد قبل أي ) ذلك قبل يمرر أن يجب باألمن والخاص المناسب التشريع بأن بالقول رأيه

 أن الحكومة بمقدور كان ا واذ الخاص، القسم وضع حماية بهدف وذلك بمرسوم البرلمان(

 أجل من هواالفضل االجراء هذا فأن واقع كأمر الجديد البرلمان على القانون( ) تعرضه

 يقول القدخل في وامعانا قوله. حسب باألمن الخاصة الصالحيات في ضعف أي تجنب

 الداخلية( )وزير محمد الشيخ مع مناقشته يمكن ال الموضوع هذا مثل أن السفير

 الوزراء رئيس يكون أن يأمل الوزراءوأنه رئيس اختصاص هومن الموضوع هذا ألن
٠ حصعيفا

 الرسالة هذه وفي ١٩٧٣يوليو من الثاني في البريطانية للخارجية السفير نقله الكالم هذا

 دور انعقاد قبل ما الى القانون صدور تأخر عن الحديث من استغرابه عن السفير يعبر

 دور انعقاد صدرقبل القانون أن الى االشارة تجدر الوطني. للمجلس الثاني االنعقاد

 كما لوطفي ا المجلس ألعضاء كبيرة مفاجأة حدوث في صدوره تسبب وقد الثاني االنعقاد

الحقا. سنرى
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 مناقشة أثناء تتوقف لم التي االعتقاالت عن للحديث الحال بطبيعة يجر الموضوع هذا

 )جماعة الوطنيين كتلة احتجاج من بالرغم الدستورية الوثيقة لمسودة التأسيسي المجلس

 ألهمية ونظرا الخاص القسم بها يقوم لتي ا االعتقال وعمليات األمن قوانين ضد الشمالن(

. السياسيين المعتلقين عنوان قسماخاصاتحت فقدأفردناله الموضوع هذا

الدستور نصعليها كما التشريعية السلطة واختصاصات صالحيات

 التي تلك عن ١٩٧٣ دستور بها جاء التي التشريعية السلطة واختصاصات أعمال تختلف

 الغربي البرلماني النظام هومتبعفي لما فخالفا الغربية. الديمقراطيات في تطبيقها يتم

 النظام فأن التنضيذية السلطة من قوة وأكثر مرتبة أعلى هي التشريعية السلطة أن حيث

 لكنه الرئاسي والنظام البرلماني النظام بين وسط طريق هوفي البحرين في الدستوري

 الحكم نظام فأن ٧٣ دستور وحسب الوراثي. النظام بحكم البرلماني للنظام أكثر يميل

 السلطة نونوأنالقا ألحكام وفقا تعاونها مع الثالث السلطات بين الفصل مبدأ على يتأسس

 السلطات فروع احدى للدستورهي وفقا الوطني األميروالمجلس يتوالها التي التشريعية

 السلطات من ألي يجوز ال وأنه البحرين الديمقراطيفي النظام عليها ينبنى التي الثالث

 نص كما الدستور. هذا في عليه المنصوص اختصاصها أوبعض كل عن لغيرها التنازل

 وأن ديمقراطي الحكم نظام أن األولى المادة من )د( الفقرة البحرينفي دولة دستور

 ا اذ اال يصدرقانون ا (٤٢) المادة حسب وأنه جميعا. السلطات مصدر للشعب فيه السيادة

 غياب فترة اثناء القانون قوة لها مراسيم االمير أصدر ما اذا وأنه الوطني. المجلس أقره

 من يوما خمسةعشر خالل الوطني المجلس على تعرض ان يجب المراسيم هذه فأن المجلس

 هي الشعب من المنتخبة التشريعية السلطة أن تؤكد وغيرها الدستورية المواد وهذه انعقاده.

 مراجعة مسئولية تقع عليها وأن الشعب اراده عن تعبر التي القوانين صياغة عن المسئولة

 بالقوانين واستبدالها المجتمع ظروف تغير مع توافق ال التي تلك والغاء القوانين كافة

والسياسي. االجتماعيواالقتصادي المناخ تعكس التي الجديدة

 علميا ١٩٧وه ١٩٧٤ ليتيمتينفي انعاقده دورتي الوطنيفي المجلس أداء تقييم وحتىيكون

 ١٩٧٣ عام دستور اوكلها التي والمهام الصالحيات استعراض من بد ال فانه وموضوعيا

 القانونية القاعدة يوفر والصالحيات االعمال هذه تبيان أن ذلك التشريعية. للسلطة

 االخذ مع القصيرة البرلمانية التجربة اداء قياس أجل من اليها الركون يمكن التي والعملية

 احترام وعدم ورغباته الوطني المجلس قرارات من التنفيذية السلطة موقف االعتبار بعين

والرغبات. القرارات لهذه السلطة
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 التنفيذية بالسلطة وعالقتها التشريعية السلطة واختصاصات باستعراضمهمات أوال أ ونبد

 نتطرقفي أن على الوطني للمجلس الداخلية الالئحة الدستوروتضمنتها عليها نص كما

 هذه لحماية الدستور وفرها التى وهوالضمانات أال جدا مهم موضوع الى المطاف نهاية

 يزيد لما وتعليقها البرلمانية التجربة حل ضوء على الضمانات هذه فعالية ومدى السلطة

أويزيد:- الزمن من قرن علىربع

: لتشريعية ا ألعمال ا (١

 وصدق الوطني المجلس اقره اذا اال قانون يصدر ال أنه الدستورعلى من (٤٢) المادة أكدت

 أساسيتين مهمتين التشريعية للسلطة الدستور أعطى بالتشريع يختص وفيما األمير. علية

 التنفيذية. السلطة تصدرها التى المراسيم مناقشة (٢و القوانين صياغة حق (١ : هما

 حق الوطقي عضوالمجلس أعطت الدستور من (٧١) المادة فان األولى للمهمة بالنسبة

 في المجلس قبل من رفضه تم الذي القانون نفس اقتراح جواز عدم مع القوانين اقتراح

 رئيس فأن الداخلية الالئحة من ٨٠ المادة وحسب الحكومة. بموافقة اال االنعقاد دور ذات

 البداء والقانونية التشريعية الشئون لجنة الى تقديمه فور المشروع باحالة يقوم المجلس

 القانون ويعتبر عليه. الموافقة حالة في وذلك القانونية الصيغة ولوضعةفي فكرته الرأيفي

 لوطني ا المجلس من اليه رفعه تاريخ من يوما ثالثون مضى ا اذ ألمير ا ويصدره عليه مصدقا

 الثانية للمرة المشروع اقرار المجلس أعاد ما ا واذ فيه. النظر ألعاده المجلس الى يرده أن دون

 فيخاللشهرساقر,ره.٠لألميروأصدر عليه صدق شهم يتألف الذين األعضاع بأغلبية

 أعطته كما القوانين اقتراح حق لألمير (٣٥ ) المادة أعطت فقد الثانية للمهمة بالنسبة أما

 صياغة في التنفيذية السلطة بمباشرة العملية هذه وتبدأ رها. واصدا عليها التصديق حق

 هذا يخصه الذي أوالوزير الحكومة وتقوم التشريعية للسلطة تسليمه ثم ومن القانون

 الداخلية الالئحة من (٨١ ) المادة وحسب البرلمانية. األجراءات مراحل بمتابعة القانون

 لم ما المختصة اللجان الى الحكومة من المقدمة القوانين مشروعات بعرض الرئيس يقوم

 له أن المذكورة أواللجنة الرئيس أويرى االستعجال وجه على المشروع نظر الحكومة تطلب

 تبدأ الواحد الموضوع في القوانين أومقترحات مشروعات تعددت واذا االستعجال. صفة

 وما المختصة اللجنة تقرير ثم ومن التفسيرية ومذكرته األصلي المشروع بتالوة المناقشة

 المجلس على عرضها فيتم المختلفة القوانين مشروعات أما تعديالت. من التقرير يتضمن

 ومن حولها الالزمة التقارير العداد وذلك للمجلس المختصة اللجان على احالتها ثم ومن

 عليه التصويت يتم وعندئذ التقرير ضوء على القانون لمناقشة المجلس على عرضها يعاد ثم

أوالرفض. بالموافقة
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:الحكومة (مساءلة٢

 لرئيس أسئلة توجيه في الوطني عضوالمجلس حق على الدستور من (٦٦) المادة نصت

 ويملك اختصاصهم في الداخلة األمور الستيضاح وذلك الوزراء والى الوزراء مجلس

 حق تجدد جديدا الوزير أضاف فان األجابة على واحدة مرة التعقيب حق وحده السائل

التعقيب. العضوفي

 حيث الحق هذا ممارسة فيها يتم التى الطريقة الوطني المجلس الئحة نظمت وقد

 المراد األمور على ومققصرا بوضوح مكتوبا السؤال أنيكون على (١٠٦) المادة اشترطت

 أواضرار أوالهيئات األشخاص بكرامة مساس فيها عبارات يتضمن وأال عنها االستضهام

 أوأي الميزانية مناقشة حاالت في أما السؤال. مقدم من موقعا يكون وأن العامة بالمصلحة

 حسب المجلس رئيس ويقوم شفويا. األسئلة توجيه فيجوز المجلس على مطروح موضوع

 ويدرج بالسؤال المختص أوالوزير الوزراء مجلس رئيس بتبليغ الالئحة من (١٠٧) المادة

 على أوالوزير الوزراء رئيس يجيب المحددة الجلسة وفي تالية جلسة أول أعمال جدول في

 التأجيل يكون وال أسبوع على يزيد ال موعد الى االجابة موعد تأجيل حق ويملك السؤال

 حق سرية بيانات تضمن االجابة كون حال وفي المجلس من بقرار اال المدة هذه من ألكثر

 الالزمة السرية مراعاة مع المجلس سر أمانة لدى األجابه يودع أن أوالوزير الوزراء لرئيس

 فأنه الموضوع في عامة مناقشة يثير ال السؤال كان واذا الجلسة. مضبطة في ذلك ويثبت

 الداخلية الالئحة من (١١٠) المادة أن اال قرار. أي بصدده يتخذ أن للمجلس يجوز ال

 يتعلق وأنه خاصة لها الموجه السؤال أثاره معين موضوع مناقشة طلب حق الحكومة أعطت

 (١١٠) المادة لكن المجلس. رأي على فيه الحصول أجل من وذلك للدولة العامة بالسياسة

 عدم حالة في وذلك استجواب الى تحويله حق السؤال العضوصاحب أعطت الالئحة من

 على األجابة فيها تمت التى الجلسة نفس التحويلفي هذا يتم أال بشرط باالجابة اقتناعه

 أي حق من لكن صاحبه استرده إذا أو مقدمه عضوية بانتهاء السؤال ويسقط السؤال.

فيه. النظر المجلس بع يتا الحالة وفيهذه السؤال يقينى أن عضوآخر

التحقيق. وطلب للنقاش عام موضوع طرح (٣

 عام موضوع طرح طلب الوطنيفي المجلس ألعضاء الحق الدستور من (٧٢ ) المادة أعطت

 أن على بصدده الرأي وتبادل شأنه الحكومةفي سياسة استيضاح أجل من وذلك للمناقشة

 المادة من وواضح األقل. على المجلس أعضاء من خمسة قبل من عليه موقع الطلب يكون

 لمناقشة الباب يفتح وأنما الطلب مقدمي على يقتصر ال والحوار النقاش أن الدستورية

 اخلية ك ا الالئحة اشترطت ولقد استثناء. دون المجلس أعضاء فيها يشترك أن يجوز عامة

 الدستور من ٧٤ المادة أما أعضاء. خمسة من الطلب يقدم أن على ( ١٢٨) رقم المادة في
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 تحقيق لجان يؤلف أن وقت كل في الحق المجلس أعطت فقد الالئحة من (١٢٩) والمادة

 اختصاصات في الداخلة األمور من أمر أي في للتحقيق أعضائه من أوأكثر عضوا أويندب

 والبيانات والوثائق الشهادات تقديم الدولة موظفي وجميع الوزراء على واشترطت المجلس

 المختص أوالوزير الوزراء لرئيس (١٣٠) المادة في الالئحة أجازت كما منهم. تطلب التى

 وتحديد الطلب تقديم اجراءات الالئحة ونظمت األكثر على أسبوعين لمدة المناقشة تأجيل

 استرداده حالة في للمناقشة موضوع طرح طلب ويسقط الشأن. هذا في المناقشة ميعاد

 الفصل انتهاء حالة من واستثناء التشريعي. الفصل انتهاء حالة أوفي أصحابه أوتغيب

 أعضاء من خمسة الطلب تبنى اذاما الموضوع بالنظرفي يسمح المجلس فأن التشريعي

 نفس فيه الحق وسقوط ميعاد وتحديد التحقيق أجراء طلب اجراءات على ويسرى المجلس.

 الحقين الالئحة نظمت اذ للمناقشة عام موضوع طرح للحق.في بالنسبة ذكرناه أن سبق ما

 في المجلس حق على نصت فقد الدستور من ٧٥ رقم المادة أما مشتركة. بنصوص معا

 اللجنة وتقوم المواطنون بها يبعث التي والشكاوى العرائض لبحث خاصة لجنة تشكيل

بالنتيجة. الشأن صاحب تعلم ثم ومن المختصة الجهات من االمر باستيضاح

والوزراء. الوزراء مجلس رئيس استجواب (٤
 يوجه أن الوطني المجلس أعضاء عضومن لكل الحق اعطاء ( ٦٧ المادة) الدستورفي قرر لقد

 اختصاصاتهم. الداخلةفي األمور عن استجوابات الوزراء والى الوزراء مجلس رئيس الى

 أن اال (٦٧) الدسقورية المادة مع متطابقة الداخلية الالئحة من (١١٥) المادة جاءت وقد

 عليه االجابة وكيفية مناقشتة وموعد االستجواب شكل بينت (١٢٤) الى (١١٦) من المواد

 في النقاش اثارة استعماله على يترتب ال حتى متعددة بضمانات االستجواب أحيط وقد

 الحكومة تفاجأ ال وحتى لها بالتعرض يسمح ال العام الصالح أن المجلس يرى قد مسائل

 أيام ثمانية قبل االستجواب مناقشة في البدء جواز عدم سيةفياألسا الضمانة وتتمثل به.

 االستجواب اليه الموجه موافقة حالة أوفي االستعجال حالة االفي تقديمه يوم من األقل على

 على للرد االستعداد للحكومةفي الكاملة الفرصة اعطاء على وحرصا تاريخه. تقديم على

 لمدة تأجيله يطلب أن االستجواب اليه وجه لمن الحق الداخلية الالئحة أعطت االستجواب

 يوجه أن الالئحة تطلبت األساسي الضمان هذا الى وباألضافه أسبوعين. على تزيد ال

 حرصت كما ولها.يتنا التى الموضوعات وبأيجاز عامة بصفة فيه وتبين كتابة االستجواب

 حد على له والمعارضين لالستجواب للمؤيدين المناقشة لالشتراكفي الفرصة اتاحه على

 استجوابه عن المستجوب تتازل اذا االستجواب المجلس ينظر ال ( ١٢٣) المادة وحسب سواء.

 النظر المجلس يتابع آخروعندئذ شخص تبناه اذا اال لنظره المحددة الجلسة عن أوغاب

 تخلى أواذا التشريعي الفصل بانتهاء (١٤) المادة حسب االستجواب يسقط كما فيه.
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 المادة االستجواب.وحسب مقدم عضوية انتهت ا أواذ منصبه عن االستجواب اليه وجه من

 العضوياجابة اقتناع حالة في المجلس من بقرار االستجواب في المناقشة تقتهي (١٢٠)

 يقوم الرئيس فأن اقتراحات وجود حالة وفي األعضاء. من ت اقترحا وجود وعدم الحكومة

 طرح الى االقتراحات هذه تؤدي وقد مناقشة دون فيها يبتون الذين األعضاء على بعرضها

 االستجواب يؤدي أن جواز بينت فقد (١٢٥) المادة أما المستجوب. بالوزير الثقة موضوع

 طلب على أويناء ذلك على الوزير موافقة أثر على وذلك بالوزير الثقة موضوع طرح الى

 الدستور من (٦٨) المادة حددت وقد االستجواب. مناقشة بعد أعضاء عشرة من موقع

 وزارته أعمال عن المجلس لدى مسئول وزير كل أن قررت حيث للوزير السياسية المسئولية

 عدم قرار تاريخ من للوزارة معتزال اعتبر الوزراء بأحد الثقة عدم المجلس قرر ما ا اذ وأنه

 بالوزير الثقة موضوع طرح جواز عدم على أكدت المادة وهذه فورا. استقالته ويقدم الثقة

 وكذلك اليه موجه استجواب قشة أثرمنا أعضاء عشرة من موقع أوطلمب رغبته على بناء اال

 سحب يمكن وال تحديمه. من أيام سبعة قبل الطلب في قراره المجلس اصدار جواز عدم

 ال الذين الوزراء عدا فيما المجلس منهم يتألف الذين األعضاء بأغلبية اال الوزير من الثقة

 من — أ الفقرة أما السابقة. المادة ذلك على نصت كما الثقة على التصويت في يشتركون

 ماسكا كان ا اذ اال الوزراء مجلس برئيس الثقة موضوع طرح جواز بعدم فتقول ( ٦٩ ) المادة

 ب الفقرة يينما الوزارة. تلك أعمال عن فيسأل الوزراء رئاسة جانب الى الوزارات بأحدى

 أعضاء ثلثا تصويت حالة األميرفي الى األمر الحقفيرفع المجلس أعطت المادة هذه من —

 بأعفاء فيه البت أجل من وذلك الوزراء رئيس مع التعاون امكان بعدم الوطني المجلس

 المجلس حل ما واذا الوطني. المجلس أوبحل جديدة وزراة وتعيين الوزراء مجلس رئيس

 مع التعاون عدم األعضاء بأغلبية الجديد المجلس وقرر جديدة انتخابات وجرت الوطني

 تاريخ من منصبه من معتزال الوزراء مجلس أعتبررئيس واليته تجددت الذي الوزراء رئيس

 لرئيس السياسية المسئولية أن ويالحظ جديدة. وزارة تشكل وعندئذ بذلك المجلس قرار

 معتزال الوزراء رئيس يعتبر ال حيث للوزراء الفردية المسئولية عن تختلف الوزراء مجلس

 له يترك الذي لألمير يحتكم بل معه التعاون امكان بعدم المجلس قرار صدور بعد منصبه

 الوطني. المجلس يحل أوأن جديدة وزارة ويشكل الوزراء مجلس رئيس يعفي أن بين الخيار

الثقة. طرح استخدام اساءة الدستورلتجنب كفلها الضمانات وهذه

المالية:- األعمال (٥

 مالفال التشريعية. السلطة بها تقوم التى األعمال أهم من العام المال على الرقابة تعتبر

 والمتحضرة. الديمقراطية الدول جميع في العامة األداره األساسيفي يعتبرالمبدأ العام

 فيما الحكومة سياسات مراجعة خالل من تتم القفيذية السلطة على الرقابة احكام أن
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 التشريعية للسلطة البحرين دولة دستور وفر وقد المصروفات. بشأن تم وما بالميزانية يتعلق

 تعديلها أويتم تفشأ ال العامة الضرائب أن على ٨٨ المادة نصت، حيث واسعة صالحيات

 المبينة األحوال في اال أوبعضها كلها أدائها من أحد يعفى ال انه كما بقانون. اال أوالغاؤها

 من وغيرها والرسوم الضرائب بتحصيل الخاصة األحكام كذلك القانون ويبين بالقانون.

 بين نوني القا أن -مننفسالمادةفتنصعلى الفقرةج أما العامةواجراءاتصرفها. األموال

 يجوز التى والحدود فيها التصرف وشرط وادارتها الدولة أمالك بحفظ الخاصة األحكام

 باعداد تقوم الحكومة أن على تثص (٩٠) والمادة األمالك. هذه من شيء عن التنازل فيها

 على بعرضها تقوم ثم ومن ومصروفاتها الدولة اليرادات الشاملة السنوية الميزانية مشروع

 وتؤكد رها.واقرا لمناقشتها األقل على بشهرين المالية السنة انقهاء قبل الوطفي المجلس

 لوجه العامة االيرادات من ايراد أي تخصيص جواز عدم على و)د( )ج( الفقرة ةفيالماد

 لتقديرات األقصى الحد تجاوز فتمنع )و( الفقرة بقانون.أما اال الصرف أوجه من معين

 أن على لتؤكد (٩١) المادة وتذهب له. المعدلة والقوانين الميزانية قانون في الواردة االتقاق

 يكون أن فيجب فيها الواردة التقديرات على أوزائد الميزانية في وارد غير مصروف كل

 وتشترط الميزانية. أبواب من آخر الى باب من مبلغ أي لنقل بالنسبة الحال وكذلك بقانون

 للدولة المالية للشئون الختامي الحساب تقديم وجوب التنفيذية السلطة على (٩٤) المادة

 بقرار اعتماده ويكون المالية السنة النتهاء التالية أشهر الخمسة خالل المنقضي العام عن

 والملحقة المستقلة العامة الميزانيات بخصوص أما بمالحظاته. مشفوعا الوطني المجلس من

 الدولة بميزانية الخاصة األحكام شأنها وتسرىفي بها الخاصة األحكام فأنالقانونيضع

 الخاصة الختامية والحساات الميزانيات أحكام القانون يضع كما الختامي. وحسابها

المحلية. العامة والمؤسسات بالبلديات

 الدستور من ٩٧ المادة نصت العام المال على الشعبية الرقابة احكام من المزيد أجل ومن

 الوطني بالمجلس ملحقا ويكون استقالله القانون يكفل المالية للرقابة ديوان انشاء على

والحكومة. الوطني المجلس من لكل ومالحظاته اعماله عن سنويا تقريرا الديوان ويقدم

الداريه:- ألعمال (ا٦
 مسئولة وهي االدارية األعمال مباشرة التشريعيةفي للسلطة كوكيل التنفيذية السلطة تعمل

 في موجودون الوزراء فأن االساس هذا وعلى اعسامها. كل في التشريعية السلطة أمام

 طريق فعن التشريعية. السلطة من كسبوها التى الثقة على حافظوا أنهم طالما وزاراتهم

 فاذا االداريه األعمال مراقبة تتم التشريعية السلطة بها تقوم التى واالستجوابات األسئلة

 واجب من كان العام والرأي العامة والمصلحة تتعارض بأعمال التنفيذية السلطة قامت ما

 الثقة استخدام الحكومةفي أساءت ما واذا والغائها. المجلس في التشريعيةطرحها السلطة
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 الى تطرقنا كما لها خلف وتعيين الحكومة حل التشريعية السلطة بمقدور فانه لها الموكلة

االستجواب. باب ذلكفي

 بالعرائض خاصة لجنة تشكيل في حقه المجلس بها يتمع التي المهمة الصالحيات ومن

 المادة هذه نص وحسب الدستور. من ٧٥ رقم المادة ذلك على نصت كما والشكاوى

 هذه عرض ماتم ومتى المواطنون بها يبعث التي والشكاوى العرائض ببحث اللجنة تقوم

 المناسبة الحلول واقتراح عليها بالتعليق األعضاء يقوم المجلس على والعرائض الشكاوى

 اللجنةفي هذه أهمية تكمن الشكوى. لهذه حميدة نهاية وضع أجل من المختص الوزير على

والمواطنين. الشعب اتصالمباشربيننواب خلق
)تاسيسية(: دستورية أعمال (٧

 نصت كما تأسيسية بأعمال القيام التشريعيةفي للسلطة الحق البحرين دولة دستور أعطى

 المجلس دور تمارس أن حياتها صال من أصبح وبذلك الدستور من (١٠٤) المادة ذلك على

 الموافقة تتم أن المادة اشترطت وقد دستورية. مادة أي أوالغاء أوتعديل اضافة التأسيسيفي

 الفقرة اشترطت كما الوطني. المجلس منهم يتألف الذين أعضاء ثلثي بأغلبية التعديل على

 كما فيه المنصوصعليها وبالطريقة جزئيا اال الدستور هذا يعدل ال أن األولى المادة من )و(

 عملتا قد المادتين هاتين أن به. العمل على سنوات خمس مضي قبل تعديلة اقتراح يجوز ال

 من السلطة يمنع لم ذلك لكن أطاره خارج تعديالت أيه ادخال ضد الدستور تحصين على

لنيابية. الحياة الدستوروتجميد العدوانعلى
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الوطني المجلس
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 ففضال .ا سوء أكثر تكن لم ان سابقتها من بافضل الوطني المجلس انتخابات أجواء تكن لم

 توقف وعدم المخابرات جهاز وتحكم ١٩٦٥ لعام العام األمن بقانون العمل استمرار عن

 فان الخارج الدارسين-في الطلبة تستثني لم التي والتفتيش واالعتقال المداهمات أعمال

 االجتماعات بشأن ١٩٧٣ لسنة ( ١٨) بصدورمرسومبقانونرقم المواطنين الحكومةفاجأت

والتجمعات. والمواكب العامة

 لدى والريبة الشك خلق الى أدت والقيود العراقيل من بمجموعة المرسوم هذا جاء وقد

 فعل ردة خلق كما الديمقراطية نحوتحقيق السير في الحكومة صدقية مدى في المواطنين

 من جماعة توقيع على الحصول أوال اشترط القانون فهذا والناخبين. المرشحين لدى سلبية

 عن المسئولة اللجنة على اشترط كما المسئولية. بتحمل وتقبل االجتماع عقد تؤيد المنطقة

 نفسه الوقت وفي االنتخابية. المنطقة خارج من جماعة حضور عدم تضمن ان الندوة ترتيب

 ساعات بضع قبل االجتماع يمنع بأن للشرطة العام للمدير الصالحية كامل القانون أعطى

مراسالته. معرض في اليه واشار البريطاني السفير يبتغيه كان ما وهذا انعقاده من

 السفير تحدث ١٩٧٣يونيو من عشر الثاني في الخارجية وزارة الى رفعه الذي التقرير في

 العام الرأي بتحشيد قيامها للنظام المناوئة العناصر محاولة احتمال عن الرابعة الفقرة في

 يكفي ما األسباب من هناك أن فقال عاد لكنه االنتخابات اجراء الدستورقبل مسودة ضد

 رئيس بأن اعتقاده عن اسير عبر وهنا الهجوم. هذا تجاوز على الحكومة بقدرة للقول

األمرذلك. تطلب ما اذا الصارم االجراء اتخاذها األمنفي قوات يدعم سوف الوزراء

 بين بالربط قيامه األمور على الحكم استصدار السفيرفي استعجال يعكس ما لكن

 اندنعت التي االضرابات وندرة العنف غياب وبين الشعبي التمثيل حيال المتخذة الخطوات

 السفير يففل ولم المطلوب. التأثير له كان الشعبي( )التمثيل أن وقوله ١٩٧٢ مارس في

 أوبكونه يالقتصادباالزدهارا )الهدوء( ذلك عللوا الذين اآلخرين نظر وجهة تسجيل

 شيئاوهم البحرينيين أعطي لتاليةالعبارةا السفيرتعليقهب واختتم االهتمام. نتيجةعدم

 يتعارض السفير استخلصه الذي الحكم هذا أن اعتقادي وف . فيه الرغبة عن يتوقفون

 وأنما اليه وصلوا فيما الرغبة عن يتوقفون ال أنهم البحرين أهل طبيعة من اذ الحال وواقع
دية.السياسيةواالقتصا المكاسب من للمزيد دائما يتطلعون

 المترشح مع حوارا االسبوع صدى مجلة أجرت التجمعات قانون على الفعل ردود معرض في

 كمواطن ألمي لقدكان قال الذي التأسيسي أعضاءالمجلس وهوأحد الجشي رسول األستاذ

 من ٢٨ المادة اقرار عملية اشتركتفي النني مضاعفا واقول مضاعفا، المرسوم أقرأ وأنا

 أكن لم المعدل نصها للمادةكماجاءتفي صوتنا التأسيسيويوم المجلس الدستوركعضوفي

 باشهر الوطني المجلس اجتماع قبل المرسوم وتصدرمذا األحداث السلطة تسبق أن اتوقع
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 البحرين لتجربة طعنة كان نظره في المرسوم ان القول رسول السيد ويضيف .. قالئل

 الى يضيف كهذه قوانين اصدار في السلطة من االتجاه وهذا الديمقراطية نحوتحقيق

 ويعطيني جديدا تحديا الوطني المجلس العملفي المستقبلعبر في سنواجهها التي التحديات

 أصرت اذا حامية ستكون المستقبل في والتتفيذية التشريعية السلطتين معركة ان على داللة

المرسوم. باصدارهذا بدأته الذي الخط هذا االستمرارفي على التنفيذية السلطة

 التحرير جبهة بين جديد من والحوار النقاس أثارت قد األمنية األجواء هذه أن شك ال

 النقاش هذا انتهى وقد التجربة هذه في الدخول جدوى حول الشعبية والجبهة الوطني

 النظر التحريروجهة جبهة تبنت فبينما المناضلين. الفصيلين هذين بين القطيعة بحدوث

 التغيير استحالة الشعبية الجبهة رأت الداخل من االصالح على والعمل بالمشاركة القائلة

 ٩) مجلة نشرفي ييانمطول المقاطعةفي اعالن الى وسارعت الوطني، المجلس داخل من

 الطريق السيرفي خيار تبني البيانعلى هذا أكدتفي حيث عدن تصدرفي التي يونيو(

 االطاحة اجل من وتحريكها وتعبئتها الجماهير تنظيم وهوطريق أال والشاق الطويل

 ١٩٧٣ سبتمبر من عشر الحادي في تشيلي في الديمقراطية على االنقالب وجاء بالنظام.

 الرافض الشعبية الجبهة موقف من ليعزز اللندي سلفادور المنتخب بالرئيس واالطاحة

 نشراتها تركزفي الشعبية الجبهة أخذت الوقت ذلك ومنذ البرلمان. طريق عن للتغيير

 بسقوط ذلك ةفيمستشهد البرلمان التغييرعنطريق امكانية فشل على وأدبياتها وبياناتها

 لسان الطليعةعلى مجلة أعلنتفي فقد التحرير جبهة أما تشيلي. الديمقراطيةفي التجربة

 المشاركة على عزمها عن وادي(الذ أحمد األستاذ )المرحوم علي بن سيف باسمها الناطق

 للهعبدا االستاذ مقدمتهم وفي الداخل في قيادييها بعض وانخرط النيابية االنتخابات في

 التحرير جبهة من عناصر ضم الذي الشعب تكتل تشكيل الفعالةفي المشاركة البنعليفي

 دور لها كان العناصر هذه أغلبية أن الى االشارة وتجدر والبعثيين. العرب القوميين ومن

والسجن. لألعتقال معظمهم تعرض وقد ١٩٦٥ عام في والطلبة العمال اضرابات في فعال
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االنتخابات المشاركةفي الكتل
 وتبين نية الفيا لالنتخابات للمترشحين التسجيل باب افتقح ١٩٧٣ نوفمبر من الخامس في

 الشعب وكتلة الوسط وكتلة الدينية الكتلة هي انتخاية أوكتل قوائم ثالثة نزول اثرذلك على

 الخارجية الى المرسل البريطانية السفارة تقرير اشار وقد والتقدميون(. )اليساريون

التالية: أوالجماعات االنتخاية الكتل وجود الى والكومنولث

 وأن الشيعة من كلها ليست لكنها الشيعية األكثرية عليها تغلب التي الدينية الجماعة ( ١

المهيمنة. هي المدني جماعة

 أوالرواسب الفضالة ب وتترجم residue عليهاالسفيرتسمية أطلق القي الجماعة (٢

 يتمتعون الذين المستقلين التصنيف بهذا السفير قصد وقد الشيء. من يتبقى ما آخر أو

القوية. السياسية الصنارة يفتقدون لكنهم المناطقي( ) المحلي السياسي بالدعم

 أنهم يقول لكنه أواسمين اسم من أكثر منها يعرف وال السفير يجهلها التي الجماعة (٣

مرشحين. بتسعة االنتخاات سيخوضون وأنهم بالليبراليين يوصفون

 التأسيسي المجلس منذ عالية وأصواتهم مألوفين أشخاص وهم — الوطنيين جماعة ( ٤

 للحكومة نقاد أنهم مراد- وجاسم الشمالن لعزيز وعبدا سيار وعلي لجشي ا رسول مثل من

 .بااليديولوجيا كبيرة بدرجة مرتبطين ليسوا لكنهم ،الفوضى عليه تغلب شكل وتقدميونفي

 المتعاطفين قبل من تأييدها تستقي وهي الشعب كتلة نفسها على تطلق التي الجماعة (٥

 تبقى وما التحريرالوطني وجبهة العربي والخليج لتحريرعمان الشعبية الجبهة من كل مع

 الشباب. من الساخطين استمالة من تمكفوا وقد والشيوعيين اليسار جماعات بقايا من

 من عائد شيوعي - خلض هوعبدالهادي الجماعة لهذه القيادي الشخص أن التقرير يقول

 تخوض أن المتوقع من وأنه ربيعة فهوعلي اآلخر القيادي المنظم أما ا جد كي وهوذ - السويد

 حصلت الشعب كتلة أن التقرير كر ذ لك ذ بعد .مرشحا عشر بسبعة االنتخابات الشعب كتلة

الكويتية. والطليعة السياسة تا جريد طريق عن (PROPAGANDA) الدعاية على

 التأسيسي بالمجلس الخاصة الماضية السنة انتخابات بين المهم الفارق التقريرعن ويتحدث

 منبدال والعناصرالهدامة اليساري الجناح أن فيقول الوطني المجلس انتخابات وبين

 أنه يرى هو المشاركة أجل من أنفسهم تنظيم في نشطوا فأنهم االنتخاات يقاطعوا أن

 اليسارية الجماعات تمكن احتمال هناك فأن الطائفية المشاعر خطر جانبا وضع ما ا اذ

 هذا مثل بناء في نجحوا ما اذا وأنهم االنتخابي المعترك لدخول فعال تحالف تشكيل من

االنتخاات. انتهاء بعد الخفاء العملفي يواصل أن بامكانه التنظيم هذا التنظيمفان

71



 بعض انسحاب احتمال عدا مترشحا ١١٦ بلغ أنه المترشحينفيقول عدد الى السفير ويشير

مقعدا. ثالثين على يتنافسون وجميعهم ترشحهم في أوالمطعون المترشحين

 انتخابات في حدث كما طائفي أساس على المترشحين فكررتصنيف السفيرعاد لكن

 األغلبية وأن سني ٤٨ مقابل في شيعي ٦٨ هناك أن تقريره في وقال التأسيسي المجلس

 الوزراء مجلس السنةفي أن علما أخرى مرة تبدومؤكدة القادم( المجلس )في الشيعية

 ستكون الرئيسية المنافسة بأن اعتقاده عن السفير وعبر بسيطة. أكثرية معهم ستكون

 الخطر أنهذا كما كاسحة. الشيعية األغلبية كانت اذا ما واقعفيحالة الضرر وأن طائفية

 وأن تنظيما األفضل هم الشيعة من الدينيين المرشحين ألن ازدياد في — قوله حسب -

 - التأسيسي للمجلس الشيعي الرئيس اقتاع عملية هونجاح هذا ةفيالمساعد العوامل أحد

 أنه منافس بدون انتخابه أنيتم مؤكد ل من وأنه أخرى العريض-للنزولمرة ابراهيم

وغيرطائفي. وبأنهحكيم التأسيسي( المجلس )في للنقاش قائدناجح أنه أثبت

 ما هناك مرشحا عشر والستة المائة بين من أن فيقول الطائفي تصنيفه السفير ويواصل

 اليملكون لكنهم كمستقلين يعتبرون ممن (٦١= سنيا ٢٣ + شيعيا ٣٨) النصف يزيدعلى

 تشكل التي الجماعات تمثله الذي الكبير التاثير المنظور هذا يضعفي مما للحرث: فأسا

الباقي. النصف

 مقعدا ١٣ على الحصول بامكانهم الذين المتدينة القيادات من ١٥ اآلخرهناك النصف في

 أن ومع الحكومة. فاجأ وقد جدا كبير الدعم تنظيم على قدرتهم وأن خاصة بينهم فيما

 الوطنية الكتلة بأنهم يوصفون المرشحين من ٢١ رسميااالأن ممنوعة السياسية األحزاب

 تسمية انتحل من يوجد اليسار أقصى البعثيين.في من أغلبيتهم وأن الدقة عن بعيد وهذا
 ٢٤ هناك االجمالي العدد بين ومن شيوعيون. جميعهم مرشحا ١٣ وهم الشعب" كتلة

 وأن هدامة سجالت وذوي (BAD HATS) سيئون أشخاص األمن سلطات تعتبرهم ممن

 تلك حصول احتمال فان السفير توقعات وحسب استفهام. عالمة ضدهم توجد أخرون ٢٢

 وقدعززوجهة غيروارد. النظام على خطورة تشكل التي الكافية المقاعد على الجماعة

 األغنياء التجار من سبعون هناك مرشحا، عشر والستة المائة بين من بأن بالقول نظره

 االعتبار بعين يأخذ برلمان خلق على أخرى مرة يشجع مما أوالمهنيين الغنى، لمتوسطيأوا

الحكومة. ادارات واصالح تحسين الى تهدف التي المطلوبة القوانين من الكبير الحجم

 اعتمادا البريطانية للخارجية رسمها التي االنتخاية الخارطة أن السفير حظ سوء من

 وقد دقيقة تكن لم االستخباراتية مصادره من عليها حصل التي :لرسمية المعلومات على

 أيان االستخبارات رئيس بأن علمنا ما اذا ذلك بةفيوالغرا األخطاء. الكثيرمن شابها

 نستثني وال خاطئة. معلومات على استنتاجاته بنى وأنه الخطأ نفس وقعفي قد هندرسون

72



 هواآلخرفي غرق الذي العريض جواد السيد الوزراء مجلس لشئون الدولة وزير ذلك في

القياد. وسهل معقول برلمان بمجيء تنبأ أنه لدرجة التفاؤل بحر

 في الطائفية المنافسة عن للحديث السفير لعودة استغرابنا عن للتعبير ثانية مرة نعود

 المجلس انتخابات كذبته وقد صلة باية الواقع ألرض يمت ال وهوحديث البرلمانية االنتخابات

 الذي التفتيتي المخطط وراءه يخفي انما الطائفي النهج على االصرار لكن التأسيسي.

 نفهم وعندما االستخبارات. جهاز طريق عن لتففيذه والحكومة البريطانية االدارة تهدف

 وعالمات التعجب أسباب فأن التجزيئي الطرح لهذا القريبةوالبعيدة األهداف ونستوعب

 طائفية مراعات من للبحرين ممايرسم والتوجس الخوف محلها ليحل تزول االستفهام

 لزرع األولى البدايات مثلت والمذهبية الطائفية االطروحات هذه أن والحقيقة واثنية.

 السياسي العمل أدوات من أداة الى األيام مع تحولت وقد السياسي العمل في الطائفية

.٢٠٠٦و٢٠٠٢بات انتخا ذلكفي لكماشهدنا الفعا

 عيدالهادي الدكتور ترشح العاصمة المنامة لمدينة التابعة الثانية االنتخابية الدائرة في

 اسقاطه. أجل من الدينية الفتوى استخدام الى منافسوه لجأ سعة الوا شعبيته وبسبب خلف

 الشعب كتلة برنامج بتحريف جعفر سيد محمود السيد بقيام الفتوى استصدار قصة أت بد

 بالخروج للنساء بالسماح الدعوة على تنص بالمرأة الخاص البند على فقرة باضافة

 يدعى أمي رجل تكليف على الحالي سلمان سيد مع االتفاق ثم ومن حاسرات متبرجات

 كتابيا رأيه وأخذ العصفور أحمد الشيخ على المعدل البرنامج بعرض السماك ابراهيم

 أحمد الشيخ أفتى وقد االسالمي. والدين تعارض حريات من البرنامج يدعواليه فيما

 الى المحرفون وسارع االسالم وتعاليم تتعارض التي الدعوة هذه مثل جواز بعدم العصفور

 من واثنين خلف الدكترعبدالهادي دفع األمرالذي الناخبين بين الفتوى هذه نشروتداول

 التزوير عملية على واطالعه العصفور أحمد الشيخ لزيارة االنتخابية حملته على القائمين

 وراء السياسية المقاصد العصفور أحمد الشيخ تفهم وقد منافسوه. بها قام التي والتحريف

 جوازاثارة بعدم وتقول األولى الفتوة تلغي صالحه في الدكتوروأصدرفتوى سمعة تشويه

 هناك كانت الدكتور لصالح الفتوى لصدور التالية الليلة في المغرضة. الدعايات وبث الفتقة

 تطرق الذي حماد سلمان محمد المحامي الشعب كتلة لمرشح نيةالثا الدائرة في ندوة

 الدكتور شعبية زيادة عنه نتج الذي األمر والتحريف التزوير عملية وفضح الكيدية للفتوى

الشعب. كتلة موقع وتعزيز خلف عبدالهادي

 لكتلة ممثال الذوادي خالد المحامي بية النيا االنتخابات في ترشح بالمنامة األولى ائرة الد في

 وشاعر دين وهورجل العباسي عبدالله صالح محمد الشيخ له المنافسين أشد وكان الشعب

 أمام بالخسارة ومني ذكرنا كما التاسيسي المجلس انتخابات في نزل وأن سبق وقد أيضا
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 لغرض قصيدة تأليف الى الشيخ لجأ االنتخابية حملته من وكجزء الجشي. رسول منافسه

البيتين: هذين مطلعها كان االنتخابية الدعاية

دينا االسالم بمناليرتضي االيال لقدرشحتنفس
 مصلحينا تقاة ميامين قوم اله بعون يرشحني

 الناخبين أواقناع الناس عواطف كسب في تنجح لم الشعر من الجميلة األبيات هذه لكن

 عايةالد هذه فأن ذلك ومع الذوادي خالد المحامي العلماني لصالح غالبيتهم صوت الذين

 قبل من والتعليق للتندر موضوعا الزمن من ولفترة ظلت نوعها من الفريدة االنتخابية

المجتمع.

 العاصمة المنامة مدينتا شهدتها التي الدعائية والحمالت االنتخابية العملية خالل من

 الديني الخطاب غياب مالحظة أمكن البحرين في مدينة أكبر ثاني وهي المحرق ومدينة

 صوتوا الشيعة فالناخبون والمعيشية. االجتماعية المشاكل حل عن الحديث وغلبة والطائفي

 في الناخبين أن والواقع الشيعي. للمترشح السنة الناخبون صوت كما السني للمترشح

 التاريخ أساس على مرشحهم يختارون كانوا والقومي الوطني المد فترة وهي السبعينات

 هذا والمذهبي. الطائفي االنتماء أساس على االختيار يكن ولم للمرشح والوطني النضالي

 التي الدراز قرية مثل من الحال بطبيعة النائية البحرين وقرى مناطق بعض باستثتاء

 واالقتصاد التجارة في البكالوريوس شهادة وهوحامل الدرازي جعفر السيد فيها ترشح

 أمام وانهزم التأسيسي المجلس انتخابات ترشحفي أن له وسبق أعمال ادارة واختصاصي

قاسم. عيسى الشيخ الدين رجل المترشح

 أنه وفيها ضده التشهيرية الحملة بدأت عشر الرابعة الدائرة في الترشح اعالنه ويمجرد

 هومن المطلوب المرشح وأن المسجد في جماعة يصلي يشاهد لم وأنه بالدين ملتزم غير

 االنتخابية الحملة بثتها التي التهم احدى أن القول طريف ومن والمذهب. الدين عن يدافع

 كلمة وفسروا ديمقراطي جعفر االستاذ أن هي قاسم عيسى الشيخ الدين لشيخ التابعة

 بأن القائلة الدعاية انتشرت كما الدين. على الخروج تعني أنها على للناخبين ديمقراطي

 عيدالعزيز المترشح المناضل استضافة الى اشارة النسوانفي يدبولتخريب زي الدرا جعفر

 الرجل ونادىبمساواة زي الدرا لجعفر االنتخايية الحملة ركةفيللمشا حضر الذي الشمالن

 باطالق النور( مأتم )حاليا الغربي مأتم رئيس قيام هو البعير ظهر قصم ما لكن والمرأة.

 وفعلت الهشيم كالنارفي االشاعة هذه وقدانتشرت عقبية على بوالسيدجعفر مقولة

 ويدين الدراز قرية أبناء هومن المترشح هذا فان وللعلم المحافظ. المجتمع هذا في فعلها

 السيدجعفرفيانتخاباتالمجلس بعدسقوط أنهعلماني. أنخطيئته الالشيعيا بالمذهب

 السياسي تراثنا من جزء سقوطه ومالبسات ترشحه قصة أصبحت والوطني التأسيسي
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انتخابات. مناسبة كل نتذكرهفي الذي

 الجودر عيسى المترشح انسحاب لقصة فنتطرق والمترشحين الترشح عن الحديث نواصل

 وهوجبهة واحد سياسي فصيل من وكالهما البنعلي الراشد عبدالله االستاذ لصالح

الوطني. التحرير
 التحرير لجبهة انضموا الذين أوائل وهومن سكفةقريةقاللي الجودرمن عيسى االستاذ

 .١٩٦٨و ١٩٦٣و ١٩٥٧ أعوام السجنفي وأيداعهفي اعتقاله تم االنتماء هذا وبسبب الوطني

 في صورهم وضعت الذين ومن الوطني المجلس انتخابات في الشعب كتلة أعضاء أحد كان

 وقد قاللي وقرية الحد مدينة تشمل التي عشر الحادية الدائرة عن كممثل الكتلة برنامج

ترشحه. فوراعالن الشعب كتلة لبرنامج باشربالترويج
 بحملة يقوم الجبهة وهو^حدقياديي البنعلي الراشد عبدالله االستاذ كان الوقت هذا في

 كتلة جماعة ضمن اسمه أدرج قد يكن ولم بالحد مقرسكنه الكتلةفي برنامج لصالح توعية
 البنعلي عبدالله االستاذ سارع واحد بيوم الترشح باب اغالق موعد قبل المترشحين. الشعب

 فيما وتبين الجودر عيسى األستاذ فيها نزل التي الدائرة نفس عن كمترشح اسمه لتسجيل
 الذي التكتيك من نوعا كان المترشحين لتسجيل آخريوم الى البنعلي تأخرنزول أن بعد

 وقد دويغر. علي االستاذ لزميله حدث كما البالد عن واالبعاد االعتقال من خوفا اتبعه
 اثرهذه الجودروعلى لعيسى شديد احراج حدوث للبنعليفي المفاجئ النزول هذا تسبب

 الجودرفي عيسى األستاذ بزيارة ربيعة وعلي مرهون محسن المحامي تكليف تم الواقعة
 االنتخاب يوم في االنسحاب عن يعلن أن على االتفاق وتم انسحابه عملية لترتيب منزله

 أنه على البنعلي عبدالله لصالح الجودر عيسى انسحاب البعض فسر وقد بالتحديد.
 انسحابه باعالن يكتفي لم الجودر عيسى االستاذ أن اال الجبهة عضوي بين وتنافس صراع

 للتصويت له المؤيدين وخصوصا دائرته في الناخبين باقناع بادر بل االنتخابي المقر في
 عيسى الشيخ قبل من السلوك هذا أن فيه شك ال مما البنعلي. للهعبدا األستاذ لصالح
 صفات من الحقبة تلك مناضلو حمله وما السبعينات مجتمع أخالقيات يعكس الجورد
 به تموج ما عكس على السياسي قاموسنا مفردات من جزء شكلت التي وااليثار التفاني
 الشخصية سب لمكا وا المناصب على وتهافت تكالب من الحاضر الوقت السياسيةفي الساحة

الوطنية. المصلحة حساب على كانت وان والحزبية
 لم لصالحه بذلت التي الجهود كل من وبالرغم البنعلي األستاذ أن الى تجدراالشارة

البنعلي. خليفة المحامي عمه ابن نصيب الفوزمن وكان االنتخاات هذه الحظفي يحالفه

الشعب لكتلة االنتخابي البرنامج

 لعب للكتلة االنتخابي البرنامج فأن الشعب تكتل ألعضاء النضالي التاريخ الى باالضافة
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 أهمية يقل ال االنتخابي. موقعهم تعزيز وفي للناخبين الكتلة مرشحي تقديم في كبيرا دورا

 واالقتصادية االجتماعية قضاياهم عرض طريق عن المواطنين بين الوعي نشر ذلك عن

 والحقيقة أبنائه. ومستقبل الوطن تهم التي والحقوقية السياسية بالمشاكل وتبصيرهم

 صياغته بفعل وتحول آنذاك الساحة على المطروحة القضايا كافة تناول البرنامج أن

 الكثير أضاف مما الجماهيرية الندوات معظم للنقاشفي موضوع الى التعقيد عن البعيدة

واالجتماعية. واالقتصادية السياسية بحقوقهم يتعلق فيما الناس لوعي

 قانون ووضع النقابي التنظيم حرية اطالق عن البرنامج تكلم االجتماعي المجال ففي

 الغالء ومكافحة االجتماعي للضمان قانون ووضع الوظائف بحرنة على والعمل جديد عمل

 النقل وسائل وتحسين الكهرباء وتعميم الدواء ذلك بما المجاني العالج المواطنفي وحق

 دور وانشاء الصحي الوعي ونشر الصحية المجاري وتعميم البلدية الخدمات وتطوير العام

السجين. انسانية واحترام السجون وتحديث لالطفال ورياض حضانة

 الجهود وتوجيه المناهج وتحديث التعليم نظام بتطوير البرنامج تعهد التعليم مجال وفي

 الصناعي التعليم ميدان في والدخول االجباري التعليم بنظام والعمل نحومحواألمية

بحرينية. جامعة انشاء نواة ووضع والمهني

 النفطية االتفاقيات كافة النظرفي باعادة البرنامج طالب فقد االقتصادي المجال أمافي

 للشركات الممنوحة واالتفاقيات االمتيازات ذلك في بما البحرين نفط شركة مع وخاصة

 /٥١ بنسبة الوطني الرأسمال واشراك الوطنية الصناعات وحماية وتشجيع االجنبية

 والتسهيالت االمتيازات والغاء االجنبية والصناعية التجارية والمؤسسات الشركات في

 مساهمة شركات الى االجنبية الشركات كبريات وتحويل االجنبية للشركات الممنوحة

 والعمل االستهالكية التعاونية الجمعيات انشاء وتشجيع مركزي بنك انشاء بحرينيةوكذلك

 وتحديد والسياحية والزراعية الصناعية المناطق وتحديد جغرافيا البالد تخطيط على

 السياسة وتسيق االنقراض من وحمايتها بالزراعة واالهتمام العامة المنفعة ذات االراضي

 مجلس وتشكيل المشتركة العريية السوق انشاء في والمساهمة العريية الدول مع الجمركية

 التجارة وتطوير وحرية اقتصادية خطة ووضع واالجتماعي االقتصادي للتخطيط أعلى

 الجهاز بحرنة على البرنامج أكد فقد االداري المجال في أما العالم. دول كافة مع الخارجية

 والرشوة والمحسوبية الطائفي التقسيم على نهائيا بالقضاء وطالب تامة بحرنة االداري

 الدوائر والترقيةفيجميع للتوظيف معيارا الشخصية والمقدرات الكفاءة واعتبار والوساطة

 للتخصص الخارج ألى البعثات وارسال االداري النظام بتحديث طالب كما والمؤسسات.

 في أما الفرص. تكافؤ مبدا تطبيق أجل من المدنية الخدمة مجلس وانشاء االدارة فن في

 والحريات الديمقراطية ممارسة حق على البرنامج أكد فقد الداخلية السياسة مجال

76



 الحقوق في بالرجل مسااتها وعلى والترشيح االنتخاب في المراة حق وعلى السياسية

 كحرية العامة الحريات اطالق على والعمل واالجتماعية واالقتصادية السياسية والواجبات

 ما والغاء الطوارئ حالة وانهاء واالجتماع واالضراب والتظاهر والصحافة والتعبير الرأي

 الكيفية االعتقاالت بوقض والمطالبة وابعادات واعتقاالت ومراسيم قوانين من عنها ترتب

 انتخابات اجراء على العمل على البرنامج نص كما التعذيب. وحظر البوليسة والمالحقات

 للتمييز. وأخرى دستورية محكمة وانشاء االجباري التجنيد نظام وادخال نزيهة بلدية

 العسكرية باالحالف االرتباط وعدم االنحياز عدم سياسة اتباع على البرنامج أكد وأخيرا

 أساس على مبنية الخارجية السياسة تكون وأن االجنبية العسكرية القواعد وجود وانهاء

 العربية الوحدة قيام على والعمل العربية التحرير حركة ودعم العربية لألمة العليا المصالح

 الفلسطينية التحرير حركة دعم على البرنامج أكد كما ديمقراطي. أساس على القائمة

 ووثيقة الدولية المواثيق احترام وعلى المشروعة استرجاعحقوقه الفلسطينيفي الشعب وحق

 والتمييز االستعمار أشكال كافة انهاء على والعمل المتحدة األمم وميثاق االنسان حقوق

العنصري.

 يتعلق فيما سواء البرنامج هذا اليساريواالشتراكيفي الطابع بروز تماما الواضح ومن

 الحال بطبيعة يعكس وهذا واالجتماعي االقتصادي بالشأن يختص أوفيما الدولي بالشأن

 كما العالم شعوب بتجارب ارتباطها ومدى السياسية القوى لدى واالدراك الوعي مستوى

 الخطيبفي أحمد الدكتور جماعة مع الشعب كتلة وآراء أفكار تقارب مدى أيضا يعكس

معها. تام تعاون كانتفي التي الكويت

 ومرهون حماد سلمان ومحمد محسن المحاميين مكقب في البرنامج اعداد مناقشة جرت

 أن المفترض كان دويغر. علي األستاذ المناضل وبحضور التكتل أعضاء قبل من وذلك

 خطوة وفي غرة حين وعلى لكن الشعب كتلة ضمن االنتخابات دويغرفي علي االستاذ يترشح

 القسري بعاداال بعملية االستخبارات أجهزة قامت البحرين سيةفيالسيا الطبقة فاجأت

 قسم الى نقله ثم ومن المنامة شرطة مركز الى منزله من اقتياده تم حيث علي لالستاذ

 بقرار (Shore) شور االنجليزي الضابط بواسطة اخطاره تم وهناك بالقلعة االستخبارات

 عليدويغر األستاذ بعدمغادرة لوزراء. رئيس من تعليمات البالدبناءعلى ابعادهعن

 من قادما ١٩٧٣ سبتمبر منتصف في البحرين الى خلف عبدالهادي الدكتور وصل بأيام

 ركته الفورمشا على الشعبوباشر كتلة عضوافي أصبح وصوله وحال ببيروت مرورا السويد

 األوليةاألفكار على اعتمادا اإلنتخابيوذلك البرنامج االعضا*فيءلمتكمال,اعداد بقية مع

 تم ي اإلنتخاب البرنامج اعداد من االنتهاء حال دويفر. األستاذ مع عليها التوافق تم التي

 الفهائية الصياغة باعداد خلف وعبدالهادي ربيعة وعلي مرهون محسن السادة تكليف
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 جاسم مطوعاالستاذ المحاميجاسم لسكرتيرمكتب سلموها حتى انتهوامنها أن ما التي

 الكابة. اآللة على البرنامج وبطباعة اللغوية بالمراجعة مشكورا قام الذي بوشعر ابراهيم

 بعض اآلخرون المرشحون ينتقي أن خشية البرنامج مسودة تسريب عدم على الكتلة حرصت
 للحصول جاهدة الكتلة عملت ولذا السياسية المطالب ويتجاهلون منه المطلبية البنود

 وقد بذلك. الترخيص رفضت السلطة أن إال ، البرنامج بطباعة الخاص الترخيص على

 وقتهايمثل وكان الخليفة مبارك بن محمد الشيخ وزيرالخارجية لسان التبريرعلى جاء

 تجمع بأي تعترف ال الحكومة بأن بالقول اإلنتخابات حول الكتلة مع التفاوض في السلطة

 وأن موجودة غير بالحكومة يتعلق فيما الكتلة وأن إنتخابية ألغراض ولوكان حتى سياسي

مترشحين. كأفراد يتصرفوا أن أفرادها على

 هدفين لتحقيق لهاديعبدا الدكتور سفر تقرر البرنامج طباعة أمام الباب غلق أمام

 تثبيت طريق عن السلطة إعتراض مواجهة وثانيهما متكامل كنص البرنامج توثيقه أولهما

 نشرمقابلة كما الكويتية الطليعة مجلة في البرنامج نشر تم وقد كإطارسياسي. الكتلة

 بعض تولى نفسه الوقت في والسياسية. اإلنتخايية الكتلة تصورات عن فيها تحدث للدكتور

 تم حيث البحرين إلى الطليعة مجلة من العدد ذلك من نسخ بعض تهريب الكويتيين األخوة

المقابلة. ووتوزيع البرنامج إستنساخ

 بطباعة الشعب تكتل يقوم بأن القرار اتخاذ تم الحكومية االجراءات على التحايل في
 وهوماكان فردي إنتخابي برنامج أنه أساس على البحرين في الشعب اكتلة برنامج

 مع مترشح كل بإسم نسخة ألف طباعة تمت وبذلك المطبوعات قانون حسب به مسموحا

نسخة. الف عشر اثنى المجموع ليبلغ اإلنتخابية ودائرته صورته وضع

 االبعاد هذا وراء والدوافع األسباب هية ما عن ونتساءل دويغر علي االستاذ لموضوع نعود

 الشعبية والمشاركةالديمقراطي النظام الى التحول مرحلة تعيش البالد وأن خاصة القسري

القرار. فيصنع

 عن االعالن وحال الخارج دويفريعيشفي علي األستاذ كان البحرين استقالل قبل ما الى

 النشاط ليمارس ١٩٧٣ أواخرعام في البحرين الىعاد االنتخابية العملية في الدخول

 مشاركته على االستخبارات جهاز باعتراض فوجئ لكفه السياسية بالمشاركة المتعلق العلني

 وصفتهم الذين ومن السوفييتي االتعاد عالقة على أنه اعتبار على السياسي العمل في

لخطرة. بالعناصر البريطانية الوثائق

 الوطني التحرير جبهة تأسيس في شاركت العناصرالتي دويغرأحد علي يعتبراألستاذ

 حضر كما الجبهة باسم الدولية والندوات المؤتمرات من الكثير حضور في ذلك بعد وباشر

 وعرض الالتينية وأمريكا وأفريقيا آسيا شعوب بين والتضامن السلم ومؤتمرات اجتماعات
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 الشبيبة لحضورمهرجان فيينا الى سافر ١٩٥٩ عام في البحرين. شعب قضايا خاللها

 الشباب اتحاد مؤتمر العام نفس حضرفي كما التحرير لجبهة كممثل العالمي والطالب

 السالحفي حضرمؤتمرنزع ١٩٦٢ براغ.فيعام لمنعقدفي والطالب العالمي الديمقراطي

 قبول ترتيب من السوفييتي االتحاد في بالمسئولين قتهعال متانة خالل من موسكووتمكن

 هذه تتوجت وقد ويالمجان. السوفييتية والمعاهد الجامعات سةفيللدرا البحرينيين الطلبة

 وذلك السوفييت القادة للقاء موسكو الى للسفر الحزبي دويغرالوفد علي بترؤس العالقة

 اعتقال تكرار تبسببفي هوما الوطني والنضال السياسي النشاط ا هذ . ١٩٦٨ عام شتاء في

الخارج. الى وابعاده السري العمل دويفرفيفترة علي األستاذ

 تعتمد وأنها خاصة بالبرنامج يتعلق فيما البريطانية السفارة تعليق سماع والمفيد الشيق من

االستخباراتية. التقارير على أساسا

 يقول ١٩٧٣ ديسمبر ١١ في البريطالنية الخارجية الى السفير بها بعث التي الرسالة في

 االشتراكية األهداف من طويلة قائمة بمثابة كان الشعب كتلة )برنامج( بيان أن السفير

 المؤسسات وتأميم ٥١ بنسبة النفط صناعة في المشاركة المثال سبيل على ذلك شامال

 وتطبيق الشرطة صالحيات وتقليص العمالية االتحادات تشكيل حرية واطالق األجنبية

 رضا كسب أجل من عمل يبدووكأنه البرنامج وهذا األجنبية القواعد والغاء البحرنة

 ضد قضينوالوا التقدمية العقول وأصحاب العمال تأييد وكسب الخليفة ومعارضي الشباب

عام. بشكل والساخطين الغرب

 تحقيق امكانية عن خلف الدكتورعبدالهادي للمرشح الطليعة مجلة وجهته الذي السؤال في

 لدى : يلي ما الدكتور رد جاء البحرين في الراهنة األوضاع ظل في البرنامج في جاء ما

 أوفرض ايجاد يستطيعوا لن اعضاءه بأن يرى لكي الكافية والواقعية القناعة الشعب تكتل

 نفس الجماهيرفي تمارس أن بدون البحرين الراهنةفي االوضاع الشعبفي لمشاكل الحلول

 الحالية الظروف تحت اننا نعتقد أننا ارادتها. لفرض السلطة على شعبيا ضغطا الوقت

 وطأتها تحت يرزح التي المشاكل لكل المطلوبة الجذرية الحلول أوايجاد طرح من نتمكن لن

 على يستند برلماني عمل اي من قبولها الممكن االدنى الحد يتضمن برنامجنا ولكن شعبنا.
 كاهل عن المشاكل هذه وطأة تخفيف لها يمكن حلوال يقدم برنامجنا أن شعبية. قاعدة

 المكاسب تحقيق بان أؤكد ان وأود أجله من العمل يستحق مكسب اعتقادنا في ا وهذ الشعب

 تتم لم المكاسب هذه بأن جماهيري وعي صاحبه اذاما جيد ر أم اته ذ حد هوفي الجزئية

. الشعبي الضغط خالل من اال

 النضال أشكال من شكال البرلمانية التجربة في الدخول التحرير جبهة اعتبرت وفيما

 المجلس داخل من االصالح محاولة فشل على راهنت المقاطعة الشعبية الجبهة فأن الوطني
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التاليين االحتمالين أحد حدوث وتوقعت الوطني

 برنامجهم تضمنه الذي االصالحي مشروعهم بتطبيق الشعب كتلة ممثلي التزام ( ١

 الىحل سيؤدي الذي األمر بالسلطة اصطدامهم الى الحال بطبيعة سيقود وهذا االنتخابي

ذلك. من أسوء الدستورأوربما وتعليق الوطفي المجلس

البرلماني. نظامها واحتوائهمفي استيعابهم السلطةفي اآلخرهونجاح االحتمال (٢

 بين زاوج الذي البرنامج هذا أن الوطني المجلس في الشعب كتلة اعضاء أثبت وقد

 الشارع كسب منه الهدف تكتيكيا اجراء يكن لم وقضاياه الشعب ومطالب األيديولوجية

 العملي والتطبيق الوطفي للنضال برنامجا كان بقدرما البرلمان الى والوصول السياسي

 التوجه هذا في السلطة جدية لمدى امتحانا نفسه الوقت وفي البرلمان أروقة داخل

الديمقراطي.

الوطني المجلس انتخابات

 ما وأدلى مرشحا ١١٤ تتافس حيث ١٩٧٣ عام من ديسمبر ٧ بتاريخ األنتخابات جرت

 وقد نائبا. ٣٠ الختيار بأصواتهم الناخبين من ألف( وعشرين )تسعة ٢٩٠٠٠ من يقرب

 بستة الدينية الكتلة فازت فيما مقاعد بثمانية الشعب تكتل عنفوز االنتخابات تمخضت

 المترشح نصيب من فكان الثالثون المقعد أما مقعدا. عشر بخمسة الوسط وكتلة مقاعد

 وتم األنتخابات في المشاركة بعدم الحاكمة العائلة رغبات عارض الذي الخليفة ابراهيم

اليسار. اطروحات وتبنيه الوطنية للقضايا ودعمه وقوفه نتيجة األحمر بالشيخ تلقيبه

 االنتخابات بعد اال تتشكل لم أعضاء ستة وعددها الدينية الكتلة أن الى االشارة تجدر

 واألشخاص الدينية القيادات تنحصرفي جذورها وأن الشعب كتلة من تنظيما أقل وهي

 من وواحد القضاة من اثنان أعضائها فمن الريفية. الشيعية المناطق في التقليدين

 تشكيل بعد األبتدائية. المدارس في كمدرسين يعمالن واثنان الماللي من وواحد الصحضيين

 بتطبيق االلتزام على يركز عمل برنامج باصدار الدينية الكتلة أعضاء باشر تكتلهم

 مشاركة ومنع المدارس الجنسينفي بين األختالط ومنع الخمور كمنع األسالمية التعاليم

العامة. لحياة المرأةفي

 التجار من منهم والبعض المشهورين التجار عائالت من اعضائها فأغلب الوسط كتلة أما

 بين من هناك متأخر. وقت في الثراء باب دخل ممن وبعضهم األعمال ورجال والمقاولين

 العليا التنفيذية الهيئة مع مطلبيا سياسيا نشاطا مارسوا الذين من ثالثة المجموعة هذه

 جاسم والسيد الجشي جواد حسن االستاذ وهم الخمسينات في الوطني( االتحاد )هيئة

حسنفخرو. محمد ابراهيم والسيد مراد محمد
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 من واحد بينهم من الجامعية الشهادات حملة من سبعة أعضائه بين من المجلس ضم وقد

سنة. ٣٧األعمارفهو متوسط أما ٠الدكذوراهوهوالدكتورءبدالهاديخف درجة حملة

 جاء فعلها رد وأن خاصة البريطانية السفارة منظور من االنتخابات قراة جدا المهم من

 ذهبت أنها بل عنها. تمغصت التي وبالنتائج االنتخابية العملية بسير الرضى ليعكسعدم

 لمنطقة. استقرارفيا وعدم وازعاج النتائجبمثابةمصدرقلق هذه فاعتبرت أبعدمنذلك

 ١٩٧٣ ديسمبر ١ في والكومنولث الخارجية وزارة الى السفير بها بعث التي الرسالة في

 انتخابات بين بعقدمقارنة fesh بدأالسفيرتيش البحرين انتخابات عنوانها وكان

 وامتناع الحقيقيين اليساريين مقاطعة أدت وكيف الماضية السنة في التأسيسي المجلس

 وسطية ذونوعية بمجلس المجيء الى باصواتهم االدالء عن البحرين شباب من أتباعهم

 وثقتهم هم رضا عن التعبير في يترددوا لم الذين الوزراء مع تعامله الصعوبةفي عدم أثبت

 فشل نتيجة اليساريون فيه فاز مجلس وبين الدستور، مسودة مناقشة أثناء أنفسهم في

 أنفسهم يمثلون الذين المرشحين عدد كثرة بسبب الترشح عملية تقظيم في الحكومة

 أناسا اقلق الذي األمر المنظمة الجماعات نجاح لصالح األصوات بعثرة في تسبب مما

 كافة وتكريس جهازاالستخبارات تدخل من هذابالرغم األمير. رأسهم وعلى كثيرين

 أن فيقول االنتخابية للمعركة السفير ويتطرق السفير. قول حسب اليسار الختراق جهوده

 أسابيع أوثالثة اسبوعين آخر حتى جهودهم على وأبقوا بذكاء أوراقهم لعبوا اليساريين

برنامجهم. اطلقوا عندما

 تمهزيمتها فقد التأسيسي( المجلس انتخابات دخلت )التي القديمة الوطنيين جماعة أما

 وهؤالءهم فقط االأربعة األعضاءالقدامى عشرعضوامن االحدى من ينجح لم وأنه

 التأسيسي المجلس أعضاء من للمترشحين بالنسبة أما للحكومة. الحاد النقد أصحاب

 علق وقد فقط. أعضاء سبعة سوى منهم يفز لم فانه وعشرين اثتين وعددهم السابقين

 كاف بشكل مؤهال لتصبح تقدميا تكون أن يكفي ال أنه فقال النتيجة هذه على السفير

التسويات. الجراء استعداد وعلى بقيتعقالنيا طالما للنجاح

 لم )الذين لهؤالء البديل أن : فيقول القادم الوطني المجلس تركيبة عن السفير ويتحدث

 أضفنا ما فاذا للشيوعيين. أقرب أوهم شيوعيين ثمانية من هوجماعة الحظ( يحالفهم

 المعارضين من عشر( اثنى أي) دزينة يؤلف ذلك فان القدامى الوطنيين بقايا هؤالء الى

 الشعبية الجبهة مع عالقة على منهم والبعض الماركسيين من أغلبهم للحكومة األقوياء

 من أواثنين واحد ومنهم الخارج من تعليماته ويتلقى العربي والخليج عمان لتحرير

 وتحاول متجانسة ضغط هؤالءكجماعة يعمل أن المحتمل من المدربة. العناصرالهدامة

 قوي نتظيم بناء في لمساعدتهم تكفي التي األرضية لخلق التنازل على الحكومة تجبر أن
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 الوطنيين من وأربعة ثالثة بين يتراوح ما وهناك والمثقفين. والمعلمين العمال وسط في

 مما القضايا بعض المتطرفينفي األعضاء مع يصطفوا أن الممكن من الذين المعتدلين

 السفير ويواصل . المدن مناطق من أتوا هؤالء وجميع صوتا ١٦ حوالي الى عددهم يرفع

 الدينية الجماعة هناك الصورة اآلخرمن الطرف في : فيقول لالعضاء تصنيفه

 والمناطق القرى في فوزها حققت وقد الشيعة من جميعها يكن لم ان الحال بطبيعة وأغلبها

 قائمة أساس على انتخابهم تم هؤالء من ستة الشيعة. من األعظم السواد ذات الريفية

. آخرون أوثالثة اثنان اليهم ينضم بأن وارد االحتمال لكن بحتة شيعية

 المنطقتين أن فقال االنتخابات في للفائزين المناطقي التوزيع عن السفير تحدث ذلك بعد

 التي البالد مناطق بباقي مقارنة عضوا ١ ٧ انتخبتا قد لوحدهما والمحرق المنامة المدينيتين

 يحيط وما الرفاع الحاكم عاصمة أنهاتضم من بالرغم عشرالباقين الثالثة انقخبت

 المختلط الطابع ذات الجديدة عيسى مدينة ضاحية الى باالضافة سنية مناطق من بها

 األصوات توزيع عن للحديث السفير وينتقل مناطق. من تبقى وما الشيعية القرى وكذلك
 وكسبت مقاعد بثمانية وفازت تسعة رشحت الشعب كتلة أن فيقول المدينية المناطق في

 ٣٧٥٢ على مقاعدوحصلت بخمسة وفازت ١٢ رشحت الوطنية الكتلة بينما صوتا. ٤٠٣٤

 وقد القومية الميول اصحاب من وهم االنتخابات نزلوا آخرين مرشحين تسعة وهناك .صوتا

 يفز لم لكنه مرشحا ٣٨ عددهم فكان المستقلون أما منهم. اثنان ونجح صوتا ٢٨٢٧ كسبوا

 فقد الدينيين من مرشحين الستة أما صوتا. ٥٩٣٠ على حصلوا وقد فقط اثنان اال منهم

 )الحضرية( المدينية المناطق في هذا منهم. أي ينجح لم لكنه صوتا ١١٧٥ على حصلوا

 شيوعيين مرشحين وثالثة الشعب كتلة من اثين فأن بالمقارنة الريفية المناطق في أما

 الوطنية الكتلة وكذلك نجاح. أي يحققوا لم ولكنهم صوتا ٨٢٤ على بينهم فيما حصلوا

 فقد الوطنيين مع المتعاطفين الخمسة أما صوت. ٢٠٥ كسب وقد فقط ا واحد رشحت التي

 على حصلوا السنة من مستقلين أربعة وهناك منهم. اثنين انتخاب وتم صوتا ١٢٩٩ كسبوا

 بشعبية يتمتع الخليفة عائلة من ب وهوشا الرفاع منطقة في واحد منهم ونجح صوتا ٩١٤

 ٣٤٠٣ على وحصلوا عشر ثالثة منهم ترشح فقد المستقلون الشيعة أما متوازن. غير لكنه

 وتم صوت ٥٩٠٣ على الشيعة المتدينين من تسعة حصل بينما مقاعد. أربعة ليكسبوا صوت

منهم. ستة انتخاب

 لمعرفة الصالحة الدروس بأن للقول باألرقام المدعم التحليل هذا من السفير خلص وقد

 الطلبة قبل من الشيوعيين تكتيكات على واالطالع (psephology) التصويت اتجاهات

 فعل ومثلهم ونجحت جهودها الشعب كتلة حشدت فقد المعالم. واضحة هي الدارسين

 ٥٥ بين توزع قد االصوات ثلث وأن أصغر الدينيين مناطقصيد أن علما المتدينون الشيعة
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 الموهبة لكون الحظ سوء ويعبرالسفيرعن بينهم. من مترشحين ٧ انتخاب وتم مترشحا

 ٤ لديها والوطنيين الشعب كتلتي وأن األعضاء سائر دون اليسارمن في فقط موجودة

سابق. ومدرس ومحاسب خريجين وثالثة محامين

 العريض ابراهيم ترشح عملية ادارة اساءة بسبب للحكومة نقده يوجه السفيرأن ينسى لم

 للمجلس والمحترم الممتاز الرئيس السفير فيه يرى والذي االنتخابات( في )سقط الذي

 المحتمل هوالمرشح الجشي حسن لوأن كما النتيجة خالل يبدومن أنه وقال القأسيسي

 يرجع ولم التحريض أعمال بسبب ١٩٥٧ عام في نفيه وتم وهوبعثي المجلس لرئاسة

 جيدا بديال تجعله ال الصفة وهذه الحاد بالطبع يشتهر وأنه ١٩٧١ االفي البحرين الى

)للعريض(.
 لم وفيه الفائزين بالنواب قائمة يضم الذي المرفق الى السضير التقريرأشار نهاية في

 التصنيف على كعادته حرص بل للفائزين السياسي االنتماء بتسجيل السفير يكتفي

 منذ البحرين دخوله مفذ اعتمدها التي تسد فرق لنظرية تكريسا والطائفي المذهبي

 المرفق تفاصيل وهذههي احتالله

الشعب كتلة
)شيوعي( سني الذوادي ابراهيم خالد ( ١

)شيوعي( شيعي خلف عبدالرسول عبدالهادي ( ٢

)بعثي( شيعي أحمدالحماد محمدسلمان (٣

)شيوعي( شيعي مرهون محسنحميد ( ٤

شعبية( )جبهة سني المعاودة علي (عبدالله ٥

)شيوعي( سني ربيعة (عليقاسممحمد٦

شعبية( )جبهة سني جابرصباح محمد (٧

العرب( القوميين حركة )عضوسابقفي سني الذوادي حسن عيسى (٨

معها والمتعاطفين الوطنية الكتلة

XX )بعثي( الجشيشيعي حسن محمد عبد عبدألرسول ( ١

٣ )بعثي( شيعي صالح الله عبد صالح علي (٢

الشيوعية(«* وضد الغرب )ضد سني مرادأحمد محمد جاسم (٣

)بعثي( سني أبل علي حمدعبدالله ( ٤

)بعثي( شيعي لجشي (حسنجواد٥
الخليفة( وضد الغرب )ضد حسنفخروسني محمد ابراهيم (٦

XX )بعثي( سني البنعلي أحمدعلي خليفة (٧
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البعث وضد معتدل قومي سني كمال محمد سلمان يوسف ( ٨

الدينية الكتلة
شيعى* المتوج علي حسن ( ١

XX شيعي أحمدقاسم عيسى شيخ ( ٢

شيخعبداألميرمنصورالجمريشيعي (٣

المدنيشيعي محمد عبدالله (٤

شيعي القصاب ناصر محمد مصطفى ( ٥

شيعي الشرخات محفوظ سيد مكي سيد علوي (٦

المستقلون
وضدالغرب( )عنيف سني الخليفة خالد بن سلمان بن ابراهيم الشيغ ( ١

سني الظهراني خليفة أحمد خليفة ( ٢

وموالي سني هرمس المال محمدعبدالله (٣

شيعي محمدناصر سلمانشيخ (٤

شيعي** (عبدالعزيزمنصورلعالي٥

شيعي علي أحمد (عباس٦

شيعي علي محمد (عبداللهمنصورعيسى٧

شيعي البالدي عبدالعال ابراهيم علي (٨

 الفائزين الثالثين األعضاء بين من السضيرأن قال الفائزين للنواب الطائفي التوزيع وعن

السنة. عشرمن وأربعة الشيعة أبناء من عشر ستة االنتخابات في

 سبق األعضاء هؤالء أن الى تشير األسماء بعض جانب الى موضوعتان اللتان النجمتان6*

التأسيسي. المجلس في نوابا كانوا وأن

 السياسية القوى وحجم االنتخابات نتائج على الضوء يسلط الذي التقرير ا هذ أهمية وبسبب

 ودبي أبوظبي في المتحدة المملكة سفراء الى ارساله تم فقد السياسية الساحة في المؤثرة

 والخرطوم وعدن وصنعاء ودمشق وبغداد وطهران وعمان وييروت وجدة والكويت ومسقط

وواشنطون. والرباط وليبيا وتونس والجزائر والقاهرة

 الشيخ ترشح موضوع عندها التوقف وتستوجب االنتباه تسترعي التي المواضيع من

 تعتبر الحالة فهذه المجلس. عضوية على وحصوله الخليفة خالد بن سلمان بن ابراهيم

 المألوف على خروج أنها على تضسر وهي الخليجي المجتمع في والنادرة الفريدة الحاالت من

 االمتيازات من لها ما وله الحاكمة العائلة أفراد هوأحد فالشيخ القبيلة. على وتمرد

 على االجتماعية وتعلومرتبته االجتماعي الهرم قمة وهوفي الخاصة واالجتماعية المادية
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 مستغربا يكن فلم ولذا البحرين. تجار أغنى كان ان حتى العائلة خارج مواطن أي مرتبة

 بانه الخليفة خالد بن سلمان بن ابراهيم الشيخ ابراهيم العضوالشيخ السفير يصف أن

 بدئ ومنذ لكن المستقلين قائمة ضمن الشيخ اسم السفير أدرج وقد متزن. غير شخص

 في معها التفسيق على وعمل الشعب كتلة موقف الشيخ تبني للمجلس األولى الجلسات

 أزعج الذي األمر والحرية واةالعدالةوالمسا بمبادئ التيتتعلق تلك وخاصة القضايا مجمل

 بناهاا لقي والقيم المبادئ .وألنهذه األحمر بالشيخ تسميته االعالم السلطةودفع

 االعتقال فأن الوردي الدكتورعلي كمايقول والنخوة والقرابة القبلية القيم أبدامع تتوافق

المواطنين. ولقضايا المبادئ لهذه الخليفة ابراهيم الشيخ انحياز ثمن كان والسجن

 الواقع وبين السبعينات برلمان ولد الذي واالجتماعي السياسي الوضع بين المقارنة باب من

 أمكن ٢٠٠٢ دستور صدور بعد ما مرحلة في تشكل الذي االجتماعي والظرف السياسي

 في حتى وال القريب المنظور في ال تتكرر لن سوف الخليفة ابراهيم الشيخ حالة أن القول

.البعيد المنظور

والدولي واالقليمى المحلي المستوى كتلةالشعبعلى نجاح صدى
 السعودية العريية المملكة البحرينوزيرخارجية الى حضر باسبوعين االنتخابات اجراء قبل

 حكومة لكن االنتخابات. رفي اليسا فوز احتمال من السعودية الحكومة مخاوف عن للتعبير

 تطمين على عملت رسون هند ايان السيد االستخبارات رئيس تقرير على واعتمادا البحرين

 الدكتور هما اثنان يتعدى لن سوف الشعب كتلة من الفائزين بأن بالقول المملكة جارتها

ربيعة. وعلي خلف الهادي عبد

 ليثير البرلمان مقاعد الى مرشحيه من ثمانية ايصال في الشعب كتلة نجاح جاء فقد ا ولذ
 العنصراآلخرللمفاجأة لكن ايران. فيها بما المجاورة والدول البحرين حكومة لدى الخوف

 التي الوطنية والرموز التاريخية العناصر تلك حساب على جاء النجاح هذا أن يكمنفي

 الدينية المكانة ذوي التقليدية الوجوه ذلك في االحداثفيالخمسيناتبما ساحة على كانت

 هيئة في األساسيين الزعماء وهواحد الشمالن عبدالعزيز السيد سقط فقد واألدبية.

 واالديب الشاعر أيضا سقط كما التاسيسي المجلس لرئيس نائبا وكان الوطني االتحاد

 االسمين هذين الى باالضافة التاسيسي. المجلس وهورئيس العريض ابراهيم األستاذ

 في سكرتيرا الكباروكان التجار فخرووهوأحد أحمد بن جاسم السيد ايضا سقط الالمعين

التأسيمي. المجلس

وتغلغل اتساع على دليل أنها على النتيجة هذه تصوير الى البعض عمد األساس هذا وعلى
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 التنظيمات وأن قاطبة الخليج مستوى على فقطوانما البحرين ليسفي الثوري اليساري المد

 بعض لدى والهلع الخوف أثار مما المنطقة اكتساح من أوادنى قوسين أصبحتقاب الثورية

الخليجيين. القادة

 تتوقع تكن لم التي البريطانية السفارة آلمال مخيبة جاءت االنتخاات نتائج أن شك ال

 البريطانية السفارة اعتبرت وقد الناخب. وقناعات الشارع توجهات االنقالبفي هذا مثل

 لعدم ومبعثا واالزعاج للقلق مصدرا نتائج من اليه أدت وما االنتخابية العملية مجمل

المنطقة. االستقرارفيكل

 ١٩٧٣ ديسمبر من والعشرين التاسع نيةفيالبريطا الخارجية الى بها بعث التي الرسالة في

 النتخابات( )علىخلفية الوزراء رئيس السفيرأنهفيمحادثتهاألخيرةمعالشيخخليفة قال

 هوووزراؤه يكون أن بأهمية نصحه وقد الدعم ومنفقدان االجهاد من ويشتكي قلقا وجده

 والماركسيين العربي( والخليج )لتحريرعمان الشعبية الجبهة بمناورات ومؤيدوهعلىعلم

 م لكال ا ا هذ نقل أنه لسفير ا ويقول لمجهر. ا تحت ر ليسا ا بوضع لكفيلة ا ئل لوسا با يحتفظ وأن

 وأنه حميدان وابراهيم العريض وجواد مبارك ومحمد الشيراوي ليوسض شخصية بصفة

ذلك. معرفة راغبينفي األمر حقيقة في كانوا ا اذ فيما يشك

 االنتخابات نتيجة عن االعالن تم عندما أنه فيقول رسون هند أيان عن السضير ويتحدث

 عليه وبدا التالي اليوم األسوءفي الى انقلب مزاجه لكن توقع مما قلقا أقل الرجل هذا وجد

 فانه هندرسون أيان اليه يتوصل منظورما االمورمن يرى خليفة الشيخ وألن التشاؤم.

متشائما. أصبح هواآلخر

 مفاجأة كانت النتيجة بأن البريطاني للسفير ( محمد الشيخ ) الخارجية وزير اعترف وقد

 المجاورة والحكومات البحرين اليمينفي من كل بواسطة بشدة انتقادها تم قد الحكومة وأن

 ايران الدول هذه على أضاف وقد الكويت. وقطروحتى واالمارات العربية السعودية مثل

 التي الرسالة في السفير يقول بالنتيجة. فوجئت التي الدول ضمن من أنها وقال أيضا

 بأن القائل الخط يتبنى محمد الشيخ أن ١٩٧٣ ديسمبر ١١ في الخارجية الى بها بعث

 وأن مكشوف بشكل النقد يكون أن األفضل من وأنه األمام الى التحرك عليها البحرين

 البحرين بأن الجيران تبلغ أن وعليها ديمقراطية بطريقة الوضع تعالج أن الحكومة على

 وزير أن السفير يقول لهم. تهديد مصدر الداخلية شئونها من تجعل أن النية لديها ليس

 بوجوب بالقول عليه رد وأنه ، البالد في سرية حركة أية هناك تكون أنكرأن الخارجية

 الدوافع بعناية تراقب أن الحكومة على وأن والشيوعيين االشتراكيين بين الخلط عدم

 في هؤالء ينظرالى أن يجب كما اليسارية، لألجنحة الحقيقية واألهداف والنشاطات

 العربي والخليح لتحريرعمان الشعبية الجبهة مثل الخليح في الهدامة الحركات سياق
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 ماحاول اذا أنه الخارجية وكانردوزير المعروفة. ميةلعال الشيوعيةا التكتيكات ومنمنظور

 ويعلق بقوة. ستتصرف عندئذ الحكومة فأن الغيرديمقراطي التصرف ممارسة األعضاء

 يملك ال بلد وأنهفي الرسمي الخط يمثل ال الكالم بأنهذا فيقول السفير كالم الوزيرعلى

 أن سلفا المحتم من يبدو فأنه أحزاب، فيه وليسست البرلمانية الحكومات تجربة الواقع في

للمستقبل. تعلمها يجب الدروس هذه وأن ،الربح جتيهذا من الشيوعيون يتمكن

 معروفا شيوعيا المرشح( ) يكون هوأن حقا يزعج ما أن : فيقول حديثه السفير ويواصل

 على المرشح ا هذ لحصول عائقا تشكل ال الشيوعية( الصبغة ) الصفة هذه فأن ذلك ومع

 سياسيا، متخلف بلد طبيعيافي ربمايكون ماحدث كفائب(. ) انتخابه يتم وأن األصوات

 خاصة بالراحة تنعم بأن الشيوعية للتكتيكات السماح عدم يجب نفسه الوقت في لكن

 ما على صوت قد البالد شعب ثلث الى سدس بين ما بأن القائلة الحقيقة انجالء بعد

 شئون تتناول البريطانية االدارة أن تماما الواضح من . الراديكالي التغيير ولصالحيبد

 تردد لم أنها لدرجة السياسي النظام مصير عن ومسئول أساسي طرف وكأنها البحرين

 أنها من تأكد بأن توصيها القراروأن صنع من القريبة للدوائر النصيحة اسداء في

 السفير وذهب األمن. أجهزة دعم على تعمل ليسارطبعاوأنوهواا بعدوها معرفة على

 عليها السلطة لتأليب وسارع اليسار لقوى كراهيته عن أفصح عندما ذلك من أبعد الى

منها. التخلص واالسراعفي

 البريطاني السفير من البريطانية بالخارجية الشرق دائرة استلمته الذي التقرير على ردا

 A.D.Harrisهاريس٠دي٠أي السيد بادر ١٩٧٣الثامنوالعشرينمنديسمبر بالبحرينفي

 من عشر الرابع في ذلك وكان البريطانية الخارجية في كالرك للسيد نظره وجهة بارسال

 لكن للقلق السبب تعطي االنتخابات نتيحة أن مايلي السيدهاريس يقول .١٩٧٤يناير

 متوقعة غير تكن لم النتيجة هذه وأن هذا. لغفي نبا ال أن علينا فأن تش السيد قال وكما

 المجلس في المريحة باألغلبية تتمتع وهي بالدستور محمية تظل الحكومة وأن بالكامل
 ليسار يقعفيمحاوالتا لحقيقي الخطر أن الى االشارة السيدتشمحقفي أن . الجديد

 ١٩٧٣ عام في الصادرة الكويتية الصحافة في مختلفة. بأشكال الهدامة العقاصر لتنظيم

 جهاز رئيس دور وكذلك للشرطة البريطاني العام المدير دور الظهورتلميحاتعن أتفي بد

 تصبح أن اآلن نتوقع فنحن ولذا البحرين. ضدهفي المؤامرة حيكت الذي الخاص القسم

. الرئيسيتين الشخصيتين هاتين من التخلص أجل من شديد ضغط تحت الحكومة

 هاريس رسالة على والكومنولث الخارجية المسئولفي Rights رايتس السيد تعليق وجاء

كمايلي:
نطاق على التقرير)تقريرالسفيرتش( بتوزيع القائلة الثالثة الفقرة مع أناأتفق (١
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واسع.

 في يرغبون ال هم يسار بروز على أعينهم فتحوا قد نيينوااليرا السعوديين أن شك ال (٢

كثيرا. ينمو )قته

 بين ما تم الذي العاجل اللقاء حول والتكهنات الشائعات سرت الخليج دول مستوى على

 تم أنه اللقاءفسرعلى هذا وأن أميردولةقطر نحمد والشيخخليفة نهيان الشيخزايدآل

 هوالدافع كان الموضوع هذا أن يؤكد ما يوجد ال أنه علما المجلس رفي اليسا فوز خلفية على

المفاجى. االجتماع هذا وراء

 في الواردة للتداول( قابلة )غير السرية الرسالة لتلك التطرق من بد ال السياق هذا في

 الى بأبوظبي البريطاني وهوالسفير McCarthy رثي مكا السيد من ديسمبر من عشر الثامن

مايلي: لتقول البحرين انتخابات عنوان تحت بالبحرين المتحدة سفيرالمملكة

 لشيخ )ا بينخليفة التيتمت الجتماعات وراء لميكنهوالهدف االنتخابات أنموضوع (١

 وأن مناقشته. تمت أنه المؤكد من لكن (زايد )الشيخ وزايد البحرين( وزراء رئيس خليفة

 كعضوفي البحرين وجود لعدم االرتياح عن تعبر اآلن حتى االمارات( )في العرب تعليقات

تعتبرخطيرة. االنتخابات( )نتيجة فالنتيجة )االتحاد(. راليةالفد

 تطرق البريطانية( باالدارة قوية عالقة وهوعلى األصل )بحريني التاجر مهدي أن (٢

 هم عائالت ين من أصوات يتوفرلديهمخمسة أناسلم استطاع وتساءلكيف الموضوع لهذا

 بطباخة قامت التي هي الهدامة أوالعناصر العراقيون فهل البرلمان(. )الى الوصول في

 تجاهل قد التاجر( )مهدي بانه فيقول التاجر كالم السفيرعلى ويعلق االقتراع؟ صناديق

والعائلية. الشعبية المناشدة بين العكسية العالقة حدوث امكانية واضح بشكل

 عناصر وصول ومن البحرين أحداث حيال قلقه عن ايران شاه عبر فقد طهران في أما

 Peter السيربيتررامسبوتام أقاءمقابلة وذلك الوطني للمجلس اليساري الجناح

ديسمبر. من والعشرين السادس توديعهفي حفل في ه٢5021

 N.W.Brown بطهران البريطانية بالسفارة البريطاني السفير يقول الخصوص هذا ففي

 السيد ياسم ديسمبروالمعنونة من والعشرين التاسع في المرسلة رسالته في دبليويرون ان

 أنه والكومنولث بالخارجية األوسط الشرق دائرة في المسئول .م٧أاا208ويليام كي بي

 الخارجية الشئون وزارة في الدائرة رئيس وهونائب Bahar بحر بالسيد هاتفيا اتصل عندما

 بالغ باهتمام البحرين التطوراتفي االيرانية الحكومة تتابع أن الطبيعي من أنه بحر له قال

 لدى كان اذا فيما القول المبكر من وأنه الحاضر الوقت الكبيرفي للقلق داع يروا لم لكنهم

المشاكل. الحداث الحقيقية القدرة المجلس رفي اليسا عناصر

مطمئنا جاء االنتخابات هذه حول األمريكي الفعل رد فأن متوقعا كان ما عكس وعلى
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 في حاضرا وكان جريفن فيليب السيد االمارات في االمريكي باالعمال القائم لسان على

 يلي:- بما السؤال على رده بوتووجاء الرئيس شرف على زايد الشيخ اقامه الذي الحفل

 على القول الباكستاني الصحفي أكد وعندما ممتازة. ونتائجها تماما حرة انتخابات انها

 هناك وليس الغربي بالمفهوم يسارا ليس أنه باألعمال القائم رد كان لليسار الكاسح النجاح

بالقول األمريكي الرد على بالتعليق العرب السفراء أحد تدخل وهنا يدعولالنزعاج. ما

منزعجون. الحقيقة في فأننا جريفن ينزعج لم اذا

 يصوتوا لم الناخبين أن والسياسيين والمحللين الحكومات رؤساء من كثير على خفي ما

 وعدد البريطاني السفير ذلك اعتقد كما الشعب( )كتلة اليسار التييتبناها لأليديولوجيا

التالية للعوامل التصويت كان وانما المراقبين من قليل غير

 مارس حركة حت هطة وخا المطلبية الحركة في ودورهم الشعب كتلة لشباب الوطني التاريخ ( ١

 المنظمة االنتخابية والحملة االنتخابي البرنامج الى باالضافة ٧٢ عام وحتى ٦٥ عام منذ

التوعوية. والندوات

االنتخابية. الحملة ء اثتا اليسار عناصر اعتقال استمرار على الشارع فعل رد ( ٢

 هي الشعبية الكتلة هذه أن المواطنينفي وثقة المتردي واالجتماعي االقتصادي الوضع (٣

مطالبهم. عن للدفاع المؤهلة

 بها جاءت التي النتيجة أن الذكر اآلنفة القوية األفعال ردود خالل من تماما الواضح ومن

 االساس ا هذ وعلى والدولي. واالقليمي المحلي الوسط مستوى على مقبولة تكن لم االنتخابات

 الشهر منذ الدستور وضد المجلس ضد االنقالبية سيناريوالمؤامرة يوضع أن عجب فال

 هو: ر المضما هذا نفسهفي يطرح الذي المهم والسؤال الوطني. المجلس عمل بدء من الرابع

 هذه الغاء البريطانيةفي الخارجية أدق أوبشكل البريطانية السفارة لعبته الذي هوالدور ما

 االنتخابية العملية وتقييم وتحليل برصد تكتفي لم البريطانية فالسفارة الوليدة. التجربة

 في األساسي الدور لعب في استمرت أنها بل السياسية الساحة في العاملة القوى وحجم

 وتقاريرها. مراسالتها ذلك على تدلل كما والخارجية الداخلية البحرين سياسات رسم

 لم أنها درجة الى أساسي طرف وكأنها األحداث مع تتعامل كانت البريطانية فالسفارة

 السياسية للقيادة النصح توجيه في تتردد ولم والوزراء السياسية بالقيادة اتصالها توقف

 الدور هذا يؤكد ما أن اعتقادي وفي المستقبل. اليساريينفي مع التعامل بطريقة يتعلق فيما

 الذي هندرسون أيان االستخبارات مسئول وبين السفارة بين شرةوالمبا القوية هوالعالقة

البريطانية. الحكومة قبل من مبتعث األساس هوفي
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الوطني المجلس افتتاح مراسم

 االنعقاد لدور االفتتاحية الجلسة عقدت ١٩٧٣ ديسمبر ١٦ الموافق األحد يوم صباح في

 أخوه استقباله كانفي الذي خليفة آل سلمان بن عيسى الشيخ البالد أمير بحضور األول

 آلخليفة عيسى بن حمد والشيخ خليفة آل سلمان بن خليفة الشيخ الوزراء مجلس رئيس

 السنة الوحيدفيهذه االحتفال هذا ويعتبر البحرين. دفاع لقوة العام والقائد الدفاع وزير

 خليفة آل سلمان بن خليفة الشيخ أعلن أن بعد االسرائيلية. العربية الحرب بسبب وذلك

 الخطاب بالقاء االمير تفضل بعدها ومن الحكيم الذكر من آيات تليت الجلسة افتتاح

 واالقتصاد والصحة ريبوالتد التعليم وقضايا الخارجية العالقات فيه تناول الذي األميري

 للنظرفي والالفت المهم للحكومة. كبرنامج اعتماده القضاياوقدتم وغيرهامن والتنمية

 القيادة مع الشعب بوقفة األولى : مرتين البحرين بشعب األميراشاد أن الخطاب هذا

 االستقالل عهد الدخولفي ربط حين والثانية البحرين عروبة تأكيد وبدورهفي السياسية

 القيادة ان االمير قال واالخالص الوفاء ا هذ على وتأسيسا واخالصه. البحرين شعب بوفاء

 أعباء تحمل في تشركه بان وعدا لشعبها وأعطت عهدا نفسها على قطعت قد السياسية

 دستوريا حكما البالد تحكم وأن الشورى وحكم الديمقراطية تطوير على تعمل وأن الحكم

 العدل على قائما تعاونها مؤكدا الثالث للسلطات فاصال للواجبات معينا للحقوق مبينا

للحريات. كافال لالخاء موطدا

 دعا بالبالد وطني مجلس أول وافتتاح بالحضور تفضله على لالمير الشكر وجه أن وبعد

 عاد ذلك بعد الدستورية. اليمين بتأدية والوزراء الوطني المجلس أعضاء الوزراء رئيس

 اختيار وتم االولى الدورة افتتاح أعلن الذي الوزراء مجلس رئيس برئاسة لالنعقاد المجلس

 أحمد العضوخليفة اختيار تم ذلك بعد بحضوره. للمجلس كرئيس الجشي جواد حسن

للمجلس. كسكرتير المدني محمد الشيخ والعضوعبدالله للرئيس كفائب البنعلي

 وكذلك لالنعقاد الوطني المجلس بدعوة ١٩٧٣ لسنة ( ١) رقم مرسوم بقراءة السكرتير قام

 الوطني المجلس اعضاء ناقش ذلك بعد الوذارة. بتشكيل ١٩٧٣ لسنة (٢) رقم مرسوم

 وزير العريض سالم جواد السيد اقتراح االعضاء ورفض القادمة الجلسة انعقاد موعد

 أحدمعتمدا يوم كل فقطفيصباح واحدة جلسة لعقد الوزراءالداعي مجلس لشئون الدولة

 اجتماع على تنص التي للمجلس الداخلية الالئحة من الخمسين المادة على اقتراحه في

 اعمال هناك تكن اولم ذلك غير المجلس يقرر لم ما اسبوع، كل من االحد يوم المجلس

 حتى االسبوع جلستينفي هوعقد مراد محمد العضوجاسم اقتراح وكان االجتماع. تقتضي

 يوم جلسة في الموضوع هذا حسم تم وقد االعمال. من الكثير انجاز من المجلس يتمكن
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 خلض العضوعبدالهادي مقترح على المجلس وافق حيث ١٩٧٤ ديسمبر ٢٣ الموافق األحد

 الالئحة المجلس اقرار حين الى فقط االسبوع مرتينفي المجلس اجتماعات لعقد الداعي

نهائي. ل بشكلها الداخلية

 تقدم الذي االقتراح اثر على وذلك الجلسات موضوع لمناقشة ثانية مرة عاد المجلس لكن

 تكون يدعوبأن والذي ١٩٧٤ نوفمبر ٢٤ بتاريخ المنعقدة الجلسة الجشيفي العضورسول به

 وقد القوانين مشروعات لمناقشة األربعاء جلسة تخصص وأن اعتيادية جلسة األحد جلسة

االقتراح. هذا على المجلس وافق

 أثار قد االسبوع في جلسقين بعقد األعضاء طلب على الحكومة اعتراض أن والحقيقة

 غيرها قبل تعلم الحكومة وأن خاصة الوطني المجلس تجاه الحكومة نوايا حول الشكوك

 كانت التي والقضايا األعمال من الهائل الكم مالحقة أجل من جلستين لعقد الحاجة مدى

 طرح الى الحكومة سارعت عندما الشكوك هذه تأكدت وقد الوطني. المجلس على تنهال

 من الكثير معالجة في الرئيسية مهامه عن المجلس الهاء بهدف القوانين مشاريع من رزمة
الوطنية. القضايا

 حول الحاكم وهوشقيق خليفة آل سلمان بن محمد الشيخ انطباعات تسجيل ا جد المهم من

 مساس القراربمثابة صنع في الشعب مشاركة محمد الشيخ اعتبر اذ الوطني المجلس

 قولته قال هذا وفي وهيبته الحكم سلطات عن التنازل اشكال من وشكل العائلة بحكم
 التنفيذية السلطة أعضاء ومعه خليفة الشيخ يجلس حيث المجلس قاعة وهويصف الشهيرة

 فوق: من الجشي حسن األستاذ التشريعة السلطة رئيس عليهم يطل بينما المنصة تحت

 يضرب المنصة( )فوق فوق جالس الجشي وحسن تحت جالس خليفة الشيخ الدنيا يا ألله

. بالمطرقة عليه

 رؤية هويمثل وأنما سلمان بن محمد الشيخ على مقتصرا ليس االنطباع هذا أن والواقع

 للتفريط استعداد على ليست والتي والقبلي العائلي الحكم بنمط المتشبثة الحاكمة العائلة

السلطات. هذه من جزء اي عن أوالتنازل

 تصمد لم أعاله األميري الخطاب تضمنها التي والعهود الوعود هوأن الحقيقة هذه يؤكد ما

 حل الى فقط مرورسنتين بعد السياسية القيادة لجأت فقد المشاركة تجربة أمام طويال

 المادة الدستوروخاصة مواد ببعض العمل وتجميد النيابية الحياة وتعطيل الوطني المجلس

التفصيل. من وبشيء ذلك الى سنتطرق كما جديد مجلس انتخاب تدعوالجراء التي ٦٥
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السياسية القضايا

 الى األول االنعقاد دور بدء منذ الوطني المجلس أروقة شهدتها التي والوقائع األحداث تشير

 العالقة تلك ورث فالمجلس ذلك ريبفي وال السياسي. للمعترك ساحة الى المجلس تحول

 عالقة وهي ، الجديد ثوبه االستعمارفي ورائها ومن الحكومة وبين المواطنين بين السيئة

 )الصوري(. السياسي استقاللها على البحرين حصول قبل ما الى فصولها في تمتد

 التي الشرطة جهاز قيادة االنجليزفي الضباط على اعتمادها واصلت االستقالل فحكومة

 السيد يرأسه الذي االستخبارات جهاز الى باالضافة األجانب من أفرادها غالبية تتكون

 بها. والتنكيل السياسية رضةلمعاا قمع في الجهازين هذين استخدام وتم هندرسون آيان

 مثل البريطاني االستعمار من ورثتها التي التعسفية القوانين بتوظيف السلطة تكتفي لم

 لتتويجها الثاني االنعقاد دور بداية سارعتفي أنها بل التجمعات وقانون العام األمن قانون

 تعتبر الدستور. عليها نص التي والحريات يتعارض الذي الدولة أمن بقانون بمرسوم

 المجلس ورثها التي الملحة السياسية والمشاكل القضايا احدى السياسيين المعتقلين قضية

 القضية هذه طرحت وقد والنيابي. التأسيسي المجلس انتخابات اجراء قبل ما مرحلة من

 األمير تجاوب وقد الوطني المجلس افتتاح جلسة تلت التي الثانية الجلسة وبالحاحفي نفسها

 تجاوب سرعة أن والحقيقة المعتقلين. سراح باطالق وأمر الشعب كتلة طلب مع الراحل

 العهد بأن النواب لدى االنطباع وتركت واالطمئنان التفاؤل من أجواء خلقت قد األمير

 لم التفاؤل هذا لكن السياسية. واالعتقاالت المداهمات مسلسل يشهد لن سوف الجديد

 حيث الخاطئ التشخيص نتائج بانت حتى طويل وقت يمضي لم اذ أبدا محله في يكن

 النواب اعتقال حد الى وصلت خطيرة ابعادا وأخذت السياسيين المعتقلين قضية اتسعت

 االستعمارية القيم أن االنتصار نشوة تعيش وهي المعارضة بال عن غاب لقد أنفسهم.

 وما فالحكومة والمساواة. والعدالة الحرية مبادئ مع تتوافق أن يمكن ال القبلية والعقلية

 الى سارعت حتى وخارجه الوطني المجلس داخل السياسية المعركة بخسران شعرت أن

 المتمثلة القديمة أدواتها استخدام الى والرجوع الديمقراطية اللعبة قواعد على الخروج

 بالدعم النظام جبهة تعززت وقد األمن. وقوات االستخبارات وجهاز القضاء جهاز في

 الى االشارة من بد ال السياق هذا وفي البريطانية. االدارة قبل من والسياسي المعنوي

 الحكومة على سهل الذي األمر والسياسية الحقوقية القضايا بعض في النواب انقسام

 بالنشطاء والزج والنقابية الوطنية القوى ومحاربة الحريات على التضييق سياسة ممارسة

 القضايا كل على اليشتمل الفصل هذا أن الى التنويه يجب محاكمة. وبدون السجن في

 القضايا من استعرضفاه ما أن اعتقادي لكنفي الوطني المجلس لها تطرق التي والمشاكل
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والحقوقي. السياسي الصراع طبيعة على الضوء لتسليط يكفي والخطيرة المهمة

للمرأة. السياسية المشاركة قضية ( ١

 احدى اعتبارها على وأكدنا السياسية المشاركة من المرأة استثناء لموضوع تطرقنا وأن سبق

 الدستور أن الواقع في الوطني. المجلس انتخابات التيصاحبت والخطيرة المهمة القضاا

 المادة من )هاء( الفقرة أن ذلك والترشيح االنتخاب حق ممارسة من المرأة يستثني لم

 والتمتع العامة الشئون المشاركةفي حق المواطنين جميع اعطاء على صراحة تنص األولى

 االنتخاب قانون خالل ومن الحكومة لكن والرجل. المرأة بين تفرق ولم السياسية بالحقوق

 لم للدستور. صريجة مخالفة في والترشيح االنتخاب حق من المرأة اسحا، في تتردد لم

 عبدالله الشيخ والزراعة وزيرالبلديات لسان على الحكومة ساقتها التي التبريرات تكن

 كان الالدستوري. االجراء هذا بصحة التاريخية المعارضة وقوى المرأة لتقنع خالد بن

 لنصف االلغاء أوهذا االشكالية هذه على المركزية االنتخابات لجنة وهورئيس الوزير رد

 أمر درست االنتخابات قانون وضع بصدد كانت عندما الحكومة أن : يلي كما المجتمع

 الحكومة سنته الذي المرسوم وجاء الجوانب جميع من وافية دراسة التجربة هذه من المرأة

 الوضع هذا وسيستمر بصوتها لالدالء للمرأة السماح بعدم البالد سموأمير عليه وصدق

 من هذا االنتخاب... حقهافي المراة تمارس بان يقضي الوطنيبتعديل المجلس جاء اذا اال

 مجموع من فقط ١٠ عن يزيد ال البحرين المتعلماتفي عدد أن .أخرى. ناحية ومن ناحية

 قائال عبدالله الشيخ ويكمل اهتمامهن. ويولينها االنتخايية األمور يعين الالتي المواطنات

 الخليجيات جاراتها عن تشذ أن تريد ال البحرين ان الصدد هذا في ايضا األهم والشيء

 وعلينا بجيرانفا المجال هذا في تقدمنا نربط أن يجب ال أننا رغم هذا اقول األمر.. هذا في

 تكتسب عندما يكون أن يجب هذا فأن عبدالله الشيخ رأي وحسب أول روادا نكون أن

 اآلن المراة تعيشها التي الظروف النهفي الديمقراطية لألمور الكامل الوعي النساء غالبية

 أن رجل أي يستطيع عنها فكرة تستوعب وال االنتخابات ماهية الغالبية قيها تعرف ال والتي

 يمثل الفالن هذا يكون هووقد يريد ما حسب أوعالن فالن لصالح لتصوت زوجته يوجه

. لصالحه بصوتها تدلي أن ترفض قد حقيقته المراة لوتدرك تيارا

 وأن خاصة والتبريرات الحجج لهذه ورفضها استيائها عن عبرت البحرينية المرأة لكن

 العمل في وشاركت الخارج في ودرست التعليم من وافرا قسطا نالت البحرينية المرأة

 المرأة تطالب أن جدا الطبيعي فمن لالعتقال. ذلك نتيجة وتعرضت السري السياسي

 الرسائل بارسال االقصاء هذا على ترد وأن بالرجل أسوة السياسية المشاركة بحقهافي

الوطني. المجلس الى االستنكار وبرقيات

بعثت وترشيحا انتخابا السياسية المشاركة في حقها من المرأة حرمان عن وللتعيير
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 للهعبدا االستاذ المجلس سر أمين وقام الوطني المجلس الى بعريضة النسائية الجمعيات

 هونصها وهذا ١٩٧٤ يناير من التاسع في المنعقدة السادسة الجلسة في بتالوتها المدني

بالكامل:-

الموقر لوطني ا المجلس رئيس سعادة إلى رسالة

الكرام. المجلس أعضاء السادة

 رفضت التى البحرينية المرأة صوت عن المعبر هذا كتابنا نرفع النسائية الجمعيات باسم

 واالنتخاب، الترشيح فى السياسي حقها ممارسة من حرمانها التأسيسي المجلس تجربة فى

الحق. حرمانهاهذا االشرارفى البالد فى يتكون وطني مجلس أول فى اليوم وترفض

 وبحرمان لحقوقه، إنسان كل ممارسة هي اليوم وطننا فى المطروحة الديمقراطية معنى أن

 المجتمع. نصف حرمان يعنى واالنتخاب( الترشيح حق أي ) الحق هذا ممارسة من المرأة

 والذى البحرينية المرأة إليه وصلت الذى والتطور الوعي مدى توضيح فى ونزيد نعيد لن أننا

 أومن الحكومة من سواء االهتمام نلقى أن دون لك ذ توضيح تم فقد ألحق، ا هذ لنيل يؤهلها

التأسيسي. المجلس

 المؤسسات معظم وقعتعليها ،والتي٧٢/١٢/١٨ بتاريخ المؤرخة العريضة سابقا لقدرفعنا

 المجلس الى احتجاج برسالة ذلك وأعقبنا اإلهمال، لمتلقإال لكنها واألندية، األهلية

 وترك )مواطن( بكلمة المقصود ما وتحديد توضيح حولعدم ،٧٣/٢/٣ بتاريخ التأسيسي

 بحيث اليه أرسلناها التى الرسالة هذه أهمل التأسيسي المجلس أن غير الكلمةعائمة، هذه

 بعد الوطني المجلس انتخابات مرسوم أتى وأخيرا الواردة. الرسائل من كغيرها تقرأ لم

حقها. من المرأة حرمان جديد من ليؤكد ذلك

 عن وابعادها واالنتخاب الترشيح فى حقها من المرأة لحرمان محاولة كل نرفض اذ اننا

 مطالبين عاليا صوتنا ونرفع بحقنا بالمطالبة تمسكنا على لنؤكد منها المطلوب الدور تأدية

 طريق فى المضي على مصممات وأننا تجاهل. من المرأة بحق يرتكب فيما النظر باعادة

. المجتمع هذا في وإنسانيتها وجودها تحفظ التي المرأة حقوق بكل المطالبة

 الطفل رعاية وجمعية المحرق النسائية- أوال جمعية من كل الرسالة هذه على وقع وقد

 المنامة. البحرين- فتاة نهضة وجمعية الخيرية الثقافية الرفاع وجمعية المنامة واألمومة-

 كما آنذاك البحرينية المرأة بلغته الذي الوعي مستوى عن تعبر الرسالة هذه أن شك ال

حقوقها. نيل على المرأة اصرار تعكس

 والكتلة اليسار كقلة بين النظر ووجهات المواقف اختالففي أول الرسالة هذه أثارت وقد

 الذوادي حسن العضوعيسى لسان على الشب كتلة طلبت فبينما المرأة. دور حول الدينية

 وأعضائه المجلس من إيمانا النسائية الجمعيات رسالة فى ورد ما مع والتأييد التعاطف
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 بالقول الدينية( الكتلة ) قاسم أحمد العضوعيسى علق المجتمع فى البحرينية المرأة بمكانة

 متروك شيء كل أن يقول لكنه أهميته أوعدم الموضوع أهمية على يعلق أن يريد ال بأنه

 العضوالشيخ ثنى وقد فحسب. الداخلية هولالئحة الوطني المجلس الدورفي وانهذا لدوره

 أواعطاء مشكلة أي دراسة أن قائال قاسم عيسى الشيخ كالم على الجمري ألميرعبدا

 البحث تأجيل يقترح لذلك أبعادها واستيضاح تامة دراسة دراستها يتطلب فيها الرأي

 الداخلية. الالئحة مناقشة وهي مهامه ألولى المجلس ولينصرف الرسالة هذه والمناقشةفي

 كتلة على المحسوب األحمر( بالشيخ )الملقب الخليفة سلمان ابراهيم الشيخ العضو رد وجاء

 تخص انسانية قضايا هذه االنسانية. الحاالت دراساتفي هناك توجد ال أنه بالقول اليسار

 واالخوان. االعضاء من أحد يشك وال ذلك أشكفي وال انسانية طبعا المرأة وحقوق االنسان
 من وجميعهم ربيعة وعلي جابرصباح ومحمد المعاودة عبدالله األعضاء السادة عبر وقد

 جلسة تخصيص الجشي العضورسول طلب فيما الموضوع لمناقشة تأييدهم عن الشعب كتلة

 بعد ما الى الموضوع تأجيل طلب فقد الوسط كتلة وهومن أبل العضوحمد أما له. خاصة

 الكتلة أعضاء وهوأحد القصاب العضومصطفى طلب بينما الداخلية الالئحة من االنتهاء

االنتخاب. قانون مناقشة حين الى الموضوع مناقشة تأجيل الدينية

 وتأييد للتعاطف الداعي الذوادي العضوعيسى اقتراح يسقط أن العجيبة المفارقات ومن

 اقتراح كذلك ويسقط النسائية الجمعيات رسالة في وردت التي السياسية المطالب

 بينما للموضوع خاصة جلسة لتخصيص الداعي الوسط( )كتلة الجشي العضورسول

 قانون مناقشة حين الى المناقشة بتأجيل الخاص قاسم عيسى العضولشيخ اقتراح يفوز

 حق من المرأة استناء قرار اتخذت التي الحكومة أن اذ ذلك في عجب وال االنتخاب.

 اقتراح نال وبذلك التأجيل لصالح الدينيين الى صوتها ضمت قد والترشيح االنتخاب

صوتا. ١٨ مقابل صوتا ٢٣ قاسم الشيخعيسى

 الصادر التقرير الى الرجوع من بد ال المهم الموضوع السفيرفيهذا موقف على لالطالع

 أن بالقول المرأة حق الغاء على السفير يعلق حيث ط( )فقرة وتحديدا ١٩٧٢مايو ٩ في

 حق النساء اعطاء على - وخارجية داخلية سياسية السباب — قادرة تكن لم الحكومة

 لبرلمانات القضية هذه تركت الحكومة وأن منهم الكثيرين رغبة من بالرغم االنتخاب

المستقبل.

 العضوالدكتور طرح الجشي رسول والنائب الذوادي عيسى النائب مقترح سقوط خلفية على

 الدستوري الخبير فأكد ثانية مرة الموضوع مناقشة امكانية حول استفسارا خلف لهادي عبدا

 وقع ما متى يشاؤون وقت أي وفي موضوع أي مناقشة بطلب يتقدموا أن في األعضاء حق على

أعضاء. خمسة الطلب على
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 ن بد ال بحقوقها وللمطالبة للعمل الدائم واستعدادها المرأة دور عن الحديث سياق في

 به تقدمت الذي القانون مشروع حيال المرأة وقفته الذي المبدئي بالوقف ونشيد نتذكر

 كان والتعليم. الصحة من كل في الجنسين بين االختالط بمنع والخاص الدينية الكتلة

 الجنسي الفصل هذا تستنكر التي العرائض بتحرير بادرت حيث جدا قويا المرأة فعل رد

 هذه على التوقيع في البيوت وربات والموظفات والطالبات المدرسات تتردد ولم الرجل بين

 جمعية لعبت وقد الرجل. مع جنب الى جنبا العمل في المرأة بحق تطالب التي العرائض

 توعية في كبيرا دورا البحرين فتاة نهضة وجمعية النسائية أوال وجمعية الطفولة رعاية

 عشر ستة حوالي صدور عن الحملة واسفرت والمرأة الرجل بين التمييز بخطورة المجتمع

النواب. أغلبية دعم ونالت المجلس على عرضها تم عريضة

 الخالفية القضايا من والتعليم الصحة من كل في الجنسين بين االختالط قضية تعتبر

 احتدمت التي واأليديولوجية الفكرية القضايا من العديد شأن ذلك في شأنها األساسية

 االختالف أن اال الخالف شدة من وبالرغم لكن والدينيين. التقدميين بين المعارك حولها

 كانت كما التقدمية والقوى الدينية الكتلة بين القطيعة حدوث الى يؤدي لم المواقف في

 السائد هو كان والمواطن العام الصالح أجل من التعاون أن بل الحكومة وتبتغيه تتوقعه

عليها. التأكيد وجب التي الحقائق احدى هي وهذه والغالب

عبدالوهاب مراد المواطن قضية (٢
 للمناقشة التيتمعرضها الخطيرة والحقوقية السياسية القضايا احدى القضية تعتبرهذه

 وتم الشعبية للجبهة ينتمي كان مراد عبدالوهاب مراد فالمواطن الوطني. المجلس في

 عداد في أصبح الحين ذلك ومنذ ١٩٧٣ فبراير من عشر التاسع في منزله وتفتيش اعتقاله

 محاكمة وبدون الىعمان بقسفيرمراد قامت الداخلية أنوزارة بعد تبينفيما المفقودين.

 هذه أن فيه شك ال مما القانون. وحكم وتعارضا االنسان لحقوق فاضحا انتهاكا يعد مما

 على الحكومة اصرار على وأكدت الديمقرطية الحياة في خطيرة سابقة مثلت القضية

 هذا وعلى السياسيين. المعارضين مع والقمعية البوليسية الممارسات تبني االستمرارفي

 بمثابة وكانت الشعب قبل من المنتخبين النواب لمشاعر تحديا القضية هذه شكلت االساس

 ستار المورننج جريدة هوتطرق القضية هذه حجم على يدلل وما لهم. االختباربالنسبة

(Morning star) مراد المواطن اختفاء الى ١٩٧٤ يونيو ١١ الصادرفي اللندنيةفيعددها 

 وسجلت ١٩٧٣ عام طليعة في كبيرة مجموعة مع اعتقاله بعد وذلك البلوشي عبدالوهاب

االنسان. لحقوق الفاضح االنتهاك هذا على للحكومة أدانتها

 جدا قوي الفاضح االنتهاك هذا على الخارج الدارسينفي البحرينيين الطلبة فعل رد كان

 الوطني واالتحاد الكويت فرع عمان لطلبة الوطني االتحاد من كل من العرائض انهالت ولذا
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 المنظمات ومن الكويت فرع البحرين لطلبة الوطني واالتحاد دمشق فرع البحرين لطلبة

 المجلس وتاشد تستنكر البرقيات هذه وجميع بالقاهرة العربية مصر لجمهورية الطالبية

 البرقيات هذه جميع تالوة تم وقد عبدالوهاب. مراد المعتقل سراح اطالق على بالعمل

 الرسالة بتالوة السر أمير قام كما ٧٤ فبراير ١٧ في المقعقدة عشر السادسة الجلسة في

 الجنسية وسحب ابعاده فيها يستنكران والتي عبدالوهاب مراد وزوجة والدة من الواردة

مؤخرا. سراحهم اطلق الذين بالمعتقلين اسوة سراحه باطالق وتطالبان منه

 استنكر الذي الوسط( )كتلة كمال يوسف النائب الموضوع هذا على المعلقين أول كان

 جردته أن بعد أبوظبي سلطنة الى مراد المعتقل وتسليم تسفير فيها تم التي الطريقة

 رحم المثل يجيزاستخدام االسلوب هذا أن وقال األصلية جنسيته من البحرين حكومة

 وتكلم لدستور.منا ( ١٧) لمادة باحتراموتطبيق الحكومة وطالب بنهالحجاجعنأ الله

 وتلغى مواطن يبعد أن خطيرة سابقة انها قال الوسط( )كتلة أبل حمد النائب بعده من

وحدها. األمن أجهزة تخذه وبقرار محاكمة دون مواطنيته

 أن والقانون االنسانية باسم المجلس طالب الشعب( )كتلة صباح جابر العضومحمد لكن

يجمععلىمايلي:-

 وقت في اهله الى اعادته على يعمل وأن مراد سالمة على بالتأكيد الداخلية وزير مطالبة

 مداخلة وجاءت المباحث(. )جهاز الخاص القسم تشكيلة وضع النظرفي يعاد وأن محدد

 تسليم كيفية في الخارجية لوزير السؤال لتوجه الشعب( )كتلة الذوادي العضوعيسى

 عن تسليمهم يتم الذين هم فقط المجرمين وأن بمجرم ليس أنه رغم ابوظبي الى المواطن

االنتروبول. طريق
 فقد المجلس رئيس وهونائب الوسط( )كتلة البنعلي خليفة المضوالمحامي مداخلة أما

 مواطن أي عن الجنسية اسقاط جواز بعدم دفع حيث القانوني الجانب على تركزت

 الى بارجاعه بحريني مواطن الي تحدث ان يمكن خطيرة هوسابقة تم ما وأن بحريني

القانونية. القنوات تتخذ أن فيجب جنسية ازدواجية هناك كان اذا أما االصلي. موطنه

 لم اللذان وده المعا عبدالله والسيد ربيعة علي السيد هما الموضوع هذا المعلقينفي آخر كان

 ادانة في الدينية الكتلة مشاركة هوعدم المثيرللدهشة السياق. هذا عن تعليقاتهم تخرج

 على محسوب والمبعد المعتقل هوأن ذلك وراء السبب أن وأعقد الصارخ االنتهاك هذا

اليسار. جماعة

 العضورسول به تقدم الذي االقتراح على المجلس وافق ونقاش تعليق دارمن ما ضوء على

 العريضة هذه تجعل بأن والشكاوى العرائض لجنة الى توصية برفع والداعي الجشي

ممكفة. فرصة أقرب المجلسفي الى تقريرا وتقدم االستعجال صفة تأخذ أوالرسالة
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 وزير لسعادة الجشي العضورسول وجهه الذي هوالسؤال القضية هذه في االهم لكن

 قانوني أساس أي وعلى األمر صدر وكيف المعتقل سصير عن يستفسر وفيه الداخلية

.أبعد جهة أي والى ومتى بابعاده قرارها في الحكومة استندت

 المعتقلين جميع بأن هوالتأكيد الخليفة خليفة بن محمد الشيخ الداخلية وزير جواب كان

 أن الوزير وأوضح البحرين. في واحد معتقل يوجد ال وأنه عنهم االفراج تم قد السياسيين

 على الرد من يتمكن حتى وأنه أشهر ستة من أكثر منذ تسفيره تم قد ب عبدالوها مراد

القادم. االسبوع الى الرد تأجيل يطلب لجشي ا للعضورسول المتشعبة األسئلة

 حيث للوزير التفصيلي الرد جاء ٧٤ فبراير ٢٤ بتاريخ المنعقدة عشر الثامنة الجلسة في

 البلوشي الوهاب عبد مراد منزل وتفتيشها اعتقالها وأثناء الشرطة بأن سعادته أجاب

 العمانية الجوازات عنده وجدت كما ١٩٧٣/١/٧ الصادرفي العماني جوازه عنده وجدت

 ونظرا البحرينية. جنسيته سحب تم العمانية جنسيته من التأكد وبعد وأخته واخوانه ألمه

 البالد بأمن والمضرة التخريبية للنشاطات ونظرا أصال الجنسية عماني مراد السيد الن

 المطبقة واالقامة الهجرة أنظمة بشأنه طبقت فقد البحرين وجودهفي اثناء بها قام التي

 المذكور بتسضير أمرها المختصة السلطة اصدرت وبذلك ١٩٦٥ لعام االجانب قانون بموجب

 ألن د وار غير عبدالوهاب مراد سراح اطالق طلب بأن للقول الوزير وخلص البالد. خارج

 البندين الى االشارة جواز عدم عن عبر كما البحرين. في سياسيا معتقال ليس المذكور

 الجنسية. عماني وهو أبعد قد مراد السيد ألن الدستور من (١٧) المادة من ( > و) أ( )

 حصوله من بالرغم بحرينيا مواطنا أصال يكن لم مراد السيد أن بالقول مداخلته واختتم

 ١٩٣٧ عام وهوقانون الجنسية بموجبه أعطي الذي القانون ألن ١٩٦١ عام زفي الجوا على

 السيد والد وأن الجنسية بحريفي الجنسية على للحصول المتقدم والد يكون أن يشترط

الجنسية. بحريني ١٩٦١ عام يكنفي لم مراد

 لطلب الجشي النائب اضطر الوزير اليها تطرق التي والمتعددة الجديدة للمعلومات ونظرا

 المعركة مواصلة ١٩٧٤ مارس ٣ ةفيالمنعقد العشرين الجلسة حيثفي تم ردهحيث تأجيل
الحقوقية.

 أوعائلة مراد كون أن بالقول الوزير على تعقيبه الجشي العضورسول استهل الجلسة فيهذه

 أآلالف فهناك بحرانيا. يكون أن الحق له ليس مراد أن مطلقا يعني ال األصل عمانية مراد

 رسول النائب فاجأ ذلك بعد الجواز. يحملون بحرينية غير أصول من األلوف عشرات بل

التالية:- الدامغة والمعلومات الثبوتية باألوراق معا والحكومة النواب

 الداخلية وزير وأن ١٩٤٦/١٠٣ رقم ميالده شهادة باثبات البحرين في ولد مراد أن ( ١

 هومدون كما ١٩٤٦/٨/٤ هو ميالده تاريخ أن كما ذلك. من يتحقق لم الشديد لألسف
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 يلقبها والتى . رنباسينك مس الهندية هي المولدة وأن األميركي المستشفى سجالت في

 للشهادة ومستعدة الحياة قيد على الزالت وهي شريفه( )نيرس ب والمنامة المحرق أهالى

ذلك. األمر الزم اذ

 رقم وكان ١٩٦١/٨/١٩ عام في مرة مرات. ثالث سفره جواز بتجديد قام مراد أن (٢

 صدور بعد التجديد وهذا ٥٦٢٧٥ رقمه وكان ١٩٦٧/٥/٢٠ في والثانية ١١٥٦٥ الجواز

 قانونيا ليس الجنسية .أنسحب٨٠٤٢١ ورقمه ١٩٧٠ والثالثةفي١٩٦٣الجنسيةفي قانون

عمانيا. ليس مراد ألن

 الوزير سعادة من فهويطلب ولذا الوزير أقوال حسب مطرح يكنفي لم مراد السيد أن (٣

 في أنه قيل ثم أبوظبي في وأنه االمارات في أنه سابقا قيل فقد عنوانه. عن فكرة يعطيه أن
مسقط.

 أن تقول الهجرة سجالت لكن ١٩٦١ صدرفيسنة قد لمراد األول الجواز ان الصحيح من ( ٤

 الخمسينات فى بحرانيا جوازا تحمل كانت التى أمه جواز فى مرة أكثرمن سجل قد مراد

أشهر. سبعة عمره مراد كان آخرعندما وجواز ٥٢ رفي صد منهم واحد

 ١٩٦١/٨/١٩ في ١١٥٦٥ برقم الجواز أخذ مرات. ثالث جوازه جدد مراد السيد ان ( ٥

 رقم تحت ١٩٧٠/١٢/٣ بتاريخ وجدده ١٩٦٧/٥/٢٠ بتاريخ ٥٦٣٧٥ رقمه بجواز وجدده

والجوازات. الهجرة ادارة على الحقيقة هذه فاتت وقد .٨٠٤٢١

 تفتيش وعند ١٩٧٣/٢/١٩فى مرة الول الواب عبد مراد السيد على قبضت الشرطة أن (٦

 هناك أن أي ١٩٧٣/١/٧ فى الصادر العماني الجواز عنده وجد عليه القبض بعد بيته

 أفراد جميع تخص القي الجوازات هذه على والحصول عليه القبض بين فقط واحدا شهرا

 جاء وأنما أوآخر لسبب لجواز ا لك ذ على للحصول يسع لم مراد أن داللة يعني ا وهذ العائلة

 مبررات يضعف أيضا بالتالي وهذا نضسه مراد يإرادة وليس والده إرادة بمحض الجواز

األصلي. الجواز سحب

 وللتأكد بعمان( مطرح ) فى موجود مراد السيد ان ذكر الوزير سعادة أن الخامسة: النقطة

 أكد كما )مطرح( فى لمراد وجود ال انه الجواب وجاء عمان الى أقربائه أحد سافر ذلك من

مصيره. يعرفون ال أنهم هناك المسئولون أن

 سيكون عما الجشي رسول السيد تساءل غامضا الزال الذي مراد مصيرالسيد وأمام

 البساطة بهذه جنسيتهم تسحب وهل بمراد شبيه وضع همفي الذين العشرات مصير عليه

 تسمح ال األخرى هي السابقة القوانين أن العمل مع حوزتهم؟ جوازآخرفي وجود ولمجرد

.الصورة بهذه الجنسية بسحب

خطيرة آثار عليه وتترتب كبيرا سياسيا بعدا يحمل والحقوقي االنساني الموضوع هذا كون
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 الموضوع هذا آصبح فقد القانون بحكم يتعلق فيم وخاصة السياسية الحياة مستقبل على

 الممكن من الذي السالح أنه اعتبار على سواء حد على المثقفة والطبقة الفواب مجلس يؤرق

المستقبل. المعارضينفي من للتخلص استخدامه الى السلطة تلجأ أن

 العضورسول كالم على الداخلية( )وزير الخليفة خليفة بن محمد الشيخ سعادة عقب وهنا

 عبدالوهاب مراد السيد بأن الشك تقبل ال بصورة الداخلية( )وزارة لديهم ثبت بأنه بالقول

 ١٩٦١/٨/١٩الصادرفي ١١٥٦٥ رقم بالوالدة بحريني جواز على حصل قد البلوشى أحمد

 خاطئة. وبيانات معلومات والجوازات الهجرة أعطىإدارة وقد ومزورة غيرصحيحة بطريقة

 عمان سلطنة فى طليق هواآلن البلوشي أحمد الوهاب عبد مراد السيد بأن الوزير وأفاد

 حصولهم حالة وفى اهتمام بكل الموضوع هذا يتابعون وسوف لديهم التي المعلومات حسب

 المحترم. النائب الى نقلها عن الوزير يتردد لن سوف إقامته مكان تؤكد معلومات على

سراحهم. يطلق لم سياسيون معتقلون يوجد ال بانه ثانية مرة بالتاكيد مداخلته واختتم

 : فقال التعليق الجشى لعليعبدا رسول السيد طلب حتى منمداخلته الوزير خلص أن وما

الداخلية- وزير الزميل ذكره ما على إجابة

 األصلي الجواز يسحب ولم العام األمن من بأمر سحب مراد بحوزة الذي الجواز ن أوال(

 عثورها على بناء مراد السيد )ابعاد( بتسفير قامت السلطة كانت واذا علنية. بمحاكمة

 على حصل أنه وتثبت للمحاكمة تقدمه أن من الوقت ذلك فى المانع فما عماني جواز على

 اللجوء دون طبيعي بشكل تسفيره باإلمكان كان وبالتالي قانوني غير بشكل األصلي الجواز

الغامض. األسلوب لهذا

 لكن مشاغب شخص وانه أمنية ألسباب أبعد الشخص ان ذكر أيضا الوزير ان ثانيا(

 تتقدم لم ألنها فيه مرغوب غير شخصا كان مراد السيد أن تثبت أن تستطع لم الداخلية

 واضحة بتهم السلطة تتوجه ولم القضية تلك فى الفصل فيها تطلب المحاكم الى بدعوى

رد. وا غير االتهام ولذلكفهويعتبر مراد للسيد

 كانت االنسانية القضية هذه أحداث مناقشة فيها تمت التي الطريقة أن تماما الواضح من

 رسول التائب أن والحقيقة االتهام. وضعتفيقفص قد الحكومة وكأن وبدا بالمحاكمة أشبه

 وقد والمستندات بالوثائق االنسانية القضية هذه أبعاد كشف في كبيرا جورا لعب الجشي

 المجلس حل بعد الحكومة عمدت اذ جدا غاليا واالنساني المبدئي الموقف هذه ثمن كان

 ألشهر معها التعامل ووقف الجشي صيدلية على التجاري الحصار فرض الى الوطني

 ومنهم الوزراء بعض تدخل أن بعد اال الصيدلية عن التجاري الحصار يرفع ولم عديدة

 بل الفقاب بهذا السلطة تكتفي لم خليفة. الشيخ الوزراء رئيس لدى الجشي ماجد شقيقه

أهاء الدقيق للتفتيش يخضع وكان البحرين مطار في السوداء القائمة اسمهفي وضعت أنها
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لحظرعنه. رفع تم أن الى اذاللهواهانته امعانافي سفره

 لكيفية السؤالعن لي صالحةعيسانكان وزوجته عبدالوهاب مراد السيد مع فيلقائي
 القلعة سجن في واحد شهر دام اعتقال بعد فقال: عمان الى مراد نقل فيها تم التي

 بدورها قامت التي المتحدة العربية االمارات دولة استخبارات لجهاز تسليمي تم لبحرين با

 في وضعتني التي العمانية االستخبارات استقبلتني وهناك عمان دولة لشرطة بتسليمي

 علي حكمها أصدرت التي الدولة أمن لمحكمة تقديمي تم أيام ثالثة بعدمضي السجن.

 وقد بالنظام االطاحة ومحاولة الشعبية للجبهة النتماء بتهمة سنواتبالسجنلمدةعشر

الشهير. الجاللي كوت سجن ةفيالمد هذه امضيت

خلف الهادي الدكتورعبد النائب عضوية الغاء (٣

 الدكتور عضوية صحة السماهيجيفي محمدعلي السيد قبل من المرفوع الطعن بناءعلى

 محكمة قبل من الحكم صدر القانونية السن دون أنه اعتبار على خلف عبدالهادي

 يناير ٣٠ المنعقدةفي عشر الثانية الجلسة في عضويته. بالغاء العليا المدنية االستئناف

 المجلس أعمال جدول عاى جديد بند باضافة باقتراح الخليفة العضوابراهيم تقدم ١٩٧٤

 الخارجية وزير لكن خلف عبدالهادي الدكتور ضد الصادر الحكم دستورية في للنظر

 قضائي الحكم هذا بأن قائال الطلب هذا على اعترض الخليفة مبارك بن محمد الشيخ

 الرأي لهذا ا وتأييد .الحقا المجلس قبل من طرحه تم ما متى يناقشه أن المجلس بامكان وأنه

 الدكتور على صدر قد الحكم بأن بالقول الخليفة محمد بن خالد الشيخ العدل وزير داخل

 منطوق بلغ وقد البالد هذه في محكمة أكبر وهي العليا المدنية االستئناف محكمة قبل من

 الى ستبعث وأنها عليها يطلع لم وأنه بعد الحكم حيثيات تصدر لم وأنه قبله من الحكم

 صادرمن حكم مناقشة دستورية الوزيرعن وتساءل المحكمة. من صدورها حال المجلس

القضاء. استقاللية اطار يصبفي النقاش كانهذا اذا وفيما المحكمة

 حكما بأن بالقول الموضوع هذا على صالح ضياء الدكتور الدستوري الخبير علق وقد

 اختصاص في قضت قد المحكمة أن ذلك ومعنى ٥٧ المادة بموجب صدر قد دستوريا

 بأي الحكم هذا على التعقيب البتة يجوز فال قضت بما تقضي أن حقها من وكان دستوري

 )وهوهذا التشريعية السلطة من وال التنفيذية( السلطة الحكومة) من ال شكل وبأي صورة

 الحكم هذا على بتاتا التعقيب الدستورية الناحية من يرى ال فانه ولذلك الموقر( المجلس

 وتقديرالحكم اجالال الرأس يحنوا أن الجميع على وأنه فيه والبالقدح عليهباالطراءال

بنيعليها. التي والحيثيات التيصدرفيها لصيغة ا كانت أيا العليا المحكمة

 التي الدستورية المحكمة وجود انعدام المشكلةهيفي بأن بالقول مرهون العضومحسن وعلق

 وهناك القانون تخرجعلى قد التي االحكام القوانينأودستورية دستورية أنتقرر بامكانها
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 وال دستورية غير نقاط هي صدرت التي الحكم نقاط من بعضا بأن ترى التي اآلراء بعض

ألمر؟ هذا يقررفي ترى يا الدستورفمن على لتطبق

 صادر حكم على بالتعقيب الدستورية المحكمة أحقية بعدم الدستوري الخبير تعقيب وجاء

 تتعرض أن الدولة في وال الدنيا في سلطة الي وليس نهائي أنه اعتبار على الشأن ا هذ في

 القوانين دستورية في هوفقط العليا الدستورية المحكمة اختصاص وأن االطالق على له

 الدكتور ضد المقدم الطعن الصادرفي الحكم على وبناء بها. لها شأن فال األحكام أما

الوطني. المجلس من عضويته إلغاء تم القانونية السن وصوله بعدم خلف عبدالهادي

 موكب في استيائهم عن المواطنون عبر وقد القضية هذه حيال قويا الشعبي الفعل رد كان

التالي: الهقاف رمان رأس معزومأتم ردد حيث بالمنامة عاشوراء عزاء

عميل وفازبالكرسي العدالة ميزان مال

هزيل الكرسي أصبح لثقة منبعدسحب

التالي: الشعار المعزون ردد آخر عزاء موكب وفي

اغتالته أمية بني للحسين رسول أول

شالته العمالة للشعب رسول وأول

 ردد كما للحكومة عميال خلف عبدالهادي الدكتور محل حل الذي الخياط حسن يكن لم

 دفعهم عبدالهادي الدكتور مثل وطني نائب بخسارة والشعور االحساس ولكن المعزون

العضوية. الغاء حيال النظام على سخطهم للتعبيرعن الدينية المناسبة هذه الستغالل

السياسيين المعتقلين قضية (٤

 السياسيين المعتقلين جميع سراح باطالق الجديد العهد يبدأ أن المفترض من كان

 من وضحوا ناضلوا الذين من أنهم اعتبار على وتكريمهم بهم االحتفاء يتم وأن والمحكومين

 تم الذين بينهم ومن السياسيين بالمعتقلين االحتفاظ استمرار لكن الوطن، استقالل أجل

 االستقالل بأنمرحلة االنطباع أعطى البريطاني االستعمار عهد اعتقالهمومحاكمتهمفي

 وانتهاكات تعسفية قوانين من المرحلة تلك تمثله وما االستعمار لمرحلة امتداد اال هي ما

 الستمرار البريطانية االدارة ومباركة تأييد ذلك على يؤكد ما االنسان. لحقوق فظيعة

 السجون النقابيينفي والناشطين السياسيين بالمعارضين والزج السياسي العنف ممارسة

محاكمة. وبدون

 عن125ا تيش السفير تحدث ١٩٧٣ فبراير من السابعوالعشرين الصادرةفي الرسالة في

 أليام وأن البحرين المتاعبفى شهر هوتقليديا مارس شهر أن االعتقاالتفقال موضوع

 بعدذلك والبنوك. والمدارس لصحة وزارة -في شهدتاضراباتطائشة الماضية القليلة

 الشعبية للجبهة بانتمائهم المشكوك من تسعة باعتقال األمن جهاز قيام الى السفير أشار
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 من المزيد هناك يكون أن المحتمل من وأنه للمحكمة شهاداتهم لتقديم اعدادهم يتم وأنه

 من القدر هذا أن يعتقد الذي )العريض( جواد الوزير رأي السفير ويسجل االعتقاالت.

 الصعوبات من الوقتنفسه يقللفي ال لكنه الهدوء جلب ف جيدا فعال فعل قد االعتقاالت

القادمة.

 كرر ذلك ومع ١٢ الى الموقوفين عدد ارتفع السفيرحتى رسالة على اسبوعان يمر لم

 يتعلق فيما األقل على االعتقاالت من للمزيد يوحي ما يوجد ال بأنه القائل رأيه السفير

الحاضر. بالوقت

 أي. السيد الى برسالة R.MTesh تيش ام. آر. السفير بعث أشهر الثالثة قرابة بعد

 هذه في .١٩٧٣يونيو ١٢ في وذلك والكومولث الخارجية في A. [Harris دي.هريس

 الصلبة البذرة أنهم تعتقد ما باعتقال قامت قد األمن قوات بأن السفير أفاد الرسالة

 قوات يدعم سوف الوزراء رئيس أن يعتقد وأنه تتظيمهم يقوض وبما الهدامة الخاليا من

األمر. تطلب اذاما الصارم االجراء اتخاذها األمنفي

 العرب المحامين اتحاد قام أن محاكمة بدون والسجن االعتقاالت هذه نتيجة من كان

 سراح باطالق للمطالبة البحرين لزيارة كويتيين محامين ثالثة من مؤلف وفد بارسال

 أن النتيجة وكانت ١٩٧٣ مايو ٢٥ يوالى ما ٢١ من الزيارة امتدت وقد السياسيين. المعتقلين

الطلب. هذا مع تتجاوب لم الحكومة

 في بها بعث التي رسالته في العرب المحامين اتحاد وفد عن البريطاني السفير تحدث وقد

 جي.كيرسي بي. السيد الكويت دولة في المتحدة المملكة سفير الى ١٩٧٣ يوليو من الثاني

٥ourcy.G.!P الرسالة .فيهذه لبحرين السياسيونفي المعتقلون ضوان الرسالة وحملت 

 الداخلية( )وزير محمد الشيخ أن وكيف للبحرين الكويتي الوفد زيارة السفيرعلى يعلق

 الجماعة مسئول يقابل أن النهاية في قبل وأنه حدتعبيره على كحزب مقابلتهم رفض

 هذا في المشجع االمر أن فيقول كالمه السفير ويواصل أكثر. ال كويتي مواطن بصفته

 تحدث ذلك بعد طرف. أي مع تكن ولم محايدة كانت الكويتية الصحافة أن هو الموضوع

 عدد وأن البحرين في للمعتقلين تعذيب بحدوث يعتقد ال أته فقال السياسيين المعتقلين عن

 على عددهم يزيد ال أشهر ثالثة من أطول مدة أمضوا والذين محاكمة بدون المسجونين

 السفيررسالته وانهى معتقال. ٣٧فهو الحقيقيللمعتقلينكماأخبربذلك أماالعدد اثنين

 هذا بخصوص الكويتية فيالصحافة تعليق أي على يطلع ن وأملهفيأ بالتعبيرعنسعادته

قوله. حسب الكويتية الصحافية الملخصات يتابع أنه علما الموضوع

 يعد الذي بونفور محمد المناضل باستشهاد البحرين فجعت ١٩٧٣ يوليو من الثاني في

 ولشعب الوطنية للقوى كبيرة خسارة استشهاده مثل وقد والقيادية الوطنية الرموز أحد
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 من عشر التاسع في نجح األمن جهاز قبضة بونفورفي الشهيد كان عندما قاطبة. البحرين

 أثر وعلى مراكزالشرطة احدى الى أثناءنقله يدالشرطة من االفالت من ١٩٧٣فبراير

 في االستخبارات. جهاز مالحقة من هربا تقريبا أشهر خمسة طوال لالختباء اضطر ذلك

 ٢٦٨٧ رقم منزل داخل انفجارضخم دوى األنين يوم مساء من العاشرة الساعة حوالي

 هز وقد الفقيد اختاره الذي األخير السري وهوالمخبأ بالمحرق القصاصيب فريق الواقعفي

 أن لتكتشف الحادث مكان الى الشرطة هرعت ضوئه وعلى المنطقة كامل االنفجار هذا

 جواز الشرطة وجدت المنزل غرف تفتيش وأثناء الحياة. فارق قد بونفور محمد المناضل

 يعاني وهو أخته منزل في الحقا عليه القبض القاء تم الذي حسن نيروز المدعوعباس سفر
٠جسمه في كديرة واصابات نزيف من

 داخل خاص مخبأ في مخبأة والمتفجرات األسلحة بعض على حصلت أنها الشرطة تقول

 بهدف الوزراء لرئيس المفاجئة الزيارة ترتيب سبب هي االسلحة هذه وأن المنزل هذا

 الحادث هذا االجنبي االستخبارات جهاز استغل وقد الحادث. حجم وعلى المخبأ اطالعه

 المعارضة لتصفية الداعية ريعه مشا علىتمرير وعمل السياسية التنظيمات تهويلخطر في

 الثانيعشرمن أعلنفي وأن سبق الوزراء رئيس أن علما المشروعة، وغير المشروعة بالطرق

 الخاليا من الصلبة البذرة أنهم تعتقد ما باعتقال األمن قوات قيام بمناسبة ١٩٧٣يونيو

الصارم. االجراء اتخاذها األمنفي لقوات دعمه عن الهدامة

 من العظمى الغالبية اهتمام قمة في السياسيين المعتقلين ملف يكون أن مستغربا يكن لم

 طوال التعسفية القوانين بنار جماعاتهم اكتوت الذين التقدميين النواب وباالخص النواب

 بيانات في مهمة ورقة مثل أنه وحساسيته الملف هذا أهمية يؤكد وما الزمن. من عقدين

 الحكومة على يضغطوا بأن االنتخابية حمالتهم في تعهدوا مرشحا وثالثين واحد وبرامج

 اقدام تحت من البساط الحكومة تسحب وحتى المعتقلين. جميع سراح اطالق أجل من

 المعتقلين عشرمن سبعة سراح اطالق على أقدمت حيث السبق بعملية بادرت النواب

 البرلمانفي ينعقد أن قبل وذلك عيسان وصالحة النجار سبيكة هما امرأتان بينهم من

 بين النزاع محور مثل السجن في معتقال عشر خمسة بقاء لكن ديسمبر. من عشر السادس

 االحتسال وضت التي البريطانية السفارة تنبؤات صدق أكد ما وهذا والحكومة البرلمان

النواب. قضايا مقدمة في المعتقلين موضوع يأتي بأن

 الرسالة في البريطاني السفير يقول المعتلقين من األولى الدفعة سراح اطالق على تعليقه في

 يطلق أن المحتمل غير من أنه ١٩٧٣ ديسمبر ١١ في البريطانية الخارجية الى بها بعث التي

 البرلمان جعل ما اذا وأنه السعودية، فعل لردود مراعاة وذلك )الباقين( المعتقلين سراح

 صالبة لمدى المبكر االختبار سيشكل هذا فأن له بالنسبة االول المطلب القضية هذه من
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 اعطاء يجنبهم ربما هذا فأن الموضوع طرح عن اليساريين عدول حالة في أما الحكومة.

 تخسر لم المعتقلين معركة السفيرفأن رأي وحسب لمهاجمتهم. الفرصة الحكومة

 لفكرة أبدا السفيرغيرمتحمس أن يدل الكالم وهذا بعد فيما ذلك يحصل لن وأنه بعد،

 وذلكفي المعتقلينمنجديد موضوع ليطرح السفير عاد يوما ثمانيةعشر بعد االطالق.

 معتقال عشر السبعة اطالق عملية الى السفير اشار . ١٩٧٣ ديسمبر ٢٩ المرسلفي التقرير

 النية. لحسن مؤشرا ذلك يعتبر وأنه خطورة األقل المعتقلين يشكلون أنهؤالء فقال ومعققلة

 المتعلق السؤال أن السفير فيقول عشر خمسة وعددهم المعتقلين من تبقى ما بخصوص أما

 على منقسم ء لوزرا ا مجلس بأن أخبره قد رسون هند وأن مفتوحا مازال سراحهم باطالق

الموضوع. هذا نفسهفي

 والمبعدين المعتقلين ملف الى أشرنا قد كنا الشعب كتلة لبرنامج استعراضنا معرض في

 الناجعة الحلول وايجاد بمعالجتها الكتلة تعهدت التي القضايا أحد باعتباره السياسيين

 الشعب كتلة عقدت فقد التقدميين النواب لدى االكبر الهاجس مثلت القضية هذه وألن .لها

 بامدكتورعبدالهادي تصاللال الحكومة األمرلذيحدا المجلس الموضوعفي لطرح النية

 اطالق مسالة عن أوالتراجع التنازل عدم باسمهامع للتفاوض الكتلة اخقارته الذي خلف

 الرابعه الجلسة التقدمفي من الشعب كتلة يمنع لم التفاوض لكنهذا المعتقلين. جميع سراح

 بالتالي:- يطالب الوطني للمجلس برغبة باقتراح ١٩٧٣/١٢/٣٠ بتاريخ المنعقدة

البالد. لى بالعودة البالد خارج للمواطنين والسماح المعتقلين سراح (إطالق ١

.١٩٦٥ لسنه العام األمن قانون إلغاء (٢

 قام حيث وايجايا سريعا المجلس رغبة بشأن الحكومة رد يأتي أن المجلس يتوقع يكن لم

 الثامنة الجلسة الحكومةفي جواب يقراءة الخليفة خليفة بن محمد الشيخ الداخلية وزير

يلي:- ما الرد وجاءفي ٧٤/١/١٦ بتاريخ للمجلسوالمنعقدة
 أنها تعلن أن الحكومه يسر شخصاً ١٦ وعددهم السياسيين بالمعتقلين يتعلق فيما

 المعتقلين سراح إطالق قررت البالد أمير السمو صاحب حضرة توجيهات على بناء

السياسيين.

 يرجع أن البحرين خارج مواطن كل بحق الوطني المجلس السابقفي الحكومة لبيان تأكيدا
والقانون. للدستور وفقاً وذلك إعاقة أية دون بالده إلى

 الجهات كلفت أنها تبين أن الحكومة يسر ١٩٦٥ لسنه العام األمن بقانون يتعلق فيما

 وستقدم الدستور أحكام ضوء على القانون لهذا القانونية الجوانب بمراجعة المختصة
. الدستور لمتطلبات وفقاً القريب المستقبل الوطنيفي المجلس .الى نظرها وجهة

 المجلس دعلى مرا محمد العضوجاسم اقترح الرغبة هذه مع السريع التجاوب هذا أثر على
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 فقد مرهون العضومحسن آما القرار. بهذا شكرواعتزاز برقية سمواألمير الى يرفع أن

 حميدة بادرة االستجابة واعتبر الجماهيري المطلب لهذا استجابتها على الحكومة شكر

 قانونيلغيبموجبه مشروع بتقديم الحكومة تبادر بأن لكنهعبرعنثقته بها التمسك يجب

 فيما التوضيح الوزير من طلب كما عليه المترتبة والقوانين ١٩٦٥ لعام العام األمن قانون

السياسيين. من عليهم لمحكوم با يتعلق

 الوطني المجلس نواب لدى االعتقاد ساد أن والسريعة الطيبة البادرة هذه نتيجة من كان

 والمداهمات االعتقال عمليات أن السياسية وانتماءاتهم النيابية كتلهم اختالف على

 مع العالقة من جديدة مرحلة دشنت قد الحكومة وأن الماضي حكم في أصبحت قد والنفي

 طويال تعمر لم هذه التفاؤل نظرة لكن القانون. وحكم والمساواة العدالة أساسها الشعب

 استجابة بمجرد لتنتهي تكن لم السياسة هذه أن الشك يقبل ال بما أكدت التالية فاألحداث

 لسياسة العودة اصرارعلى هناك الزال وأنه االنعقاد بداية المجلسفي لرغبة الحكومة

محاكمة. وبدون السجون في السياسيين بالخصوم الزج

 أن بعد للعاطلين عمل بايجاد تطالب مظاهرة خرجت ١٩٧٤ يناير من والعشرين الثالث في

 من العشرين وذلكفي موقععليهمنقبلخمسةمواطنين اخطارا الوزارة العاطلون سلم

 وبدون فيها المشاركين من عنصرا ١٤ اعتقال اال الداخلية وزارة من كان فما الشهر هذا

.ئي قضا أمر ر ا ستصد ا

 العاديين المواطنين على حكرا يعد لم العسفي االعتقال أن وتعقيدا األمورخطورة زاد ما لكن

 بالحصانة الوطني المجلس أعضاء تمتع من بالرغم الشعب ممثلي ليطال تعداهم وأنما

 السياسية القضايا أن والقمعية التعسفية الممارسات لهذه الحتمية والنتيجة البرلمانية.

 جلسات من كبيرا حيزا تأخذ وأن الوطفي المجلس أعمال على بظاللها تلغي ظلت واالمنية

الوطني. المجلس حل وحتى االنعقاد دورتي خالل المجلس

 ابراهيم الشيخ النائب تقدم السياسيين المعتقلين من تبقى من سراح الطالق محاولة في

 وعيسى مرهون ومحسن المعاودة وعبدالله ربيعة علي الشعب كتلة أعضاء ومعه الخليفة

 للمجلس االجرائية للنواحي وتبعا عنهم. باالفراج فيه يطالبون برغبة باقتراح الذوادي

 الموقعين علم وبدون لكن المجلس أعضاء السادة على االقتراح هذا عرض المفترض كان

 ابراهيم الشيخ النائب دفع مما والدفاع والداخلية الخارجية لجنة الى االقتراح احالة تمت

 بينه النقاش احتدام الى أدى الذي األمر التجاوز هذا على اعتراضه للتعبيرعن الخليفة

 واألربعين الحادية الجلسة تعليق أسباب أحد النزاع هذا وشكل الوطني المجلس رئيس وبين

 ألعضاء الحكومة فهوتجاهل الجلسة لتعليق الثاني السبب أما .٧٤ مايو ١٩ في المنعقدة

الخليفة. محمد ين خالد الشيخ العدل وزير استقالة خبر على اطالعهم وعدم المجلس
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 في تأتي االنسان لحقوق الفظيعة واالنتهاكات االعتقال عمليات استمرار أن والحقيقة

 والداخلية الخارجية الشئون لجنة أن درجة الى والسياسية المدنية الحريات انعدام ضوء

 الرد في الموضوع بهذا خاصة فقرة لتضمين اضطرت الوطني للمجلس التابعة والدفاع

 والغاء والمعنوي الجسدي التعذيب حظر وجوب على فيها مؤكدة األميري الخطاب على

 والمعامالت التوظيف استخدام ووقف الهاتفية والمكالمات البريدية المراسالت على الرقابة

 وقد المواطنين. على الضغط أجل من الداخلية وزارة قبل من سياسي كسالح الحكومية

 تطرق حيث ١٩٧٤مايو ٢٥ ةفيالمنعقد واألربعين الثالثة الجلسة التقريرفي هذا قراءة تمت

 وما الداخلية سجون سيونفي السيا المعتقلون ها يتلقا التي السيئة للمعاملة المجلس اعضاء

فظيعة. انتهاكات من له يتعرضون

الخليفة ابراهيم الشيخ النائب اعتقال (٥

 إبراهيم الشيخ الوطني عضوالمجلس كان ٧٤ يونيو ١٥ الموافق السبت يوم صباح في

 عن المضربين العمال طلب على بناء وذلك ألبا مصنع لمنطقة زيارة في الخليفه سلمان

 تقدم األمن قوات بحضور ومطالبهم العمال شكاوى ويسجل يستمع كان وبينما العمل.

 لكن للشرطة. التابعة الجيب سيارة ركوب منه وطلب المدعوسالم الشرطة ضابط اليه

 اعتقاله يجوز ال وأنه الوطني المجلس عضوفي بأنه الضابط أخبر الخليفة هيم برا العضوا

 عليه. القبض بالقاء وأمر االنجليزي الضابط نزل وعندئذ البرلمانية بالحصانة يتمتع ألنه

 العضوأمر لكن الشرطة يد من العضوابراهيم فك محاولين المضربون العمال وتدخل

 ألبا عمال من وثالثين العضووخمسة اعتقال تم وهكذا التدخل وعدم باالبتعاد العمال

 به التقوا الذين العمال عن نقال رييعة علي النائب رواها كما هي القصة هذه المضربين.

 لسان على ورد ما الى اشار فقد أبل حمد النائب أما حدث. ما تفاصيل على اطالعه بهدف

 أفاده الخليفة للعضوالبراهيم المرافق أن فقال التهديد موضوع وتناول ربيعة العضوعلي

 يحمله كان الذي مسدسه على بالضرب الخليفة ابراهيم استفز من هوأول الضابط بأن

 الخليفية( العائلة أفراد ) وأنهم هوأبوثالثة يحمله الذي المسدس أن ابراهيم جواب وكان

 للضابط قال ابراهيم أن المرافق فيقول وتحقيره الضابط شتم عن أما أبوستة. عندهم

 عليه رد الضابط أن اال عليه يقبض أن يقدر فهوال ولذلك البرلمانية بالحصانة يتمتع أنه

 وال الأنت له قال االأن ابراهيم من فماكان طوائفه وعلى عليه يفبض أن قادرعلى بأنه

بالشتيمة. فسر هوما الرد وهذا . علي يحكم أن يقدر غيرك وال طوائفك

 في وطالبوا الديمقراطيه على عدوان العضوبمثابة اعتقال المجلس أعضاء اعتبر وقد

 وسراح عضوالمجلس سراح باطالق ٧٤ يونيو ١٦ المنعقدهفي واألربعون التاسعه الجلسة

 الصادر الوزارة بيان بتالوة الداخلية وزير هوقيام الحكومة رد كان العمالية. المجموعة
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 يخطبفي كان النه المشهود العضوبالجرم على بالقبض المجلس يخطر يونيووالذي ١٥ في

 أثناء وأنه أعمالهم. لمزاولة المصنع دخول وعدم االضراب خلى ويحرضهم المضربين العمال

 قبل وتحقيره الضابط كوربشتم لمذالعضوا قام األمن بالمحافظةعلى لواجبها الشرطة دية تأ

 اضرابهم بمواصلة عال بصوت العمال بالقتل،واستمرفيتحريض هدده كما القبضعليه،

 بعد المصنع. ساحة أومغادرة أعمالهم الى بالرجوع لهم صدرت التي األوامر اطاعة وعدم

 تحت تقع جرائم تشكل العضوالمذكور بها قام التي والتصرفات األعمال أن البيان قال ذلك

 )ج( للبند طبقا مشهودا جرما تشكل أنها كما ١٩٥٥ لعام العقوبات قانون أحكام طائلة

 الجرم لتفسر تكن لم البيان عليها استند التي )ج( والفقرة الدستور. من (٦٢) المادة من

 أوالتحقيق التوقيف اجراءات باتخاذ المشهود الجرم ارتكام تسمحفيحالة وأنما المشهود

المجلس. موافقة أخذ العضوبدون آخرحيال جزاء أوأي أوالحبس أوالقبض أوالتفتيش

 الذين العمال رواها التي الوقائع حسب عمل العضومن به قام ما أن تماما الواضح ومن

 به قامت ما وراء من الهدف أن اال المشهود الجرم لمستوى أبدا يرقى ال الحادث شهدوا

 عضويته من للتخلص محاولة في ومواقفه نشاطه العضوعلى هومعاقبة الداخلية وزارة

اليسار. على كمعارضمحسوب

 الخبير حاول المشهود للجرم محدد قانوني تفسير على الحصول المجلس محاولة في

 عن البعد كل بعيدة كانت محاوالته لكن ذلك تقديم مداخالت ثالث وفي الدستوري

 الحكومة. أقدمتعليه ا لمجلسبقانونية أعضاء السادة اققاع التعريفوقدأخفقكليةفي

 لسماع مضربين عمال الى النائب ذهاب كان اذا فيما مرهون محسن النائب تساءل وقد

 يعد األمن رجل االستفزارالصادرمن على النائب رد أوأن جرمامشهودا يعد مشاكلهم

مشهودا؟ جرما

 فيما ية لبدا محسنمرهونوتساءلفيا العضو علىكالم أكد فقد لجشي ا النائبرسول أما

 بأن الحكومة طالب ثم ومن األمن أولرجال للحكومة متروك المشهود لجرم ا تفسير كان ا اذ

 النواب جميع يعرف حتى مشهودا جرما يعتبر الخليفة ابراهيم العضو به قام ما بأن تؤكد

 أن الدستوري الخبير من طلب مداخلته نهاية وفي المستقبل. في تصرفاتهم في حدودهم

 المناسب بالوقت تعني ماذا بتفسير الحكومة طالب كما المشهود هوالجرم ما له يوضح

 تلقيهفي أن لها المناسب الوقت وهل ؟ للمحاكمة الخليفة ابراهيم النائب فيه سققدم الذي

ساعة؟ ٢ ٤ خالل يقدم أنه أم للمحاكمة تقدمه ثم طويلة مدة السجن

 البرلمان من سواء تدخل أي معتبرا الموضوع مناقشة العريضعلى جواد الوزير اعترض وقد

 التحقيق مراحل جميع تفتهي حتى مشروع غير هوتدخل أخرى سلطة أوأي أوالصحافة

والمحاكمة.
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 الحكومة اتخذتها التي االجراءات صحة على أكد الذي البحارنة حسين د. الوزير وتبعه

 الى أحيل قد الفعل اليه المنسوب الزميل وأن والقانون الدستور ألحكام وفقا كانت وأنها

أمره. في بالفصل وحده المختص القضاء عدالة

 برغبة اقتراحان هناك كان والسياسية القانونية نبها جوا مختلف من القضية دراسة بعد

 صباح جابر ومحمد واديالذ عيسى السادة قبل من توقيعه وتم الشعب كتلة من األول

 (٦٣ ) المادة على وهويستند مرهون الذواديومحسن ابراهيم وخالد سلمانحماد ومحمد

 المالحقة تعليق بضرورة ويطالب الداخلية الالئحة (منمشروع٧١ ) والمادة الدستور من

 الذي محترم العضوال رأي المجلسعلى ليطلع الخليفة سلمان ابراهيم النائب بحق والتوقيف

شأنه. الموقرفي المجلس من قرار اتخاذ حتى االتهام وصيغة البرلمانية بالحصانة يتمتع

 وعلي أبل عبدالله حمد السادة عليه ووقع الوسط كتلة به تقدمت فقد اآلخر االقتراح أما

 وبصورة وهويطالبالحكومة مراد وجاسم منصور وعبدالله الجشي ورسول الصالح صالح

باآلتي: مستعجلة
كالمعتاد. المجس في صالحياته يمارس وأن عضوفوراً ا سراح إطالق ( ١

أوإدانته. براءته تقرر التي لجهة ا هي والمحكمة القضاء إلى يقدم أن (٢

 التجاوب رفلضت الحكومة أن اال موافقة با الثاني المقترح فاز فيما األول االقتراح سقط وقد

 يؤكد بما االعتقال رهن عضوالمجلس بقاء على وأصرت الملف ا هذ واغالق المجلس رغبة مع

 ابراهيم الشيخ النائب طال الذي لعسفي ا االعتقال قصة تبقى كيدية. سياسية القضية أن

 الدكتورعبدالهاديخلف النائب اعتقال قبله ومن البرلمانية بألحصانة تعه٠ت رغم لخليفة

 الديمقراطي تحولها تكنجادةفي لم السلطة أن قاطعاعلى دليال عضويته نفي٠الط الذيتم

 والقمعية التسلطية ممارساتها وأن التشريعية وللسلطة الشعب لفواب احترامها عدم بدليل

تتغير. أي عليها يطرأ ولم هي كما ظلت تها سياسا في معها يختلف من تجاه

لنقابية ا لقيادات ا عتقال ا ( ٦

 علىاعتقال ٧٤ يونيو من الخامسعشر الداخليةفي وزارة أقدمت لبا أحداث علىخلفية

 دفعت وقد الخليفة. ابراهيم النائب طالت التي االعتقال عملية بعد وذلك نقابيا تاشطا ٣٥

 الجلسة وذلكفي القضية هذه مناقشة بطلب للتقدم الشعب كتلة الجماعية االعتقاالت هذه

 لمدة المناقشة تأجيل طلب حميدان ابراهيم وزيرالعمل عشراالأن السادس في المنعقدة

الداخلية. الالئحة من ١٠١و والمادة ٢٢ المادة على ذلك في مستفدا واحد اسبوع

 مناقشة بطلب بالتقدم الثانية للمرة الشعب كتلة بادرت حتى أيام ثالثة تمضي لم لكنه

 الطلب وجاء ٧٤ يونيو ١٩ المنعقدهفي والخمسين الحادية الجلسة وذلكفي الموضوع هذا

يلي:- كما
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 نجمت التي الجماعية واالعتقاالت ألبا شركة في الدائرة الخطيرة لالحداث نظرا

 الموضوع هذا ادراج منكم نطلب الداخلية الالئحة من ٢٢ للمادة استنادا فاننا عنها

. أعمال من يستجد ما يند تحت

 الوزير لسان على تتردد لم السجن المعتقلينداخل على االبقاء في منها ورغبة الحكومة لكن

 موافقة ومن خطورته من بالرغم الموضوع هذا مناقشة تأجيل طلب العريضفي سالم جواد

حاال. مناقشته على المجلس أعضاء

 القائم القديم النهج اطار تدخلفي فهي التأجيلوالمماطلة سياسة انتهاج في أبدا غرابة وال

 شكل السياسة هذه تعكس كما السجن المعارضينفي ووضع المواطنين حريات مصادرة على

 وعدم المجتمع على التسلطية الطبيعة على وتدلل الوطني والمجلس الحكومة بين العالقة

 موقف على الشعب كتلة احتجاج عن وللتعبير األمني. الحل عن التخلي في الحكومة رغبة

 علي الكتلة أعضاء وتبعه الجلسة من باالنسحاب مرهون العضومحسن بادر الحكومة

 المناقشة طلب على وقعوا الذين االعضاء بصفتهم واديالذ وخالد المعاودة وعبدالله ربيعة

الذوادي. عيسى السيد الشعب عضوكتلة ذلك بعد ولحقهم

 الجلسة في المقدم الطلب قراءة تم ٧٤ يونيو ٢٣ في المنعقده والخمسين الثانيه الجلسة في

 من عليها ترتب وما ألبا أحداث بمناقشة يطالب والذي الشعب كتلة قبل من السابقة

 موافقتها عن العريض جواد الوزير لسان على الحكومة عبرت وقد جماعية. اعتقاالت

 استغراب اثار مما سرية الجلسة بجعل مشروطة جاءت الموافقة هذه لكن الطلب هذا على

 هذه وأن خطيرة أمورا سعثير المناقشة بأن بالقول الطلب هذا الحكومة بررت وقد األعضاء.

 من يعتبر الحكومة به دفعت ما أن شك ال وسالمته. البالد بأمن متعلقة جوانب لها القضية

 سياساتهافي لفضح تجنبا القمعية أفعالها التسترعلى باب في تدخل التي الواهية الحجج

 سرية. الى العلنية الجلسة وتحولت أرادت ما للحكومة تم فقد ذلك ومع والخارج. الداخل

 محمد الشيخ لألمير االصغر األخ هوموقف مرة وألول البريطانية الوثائق كشفهفي ماتم

 وقال محمد للشيخ االتهام السفيرباصبع أشار فقد البا. قضية حيال خليفة آل سلمان بن

 لصالحه. سياسيا ألبا أحداث سافراستغالل وبشكل حاول وأنه للسخط ومثير طموح أنه

 الخليفية العائلة قبل من الشديد للنقد عرضة كان أنه فقالباألمير القضية هذه وربط

 وصفه الذي لوزراء رئيس امتداح يترددفي وفيمقابلنقدهلهلالميرلم بسببضعفه.

 أخبره وأنه بالفطرة بعيدة ذونظرة وأنه مضى وقت اي أكثرمن السرج على ثابت بأنه

 والعطاء العائلة سياسات لرسم كأداة المجلس ترتيب باعادة قام العائلة مجلس بأن

العائلة. ولتحسينصورة النظام وفرض التوجيهات

خلف الدكتورعبدالهادي اعتقال (٧

110



 الكتب لبيع ديخلف لها الدكتورعبدا افتتحها التي النجمة مكتبة اغالق من واحد شهر بعد

 االعتقالضمن جاء وقد .٧٤يونيو ٢٦ اعتقالهفي السلطةعلى أقدمت اسقاطعضويته بعد

 السيد محمد لمحامي وا الشمالن أحمد المحامي منهم سياسيا ناشطا ٢٥ التيشملت الحملة

 العلوي واسماعيل عواجي عبدالله وعباس زينل أحمد والناشط الذوادي أحمد والمناضل

 السرية البريطانية الوثيقة تشير محاكمة. وبدون السجن ايداعهم وتم وجعفرعواجي

 مجموعة باعتقال الشرطةقامت فتقوألن العتقال الىعملية ١٩٧٤ يونيو ٢٧المؤرخةفي

 االعتقال وأن معتقال ٢٥ بلغ عددهم وأن خلف الدكتورعبدالهادي بينهم من الشيوعيين من

 الثامن في به بعث الذي التقريرالمسهب وفي بيومين. الوطني المجلس عطلة بعد حدث

 لجلسة الحكومةقامتفي السفيرأن يقول البريطانية الخارجية الى ١٩٧٤منيوليو

 بأنها األعضاء وحذرت الشيوعي التخريب شجبت حيث مضاد هجوم بشن )السرية(

 بامكانها كان الحكومة أن السفير ادعى كما األحمق. السلوك من المزيد تحمل لن سوف

 ألحداث السفير تقرير ويتطرق ذلك. تفعل لم لكنها اجراءاتها على المجلس موافقة تمرير

 االضراب انتشر ثم يونيوومن شهر منتصف في اللحامين باضراب بدأت أنها فيقول ألبا

 ومن االضراب قانونية عدم عن لالعالن الحكومة دفع الذي االمر االخرى األقسام الى

 يقول الشرطة. قوات تجهيز ذلك وتبع الحدث متابعة مسئولية الداخلية وزير اعطاء ثم

 قام كما العمال، من مائة على يزيد ما وتسريح اعتقاالت بعدة قامت الداخلية أن السفير

 المجلس خارج )من اليساري الجناح قيادات معظم باعتقال التالي اليوم الخاصفي القسم

 المجلس موقف الى السفير وتطرق وعشرين. خمسة الى عددهم وصل حتى الوطني(

 ما لكن المراحل هذه جميع في الحكومة تحدى المجلس أن فقال الحدث هذا حيال الوطني

 الحكومة. يدعمون الوسط كتلة أعضاء وأن موقفه يغير أ اليمينبد أنجناح به العلم يجب

 ومزايدات االضراات نتيجة أمل بخيبة أصيبت كلها البالد أن للقول السفير ويخلص

الصحافة. على هذا انعكس وقد المجلس

 صحيح غير الكتل احدى موقف تغير بشأن السفير لسان على ورد ما أن الى االشارة تجدر

 لصالح الثالثين مجموع من نائب ٢٤ هوتصويت المعلومة هذه صحة يدحض ما وأن

 الوقت وفي للقضاء السياسيين والموقوفين المعتقلين جميع بتقديم الخاص برغبة اإلقتراح

 فيها يكفل عادلة محاكمه إجراء في الدستور نص على وبناء القانون وحسب المحدد

 بالنراءة. القضاء حكم صدر ما اذا حاال سراحهم يطلق أن على النفس عن الدفاع حق

 ٢٦ في المنعقده والخمسين الثالثه الجلسة في الحكومة إلى المقترح هذا احالة تمت وقد

 التية توفر لعدم ونظرا وتجاهلتها. الرغبة بهذه تأخذ لم وكعادتها الحكومة لكن ٧٤يونيو

 منقادة المعتلقلين قضية وحل الخليفة ابراهيم الشيخ النائب سراح الطالق الحكومة لدى
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 أحداث حول المجلس في لها بيان تالوة الشعب كتلة حاولت فقد السياسيين والنشطاء العمل

 تملك التي هي وحدها الحكومة أن بحجة ذلك رفضت المجلس رئاسة لكن ومالبساتها ألبا

البيانات. قراءة حق

 الدكتور هم منهم خمسة على التحفظ وتم معتقال عشرين سراح أطلق ١٩٧٤ أكتوبر ٢٤ في

 الذواديوعباسعواجيويوسض أحمد واألستاذ الشمالن والمحاميأحمد عبدالهاديخلف

 المعتقلين وبقية خلف عبدالهادي الدكتور اعتقال على احتجاجهم عن وتعبيرا عجاجي.

 الى ببرقية بالسويد لوند جامعة في المحاضرين األساتذة من مجموعة بعثت السياسيين

 البرقية قراءة تم وقد عنهم باالفراج االعتقالويطالبون عملية على فيها يحتجون المجلس

٠٧٤ نوفمبر ١٠ ةفيالمنعقد الرابعة الجلسة في

 الوزراء رئيس مع ١٩٧٥ فبراير ٤ االسبوعفي صدى مجلة أجرته الذي الصحفي اللقاء في

 العفوهودائما الى االتجاه أن أؤكد أن أحب أوال : يلي ما الشيخ قال سلمان بن خليفة الشيخ

 من األخرى البالد من العديد اليه تلجأ ما الى مطلقا نلجأ لم ونحن وسياستنا خلقنا من

 االسلوب هذا نستسيغ ال أننا كما الشيء، هذا على نقعود لم ألننا أوغيرها اعتقال عمليات

 بالسجون موجودون والمعتقلون هوهمنا. وهذا خطئه عن المخطئ ارجاع هو نريده ما وكل

 مايهمنا كل أبناءنا البلد هذا نضربأحدألننانعتبرالجميعفي أن حاولنا أعتقدأننا وال

 الى لجأنا قد كنا واذ العامة. بالمصلحة يضر بما أخرى مرة الكرة المخطئ يعاود هوأال

 الماضي العام وصلتفي قد كانت األمور ألن ذلك كان فقد الحدود أضيق االعتقالفي اجراء

 أمر أي في باطال وال حقا أعطي ال أنني خاصة ذلك أكثرمن عليه السكوت يمكن ال حد الى

 الفعومن أن أخرى مرة أؤكد لكني البلد. هذا واستقرار الدولة بأمن المساس الىحد يصل

 . أبناؤنا جميعا ألنهم خطئه عن المخطئ يرجع هوأن اليه نهدف ما كل وأن دائما خلقنا

 والمطالبين المعارضين مع القعامل لعفوفي ا دور على الشيخخليفة تأكيد اللقاء ا هذ من وواضح

 التاريخية الواقائع تدحضه وهوكالم المعيشية حياتهم وبتحسين السياسية بحقوقهم

 من اآلالف ومصير حياة في تحكم الذي الدولة أمن بقانون مرسوم صدور بعد وخاصة

التسعينات. انتفاضة فترة بالخصوصفي و لمبعدين السياسيينوا المعتقلين

 يصف خمسة وعددهم المحتجزين المعتقلين بقية لموضوع البريطاني السفير تطرق في

 م الذين ألولئك الصلبة النواة هم األشخاص أنهؤالء فيقول المعتقلين هؤالء تش السضير

 الحكومة بين العالقة على كبير أثر ذا كأن استمرارحبسهم وأن لماضي يونيوا اعتقالهمفي

 ورد ما األميرنفسهحسب الى باالضافة — الوزراء من كبيرا عددا وأن المنتخبين، واألعضاء

 فيقول يستدرك لكنه سراحهم. أواطالق محاكمتهم أما يريدون كانوا - أخيرا علمه الى

 المنصوص المحكمة تتشكل أن قبل للمحاكمة المعتقلين تقديم قرار اتخذت قد الحكومة أن
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 تكون حيث الدولة( أمن تدابير قانون في عليها المنصوص المحكمة أكقوبر) قانون في عليها

 وأن ضدهم الحكم اصدار أجل من بالوثائق مدعومة ستكون القضية وأن سرية، الجلسة

 عنهم المدافعين المحاميين هزت قد نشاطاتهم حول الحكومة لدى التي المعلومات تساع

 درجة الى الذوادي( وخالد مرهون محسن )يقصد المجلس ماركسيانفي عضوان وهما

 المحاكمة عن االعالن يحاوال لم ولكنهما فقط المجلس السكوتفي يلزما لم المحاميين أن

 يتعلق فيما بالحماس المشحون التعليق هذا األحكام. التأثيرعلى أجل من الضغط أوحشد

 في أساسي طرف وكأنه االنطباع يعطي السفير قبل من الخمسة المعتقلين حجز باستمرار

القضية.

 من اثنين عن االفراج تم ١٩٧٥ فبراير ٢١ انعقدتفي التي المحاكمة جلسة من يومين بعد

 طبققانون فيما الشمالن أحمد ديخلفوالمحاميالدكتورعبدالها وهما المعتقلين الخمسة

 عجاجي يوسض واالستاذ واديالذ أحمد األستاذ وهم الباقين الثالثة على الدولة أمن

عواجي. عباس النقابي والناشط

 لوكاس تي.ام. السيد الى المرسلة رسالته في فيقول المحاكمة عن تش السفير يتحدث

 اكتمال عدم بسبب اثنين سراح أطلقت المحكمة أن ١٩٧٥ مارس من الحادي بالخارجيةفي

 الى السجن يبقونفي سوف وأنهم ثابتة كانت فقد اآلخرين الثالثة ضد القضية أما األدلة،

 أمن )قانون القانون ذلك على نص ما حسب اشهر ستة خالل قضيتهم النظرفي يتم أن

 األحكام. هذه بحصيلة راضية الحكومة بأن الخاصة مصادره من علم قد وأنه الدولة(

 المجلس سيضعله ما اآلن يرى سوف أنه فيقول األحكام تجاه الفعل ردات على السفير يعلق

 قول حسب - فالماركسيون األمن. على ذلك تأثير سيكون وماذا والحكومة ولماركسيون

 عن االعالن يودون ال ربما وأنهم ،تهم تكتيكا لتقرير الوقت بعض احتاجوا ربما - السفير

انين. مد المتهمين من ثالثة بالفعل وجدت قد المحكمة بأن الحقيقة

 المتهمين هؤالء الدانة الكافية األدلة تجد لم السفير ادعاءات عكس وعلى المحكمة لكن

 وزارة سارعت السجن بهمفي االحتفاظ أجل من فأنه ولذا السفير ادعى كما الثالثة

 ديسمبر ١ ٦ في اال عنهم االفراج يتم ولم عليهم الدولة أمن تدابير قانون لتطبيق اخلية الد

محاكمة. وبدون تقريبا ونصف خمسسنوات دام سجن بعد أي ١٩٧٩

 ثالثة بعد سراحه أطلق لكنه خلف الدكتورعبدالهادي اعتقال أعيد ١٩٧٦ ينايرشهر ه

 في كأستاذ عمله لمزاولة عاد حيث السويد وجهته كانت وقد البالد يغادر أن شريطة أشمر

لوند. جامعة

جدة جزيرة سجناء (٨
 المعتقلين على لشيخ تعرفا لبا شركة أحداث أثر الخليفةعلى ابراهيم الشيخ اعتقال أساء
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 األحكام صدرت قد منهم البعض أن انتباهه ولفت جدة جزيرة سجن في والمسجونين

 حول الهامة التساؤالت من العديد لديه أثار الذي األمر البريطاني االستعمار أيام ضدهم

 طرح ألعادة ابراهيم النائب دفع االكتشاف هذا عدمه. من السياسي االستقالل حقيقة

 في قراءته تمت الذي التالي السؤال صيغة في وذلك جديد من السياسيين المعتقلين قضية

:-١٩٧٥ ير فبرا ١٦ في ة لمنعقد ا لعشرين وا مسة لخا ا لجلسة ا

 عنهم يعف لم لماذا االستقالل، قبل الحكم عليهم صدر الذين السياسيون السجناء

االستقالل؟ بعد

كاآلتي الداخلية وزير سعادة جواب كان

 الوطني عضوالمجلس الخليفة سلمان ابراهيم السيد من الينا الموجه السؤال على ردا

 االستقالل، قبل عليهم المحكوم السياسيين عن االعفاء عدم سبب عن فيه يتساءل والذي

 ولم السياسية الجريمة يعرف لم البحرين في الجنائي التشريع بأن بالعلم نرجوالتفضل

 ساير قد وهوبذلك األخرى، الجرائم من غيرها عن تميزها خاصة أحكاما لها يضع

 تشيرفي ال المحاكم فان ثم ومن الدول، أغلب ئيةفيالجنا التشريعات الحديثفي االتجاه

أوغيرسياسية. سياسية الجريمة الى باالدانة أحكامها

 فان السياسية، الجريمة تعريف شأن القانونفي شراح بين الغالب باالتجاه أخذنا واذا

 في أدينوا انما العقوبة، لقضاء السجن يزالونفي وال االستقالل قبل عليهم حكم من جميع

سياسية. جرائم تعتبر ال جرائم

 بعد عليهم المحكوم عن وتفرج المحاكم من الصادرة األحكام بتنفيذ تقوم الداخلية ووزارة

 من ليس هذا ألن عليهم، المحكوم من أي عن االعفاء تملك ال وهى األحكام، تلك تنفيذ

اختصاصها.

التحية. فائق بقبول وتفضلوا

كمايلي:- وزيرالداخلية على الخليفة سلمان العضوابراهيم وقدجاءتعليق

 رئيس الى طبعا سؤالي وجهت وأنا رده، على الداخلية وزير أشكر الرئيس.. سعادة

 الى الرئيس أحاله إذا ذنبي ما ولكن الداخلية، وزارة الى أوجهه ولم الوزراء مجلس

 فترة، معهم كنت وقد ،أعرفهم ال أناس عن أتكلم ال طبعا-وأنا المعتقلون- اخلية. الد وزارة

 االستقالل. وقبل اإلنجليز، أيام منذ أي االستعمار، عهد منذ موجودين يكونوا أن وأسفت

 قبل من مستعمرة بلدنا ألن االستعمار، أيام خالل أوسجنهم وجودهم نستغرب ال نحن

 الذين فالشباب لالعتقال. الشباب أويتعرض يسجنوا، بأن طبيعي الشيء وهذا اإلنجليز،

 حقوقه، سبيل يتظاهرفي الذي والشعب وطننا، على الدخيلة األجنبية القوى وجه في وقفوا

 الفترة، تلك سجنهمفي نستغرب لم نحن الدخالء، هؤالء من الوطن تخليص سبيل وفى
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 وجه في وقفوا رجال فيها فالبحرين البحرين، في يسجنون سياسيين أول ليسوا وهؤالء

 في يعرفهم واحد وكل بشجاعة، وقفوا كثيرون رجال الدخيلة.، القوى وجه وفى اإلنجليز

 أبدا تنسى ال إذ فخرو، ابراهيم ومنهم المجلس، هذا في هنا رجال ومنهم الوطن، هذا

 السجونفيسبيلحقوق التيقضاهافي الطويلة والسنوات لدخالء وجهالمشرفةفي مواقفه

 عن انفصلت دولة كنا أن وبعد نا، استقالل أخذنا أن بعد نستنكره الذي لكن الشعب، هذا

 السجن في ظلوا لماذا ؟ األفراد هؤالء سراح يطلق لم فلماذا اإلنجليز، وعن االستعمار

 كانت عتدما فقبرص الظروف، في تشابهنا أخرى دوال نرى فنحن عنه. نتساءل ما هذا

 عينه والذي ، تومسون أحدهم سياسيون معتقلون كانهناك اإلنجليز، قبل من مستعمرة

 قبرص لجمهورية رئيسا عينوه يوناني، هوقبرصي والذي لهمفيقبرص، رئيسا بيون االنقال

 رئيس سعادة اإلنجليز. من خمسة بقتل واتهم اإلنجليز، أيام ا هذ أعتقل فقد مكاريوس، بعد

 استقلت أن وبعد المؤبد، الى اإلعدام وخففحكم باالعدام، عليه وحكم اعتقل هذا الجلسة

 استقالل استقاللقبرص ألن الرئيس؟ سعادة يا لماذا أتعرف طبعا، سراحه أطلق قبرص

 استقاللنا ألن المعتقلين سراح يطلق لم لماذا نتساءل عندما نحن نعتبر بينما صحيح،

 نسيرفي زلفا ال وأننا مزيف، استقالل انه عنه نقول أن نستطيع استقالل صوري، استقالل

 يريدون اإلنجليزطيعا اإلنجليز. سيطرة تحت زالت الداخليةال وزارة وأن استعماري، عهد

 كما وصحيح الشعب، اذالل يودون واالنجليز ضدهم، قاموا الذين المواطنين، هؤالء تعذيب

 ليس إذ السياسية، الجريمة يعرف لم البحرين الجنائيفي التشريع ان الداخلية وزير قال

 وتشريعا، تاريخا يدينهم التعريف أن بل السياسية، الجريمة تعريف اإلنجليز مصلحة من

 الشيخ وسعادة اآلن ونحن ،أثرا يتركوا وال باطنا، الدسائس يعملوا أن مصلحتهم من لكن

 قبل القائم الوضع عن راض غير كان فهووحده ذلك، يدفي له ليس الداخلية وزير محمد

االستعمار. وأيام االستقالل

 يكن لولم راضيا كان الذي فمن االستعمار، أيام راضين غير كنا الرئيس سعادة يا وكلنا

 في السجناء مع لكان خاص؟ وضع يكنفي لم أولو الحاكمة، األسرة من محمد الشيخ

 عبد المجيد فعبد اإلنجليز، أيام من وهم خمسة حوالي المعتقلون -طبعا- جده جزيرة

 منذ إنجليزي بقتل اتهم الرجل وهذا سنوات ٧ حوالي السجن في بقى مرهون الحسين

 مؤبدا سجنا وسجن التهمة، هذه به ألصقت سنتين بعد أنه وأظن عليه، وقبض ٦٥ سنة

 الذي الشاب هذا ذنب ما سنوات. ٧ اآلن حتى قضى وقد جده، جزيرة يزالفي وهوال

 فعهد ،صحيحا إنجليزي قتل من به اتهم ما كان ا إذ عمره؟ من الثالث العقد يتجاوز لم

 وقد سلطان، سند هوابراهيم اآلخر والشاب استقاللنا. أخذنا ونحن ولى، قد االستعمار

 منوات، خمس حوالي عليه وبقي سنوات خمس منها قضى واآلن سنوات، عشر عليه حكم
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 قضى الذي علي حسين الله عبد وكذلك االستعمار. أيام من كذلك مسجون أيضا وهذا

 شابان هذان كاظم حسين وعلى على، حسين وعبدالله سنتان. عليه وبقيت سنوات، أربع

 لسجن فى وهما سنة،واآلنصارعمرهما ١٧ القبضعليهماحوالي القاء كانسنهماعند

 قبل مظاهرات، في باالشتراك اتهما هذان البحرين، شباب خيرة من وهما سنة ٢ ١ حوالي

 قاسم أحمد كذلك ذلك. شابه وما بالحرق الشركة لسيارات بالتعرض واتهموا االستقالل،

 وأحمد خرج، الذي اليماني لعوض زميال كان والذي سنوات، أريع قضى الذي الرسول، عبد

 وهؤالء ومتعلم، فهوخريج البحرين، شباب خيرة من وهوكذلك السجن، يزالفي ال قاسم

 كان فقد المظاهرات، في شاركوا والذين االستعمار، وجه في وقفوا الذين الوحيدين ليسوا

 تتحكم األجنبية فالقوى استقاللنا نأخذ ولم تشريعية، سلطة هناك تكن لم إذ معهم، الحق

 أن جدا ويؤسفنى الوطن، لهذا جدا مشرفة صراحة بكل مواقفهم كانت ولذلك ! ،البلد في

 نستنكر ال نحن اآلن؟ نطرحه الذي هوالتساؤل هذا لماذا؟ االستقالل. بعد السجن في يظلوا

 تتحكم زالت ال األجنبية القوى أن على واضحا دليال يعطينا وهذا االستقالل، قبل وجودهم

 كما الوضع يظل أن ويهمها الداخلية وزارة تمركزفي االستعمارية القوى الوطن. هذا في

 في األيام. من يوم في وجهها في وقفوا الذين المواطنين، هؤالء من نفسها تشفى حتى هو،

 بمطالب، ينادون وكانوا المواطنين بعض قبل من تفجيرات حدثت الشقيقة الكويت دولة

 السجناء عن وأفرجت المعتقلين، عن أفرجت الصحيح االستقالل الكويت استقلت أن وبعد

 الشبابفي هؤالء وجود أستنكر أنني سياسي. معتقل وال سجونها في يوجد ال انه ويشرفها

 العذاب في ننساهم السجون، في ننساهم سراحهم نطلق وان نكرمهم أن فبدل السجن،

 ولكن ،أبدا ننساهم لم ونحن ينساهم، لم الشعب طبعا جدة، جزيرة السنواتفي هذه طول

المسئولون. هم نسوهم الذين

 سيظلونفي أبطالنا أن ومتأكد ، جواب على احصل لن أنني متأكد الرئيس-أنني سعادة

 وزارة لي ولتثبت ، البحرين في نفوذ له يزال ال االستعمار الن ؟ لماذا اتعرف السجون..

 وزارة على يسيطرون قلت كما فاالنجليز البحرين، في نفوذ ستعمار لال يكن لم أن الداخلية

 ، ويسحقون السجون يتغربونفي البحرين أبناء يروا أن اإلنجليز هم ويشرفهم الداخلية

 الذين هؤالء يجعلوا أن ويشرفهم معنوياته، ويحطموا البحرين شعب يذلوا أن ويشرفهم

 هؤالء مثل مصيره فيكون ، يتحرك لكيال البحرين شعب بها لينذروا كالمنارة، السجن في

 وعلي حسين عبدالله ، سند ايراهيم مثل ومصيرك ، مجيد مثل المواطن أيها مصيرك ،

 طالبت أن ستذل ، ستحطم ، هؤالء مثل مصيرك اليماني. وعوض ، قاسم وأحمد حسن

. بحقوقك

االستقالل حقيقة في شككت التي الخليغة ابراهيم النائب مداخلة أن فيه شك ال مما
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 وزير عليه بالتعقيب بادر فقد ا ولذ الخليفيين الوزراء وخاصة الحكومة وغضب حنق أثارت

 المختصة الجهة ليست الداخلية وزارة بأن قال الذي مبارك بن محمد الشيخ الخارجية

 كما االستقالل قبل عليهم المحكوم السياسيون والسجناء ، السؤال هذا مثل لها يوجه التي

 من مختلفة لمدد أحكام ضدهم صدرت وقد ،فقط اشخاص أربعة تسميتهم للنائب يحلوا

عليهم. األحكام تففيذ بعد سراحهم وسيطلق المحاكم

 ابراهيم النائب وأن الوزراء رئيس لى ا وجه كانقد السؤال أن فاته الخارجية وزير وأن ويبد

 الداخلية وزير رد أن والحقيقة الداخلية. وزير الى السؤال تحويل مسئولية يتحمل ال لخليفة ا

 مهمة قضية تركزحول النائب سؤال وأن خاصة المجلس أعضاء يقفع ما فيه يكن لم

 وكما لكن االستقالل ومرحلة االستعمار مرحلة بين فاصل خط وضع ضرورة وهي جدا

 امتدادا مثل الشكلية والديمقراطية االستقالل مرحلة السياسيفي الوضع فأن سابقا قلنا

 لحسم األمني الحل علىواالعتماد االستئثاربالسلطة حيث من االستعمارالقديم لمرحلة

السياسي. الخالف

 دور انتهاء بمناسبة والدفاع والداخلية الخارجية الشئون لجنة من الصادر التقرير في

 للعديد ٧٤يونيو ٣٠ بتاريخ المنعقدة والخمسين الرابعة الجلسة التطرقفي تم األول االنعقاد

 العهد بسموولي اللجنة الالحصرلقاء المثال سبيل منهاعلى المهمة السياسية القضايا من

 باطالق له الرغبة وتقديم الدفاع وزارة في خليفة آل عيسى بن حمد الشيخ الدفاع ووزير

 ويوسف البنكي ويوسف سند ابراهيم السيد وهم ١ ٤ وعددهم العسكريين المسجونين سراح

 وابراهيم بخيت ومحمد بديوي أحمد وحسن الوردي وخليفة غريب الظاعنويوسفصالح

 يوسف دواسوعيسى علي و سيار جمعة ر وسيا الصايغ وعيسى عون راشد وابراهيم مسعود

 التدبير بتهمة (االستقالل قبل)١٩٧شهريوليو* في اعتقالم تم وقد الشاعر. بوهيلةوعلي

 الرتب أن من بالرغم سنوات عشر أطولها بالسجن أحكام صدور ثم ومن عسكري النقالب

 برفع العهد ولي من وعدا اللجنة تلقت وقد عريف. رتبة تتعدى ال للمتهمين العسكرية

 وواصلت النواب رغبة مع تتجاوب لم السياسية القيادة لكن سمواالمير الى الرغبة هذه

الحكم. فترة انقضاء حين الى بهم االحتفاظ

 الخارجية الشئون للجنة السماح الداخلية وزارة هورفض واالستغراب للدهشة المثير األمر

 على األمر بادئ الوزيرفي موافقة رغم السجون بتضقد للقيام البرلمانية والدفاع والداخلية

 أخلت الداخلية وزارة لكن المكتوب الطلب على الداخلية وزارة وموافقة الشفهي الطلب

وعدها. بتنفيذ

لعدل وزير استقالة (٩

 استقالته الخليفة محمد بن خالد الشيخ العدل وزير قدم ١٩٧٤ مايو من عشر الرابع في
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 الحرس جندي بضرب حكم اصدار على حمد الشيخ العهد ولي موافقة عدم على احتجاجا

 هذا من العشرين وفي الخيل. ركوب لعبة ء أثتا الوزير ابن على اعتدى الذي الوطني

 أثارت وقد محمد. بن عيسى الشيخ بأخيه الوزير واستبدال االستقالة قبول تم الشهر

 حقيقة من المزيد كشف على وساعدت والحساسية األهمية غاية في مسألة االستقالة هذه

 تعرض أن المفترض من كان اذ الوطني. والمجلس التنضيذية السلطة بين السائدة العالقة

 في يحدث كما االستقالة مناقشة تتم وأن الموضوع هذا الوطني المجلس على الحكومة

 بهذه هوسماعهم للمجلس اهانة الوطني المجلس نواب اعتبره ما لكن ، العالم دول برلمانات

 يعد مما العاديين المواطنين شأن ذلك في شأنهم واإلذاعه الصحف طريق عن االستقالة

 مثل الشعبفي اعتبارلممثلي أي اعطاء علىعدم واصرارا الحكومة منقبل متعمدا تجاهال

 النائب كان المهمة. األمور القرارفي واتخاذ الرأي المشاركةفي تستدعي التي القضايا هذه

 في المنعقده واألربعين الحاديه الجلسه في القضية هذه أثار هومن الخليفة ابراهيم الشيخ

 أنهم وكيف الوزير استقالة على اطالعهم لعدم النواب استياء عبرعن حيث ٧٤ مايو ١٩

 أم طراطير النواب كان اذا العضوفيما وتساءل الصحافة. الخبرعنطريق هذا تلقوا

 محظر في العدل وزير اسم ادراج وجاء ؟ البلد هذا يدورفي ما معرفة في الحق لهم نوابا

 داخل يدور بما درايته وعدم المجلس تغييب حقيقة ليؤكد عذر بدون الغائبين كأحد الجلسة

واالستغراب. الدهشة أثار وهوما الحكومة

 النائب والخارجية والداخلية الدفاع لجنة عضو هوقيام المجلس الكبرىفي المفاجأة كانت

 السمواألمير صاحب حضرة مقام الى بالجميل والعرفان الشكر بتقديم مراد محمد جاسم

 األمر اللجنة به تقدمت الذي االلتماس على بناء المعتقلين سراح اطالق على موافقته على

 أنه اعتبار على كبيرا ازعاجا له وسبب الخليفة ابراهيم الشيخ النائب حفيظة أثار الذي

 وقد اللجنة. االميروبين بين جرى الذي باالتفاق ودراية علم على يكن ولم اللجنة عضوفي

 الجلسة رفع ثم ومن األجواء وتوتر النقاش احتدام الى الخليفة براهيم العضوا تجاهل أدى

 ببيان مستهلة لالنعقاد الجلسة عادت تقريبا واحدة ساعة بعد سابقا. لذلك أشرنا كما

 تشريعية سلطة ليكون انشئ قد المجلس هذا أن فيه قال الخارجية وزير تاله الحكومة من

 حرية على والمحافظة الرأي البداء المناح توفير رسالته صميم مقدمة وفي للبالد مستقلة

 والمحزن المؤسف من وقديكون كرامتهم أوتمس اآلخرين حرية التؤثرعلى بحيث الكلمة

 نصا يخالف باسلوب المجلس هذا في تكلم قد الخليفة ابراهيم العضوالسيد أن حقا

 العالم، العصورفي أقدم منذ البرلمانية والتقاليد واألعراف الدستورية األحكام وروحا

 على بل ، بأسره الموقر والمجلس بل المجلس هذا رئيس شخص على أوال بالتهجم وذلك

 عباراته تتضمن بالمسئولية االحساس ومن اللياقة من خالية عبارات في الحكومة هيئة
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 هي اليوم حملة وليست بالبالد، المفعول السارية القوانين طائلة تحت تدخل اتهامات

 المتناثرة باالتهامات المشحون االسلوب هذا العضويمثل السيد فيها والتي نوعها من األولى

 السيد من تطلب الحكومة فأن ذلك على وتأسيسا يقتضيها. مرر وال لها سند ال والقي

 الوطني والمجلس الحكومة والى المجلس ا هذ رئيس سعادة الى ار باالعتذ يتقدم العضوبأن

 من يشطب أن الحكومة تطلب كما ، الجلسة هذه في بها تفوه التي الجارحة العبارات عن

 سلمان ابراهيم لسان على جاءت التي الجارحة واأللفاظ العبارات كافة المضبطة هذه

 المعتقلين سراح باطالق المطالبة بشأن برغبة االقتراح موضوع وياتي اليوم. بجلسة الخليفة

 مرهون ومحسن المعادة علي للهعبدا االعضاء السادة من كل به تقدم الذي السياسيين

 التوتر من المزيد ليضفي الخليفة وابراهيم ربيعة وعلي الذوادي وخالد الذوادي وعيسى
البعير. ظهر التيقصمت كالقشة وليصبح

 فالعضورفضدخول االعتذار، منه العضوالمطلوب البيانتمتقراءتهفيغياب أن والحقيقة

الرئيس. حسبقول المجلس قاعة

 (٣٢) المادة بطبيق وهويطالب أهينت اللجنة أن فقال مراد العضوجاسم تداخل وهنا

 من الحرمان مع االجتماع االخراجمنقاعة القائلة لداخلية الالئحة من فقرة-هاء-

الجلسة. أعمال بقية االشتراكفي

 تأجيلها تم لها الثالث االنعقاد وفي الثانية للمرة الجلسة رفع الخالف هذا على ترتب وقد

الربعاء. الىيوم

 الرسالة فيقولفي الحكومة من الشيخخالد الوزير استقالة البريطانيعن السفير يتحدث

 بعد األمير)الشيخعيسى( مع له لقاء أول وفي أنه ١٩٧٤ يونيو العاشرمن الصادرةفي

 كان بأنخالد وذكرله الشيخخالد لعدل وزيرا استقالة األميرعن أخبره الخارج من رجوعه

 قوة موظفي أحد قيام والوزيرحول العهد ولي بين الخالف على يطلعه لم لكنه المجلس ضد

 االستخبارات جهاز من معلوماته السفيريستقي أن علما الوزير. ابن على باالعتداء الدافع

الخالف. موضوع عليه بخافيا يكن ولم

 مقتنعا يكن لم خالد الشيخ الوزير هوأن السفير رسالة كشفته الذي الجديد الموضوع لكن

األمير. قول حسب األساس منذ البرلمانية بالتجربة

 تالوة وتمت للعدل كوزير محمد بن عيسى بالشيخ محمد بن خالد الشيخ استبدال تم وقد

 ذلك وعقب ٧٤ مايو ٢٢ المنعقدهفي واألربعين الثانيه الجلسة بالتعيينفي األميري المرسوم

األعضاء. أمام القسم دية تأ

 العضوإبراهيم من الرئيس طلب علىضوء جديد من بالغيوم الجوليتلبد عاد الجلسة فيهذه

 مع بالتواطؤ السابقة الجلسة في االدارة إتهامه بسبب للمجلس االعتذار تقديم الخليفه
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 في األعمال. جدول على السياسيين المعتقلين موضوع إدراج عدم خلفية على الحكومه

 السادة بعض لطلب رضوخا اره اعتذ وقدم عاد لكنه ار اإلعتذ عدم على العضو أصر البداية

 يسود أن المفترض كان الواقعة. هذه لتؤكد الدستوري الخبير شهادة جاءت وقد االعضاء

 يطالب والذي مراد العضوجاسم قدمه الذي االقتراح لوال مجاريها الى المياه وتعود الهدوء

 بحرمانه تقضي والتي الخليفة هيم برا العضوا على الالئحة من )و( فقرة ٦٩ المادة بتطبيق

 متوافقا االقتراح هذا جاء وقد إسبوعين. مدة ولجانه المجلس أعمال في االشتراك من
 أعضاء سجل فيما عضواً ٢٢ بأغلبيه فاز فقد ولذا لصالحه صوتت التي الحكومة ورغبة

القرار. هذا مثل اتخاذ على اعتراضهم اآلخرين االعضاء بعض ومعها الشعب كتلة

 المرسلةفي الرسالة في ابراهيم الشيخ عضوية تعليق لموضوع السفيرالبريطاني وقدتطرق

 من الهائل الكم المجلس جلسات أظهرت لقد يقول: حيث الخارجية الى ١٩٧٤ يونيو ١٠

 )ليس األعضاء من واحد عضوية تعليق وآخرهابالتأكيد السخيف، والعناد االنفعال حدة

 ةفي واحد ككتلة باالنسحاب الوزراء تهديد نتيجة العضوية تعليق تم وقد الشيوعيين(. من

 تقدم عمليالميكنهناك القول السفيرحديثه ويختتم العضواعتدنارح. تقديم عدم حالة

 مباشر بطريق عرقلته تمت قد الحكومة أداء أن اآلخر الجانب وعلى يبد ال بينما تشريعي،

. مضر وبشكل

الصحافة معركة (١ ٠

 البحرين فيها واصبحت الصحافة فيها ازدهرت التي الفترة هي الخمسينات حقبة تعتبر
 أن بالطبع ينفي ال هذا الحاضر. بالوقت مقارنة سياسيا ناشطة صحفية تقاليد تمتلك

 األوامر وصدور القيود فرض بسبب الصحف لبعض المتكرر االنقطاع تخللها التقاليد هذه
الخمسينات. منتصف الحكوميةفي

 وكانت االصدارات أول هي ١٩٥٢ عام صدرتفي التي الشهرية البحرين صوت جريدة تعتبر

 القافلة مجلة أما . ١٩٥٥ عام الصادرفي االمر الصدوربمقتضى عن وتوقفت بيروت تطبعفي

 عليسيارواالستاذ االستاذ رئاسة وتحت سياسية اسبوعية وكانت ١٩٥٣ صدرتفيعام فقد

.١٩٥٥ شهرفبراير في للتعطيل االخرى هي تعرضت وقد المردي محمود

 كانت الحكومة فان أكبر نشر بحرية تتمتع كانت البريطاني االستعمار أيام الصحافة والن

 أيام الوضع عليه كان ما بخالف فقط الرسمية مجلتها على سياساتها ترويج في تعتمد

 شديدة معاناة البالد عانت الفترة هذه ففي السبعينات. في القصيرة البرلمانية التجربة

 بحكم وذلك رابعة كسلطة الصحافة دور غياب نتيجة والتعبير الرأي حرية فقدان من

 االتهام ورد وقد اآلخر. البعض على الرقابة واحكام التنفيذية للسلطة الصحف بعض تبعية

 مناقشة أثناء الداخلية وزير على مرهون محسن النائب رد معرض في للصحافة الصريح

120



 وتغييب وبتزوير للحكومة بالعمالة اتهمها حيث الدولة أمن قانون ندوة رفض موضوع

العام. الراي وتعمية الحقائق

 لخارجية لى المرسلة رسالته الصحافةفيقولفي موضوع تشعلى ام. السفيرآر. ويعلق

 هناك وأن ها رد موا محدودية من بالرغم منتعشة اصبحت الصحافة أن ١٩٧٥ مارس ٤ في

 وأنها مسيطرعليها أنها على يصرون الذين الماركسيين األعضاء وبين بينها محتدم نقاش

 هي أنها قال عندما أومهيمنعليها دمية بأنها االتهام صحة ليؤكد يعود السفير لكن دمية.

 للحصول الماركسيون به الذيتقدم الطلب لى السفير يتطرق ذلك بعد الىقدرما. كذلك

 عن ويتحدث بشدة. رفضه تم قد الطلب هذا أن وكيف لهم جريدة الصدار ترخيص على

 جيد بشكل به مسموح مهذبة بطريقة الحكومة نقد أن فيقول للحكومة الفقد توجيه حق

 أوالشئون السياسية العقيدة عن بالحديث يتعلق فيما أما الوزراء. يؤيده هوما هذا وأن

السفير. قليلةحسبقول الصحافة( )في ناولها لرغبةفي الخارجيةفأن

 مسلطة أصبحت الصحفية االضواء أن فيقول الخارج في البحرينيين الطلبة عن ويتحدث

 والصحافة المجلس الى بارسالها يقومون التي والعرائض الرسائل بسبب مؤخرا عليهم

الماركسيين. تدعم بالطبع وهي

 توجه النشر حرية على الرقابة واحكام السلطة قبل من الصحافة احتكار موضوع في

 الجلسة في وذلك المؤيد طارق االعالم وزير سعادة الى التالي بالسؤال ربيعة العضوعلي

٧٥ فبراير ٢ المنعقدةفي والعشرين الحادية

 الظهار االتجاهات كل عن ومعبرة حرة صحافة وجود تتطلب الصحيحة يمقراطيةالد

 عن تعبر أن للصحافةفي المجال اعطاء أيضا تتطلب كما البلد، لهذا الحضاري الوجه

 ومعارضة نقد أي نشر يحظر لماذا هو: والسؤال حرية، بكل المطروحة القضايا في رأيها

 داخلية كانت سواء ، لذلك تتعرض التي الجرائد كافة وتصادر الرسمية، للسياسة

أوخارجية؟

يلي: كما المؤيد طارق الوزير رد وجاء
 الصحف ينشرفي لما المسبقة المراقبة على تقوم ال ميةاالعال سياستنا ان االفادة أود

 هناك ليس فأنه ولذا فيها والعاملين الصحف ألصحاب المراقبة هذه نترك وانما المحلية،

 والدليل المحلية للصحافة بالنسبة ، للحكومة الرسمية السياسة ومعارضة نقد على حظر

 هذا ييقى أن دوما نأمله وما ، السياسة لهذه نقد من الصحف هذه في نقرأه ما لك ذ على

 االعتبار في واضعا ،والتجريح االثارة عن بعيدا ، اليناء االيجابي مساره على محافظا النقد

الجميع. التيهيرائد العليا البالد مصلحة

 منها أيا النصادر فأنقا الخارجية، للصحافة بالنسبة أما ،المحلية للصحافة بالنسبة هذا
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 ،البتة غيرصحيحة بها المنشورة اوالمعلومات الخبر بان التامة القناعة لديفا توفرت ا إذ اال

 من لمسنا ا أوإذ ،العام يالصالح االضرار محليا ترويجها شأن ومن بصلة، للحقيقة تمت وال

 البلبلة اثارة منه الغرض الوقائع تفاصيل في دسا هناك ان اوالمعلومات الخبر ذلك خالل

. لبلد استببابهفيهذاا يهمنا الذي االستقرار وزعزعة

بالتالي:- الوزير مداخلة على ربيعة العضوعلي رد وقد

 يأتيفي ربما الجواب هذا ألن ، سؤالي على ردا يوجه لم الجواب هذا لوان اتمنى كفت

 البلد. ا هذ االمورفي بواطن يعرف ال أجنبي صحفي لمندوب الوزير مقابلة في رد معرض

 الصحف ألصحاب المراقبة هذه تترك وأنما : قال عندما األولى الفقرة بخصوص أوال

 والعاملون الصحف اصحاب هم من عدة. تساؤالت يثير السطر هذا فان فيها والعاملين

 فيهذا فيها والعاملين والقائمين الصحف اصحاب هوأن السؤال هذا على والجواب فيها؟

السلطة..... على والمحسوبين التابعين من هم الحقل

 هناك ليست إذ ، السلطة نظر لوجهة مالئما يراه ما ينشر التحرير رئيس بأن تقول ربما

 ربما آخر.. بمعنى البلد. هذا الرسميةفي للسياسة المعارض الوجه تتبنى معارضة صحف

 الرقابية التعليمات يتلقى وانما ،رسمية بصفة حكوميا موظفا التحريرليس رئيس بان تقول

 الدولة، أمن قانون موضوع طرح عندما فمثال هذا. على كثيرة واألمثلة العليا السلطة من

 القانون هذا مرور من شهرين وبعد ، القانون لهذا التعرض من المحلية الصحافة منعت

 على صريح مثل هذا القانون. هذا على بالتعليق المحليين للصحفيين األخضر النور أعطي

 فى االعالمية والسياسة الرسمية السياسة يسايرون هم والذين ، هنا الصحفيون يتبعه ما

 لهذه نقد من الصحف فى مانقرأه ذلك على الدليل الوزيرأن جواب ويقول البلد. هذا

 الوزير ، البناء االيجابي مساره على محافظا النقد هذا يبقى أن دوما نأمله وما السياسة،

 موجودة والمعارضة النقد األجنبية، الصحافة تكتبه ما عينه بأم ورأى الخارج فى درس

 وليس الكويت، الشقيقة ولةالد فى موجودة والمعارضة النقد البحرين، فى ال الخارج فى

 الحرية كل لها متروك الصحف بأن قال عندما أعتبره خطاً وهذا البحرين، فى موجودا

 كانت مهما الداخلية السياسة لنقد تتعرض ال المحلية فالصحافة أبدا للوضع، التعرض فى

 أخرى- وزارة أوأية الداخلية أووزارة االنشائية بالسياسة يتعلق فيما سواء السياسة هذه

 أن استغرب أنا طبعا- أبدا- البحرين داخل المعاش للواقع تتعرض ال المحلية الصحافة

 تابعة الصحافة تبقى أي هوعليه- ما على الصحفي الوضع يبقى أن يتمنى انه الوزير يقول

 المقربين لبعض الوزير قاله ما وأذكر نفسه. الوزير وجهها حيثما تسير االعالم، لوزارة

 فى آخر بوزير يتعلق الصحافة موضوع وانما عمله، ضمن من ليست الصحافة بأن اليه،

 بتحرير الطلبات على للرد الحاضر الوقت فى الصالحية لديه فهوليست ولذا الحكومة، دار
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 بالنسبة أما السياسة. هذه وتعارض الوضع، هذا تعارض جديدة وباصدارصحف صحف،

 مردودعليه، الجواب طبعاهذا منها فأنناالنصادرأي فهويقول الخارجية للصحافة

 والتى ،٧٥ يناير ٢٧ بتاريخ للقبس الجوابهومصادرتهم هذا تقفى التى القريبة والحادثة

 حجزت األمريكية- العسكرية القاعدة حول نقاش من المجلس هذا فى دار لما تعرضت

ذلك. من أويومين يوم بعد بقوزيعها وسمح القبس

 فمجلة ، وآخر حين بين للمصادرة الكويتية الصحف حتى وتتعرض كثيرة، والحوادث

 منعت البيروتية الحرية ومجلة البحرين، دخول من باتا منعا منعت الكويتية الطليعة

 بالسياسة يتعلق سياسيا موضوعا نشرت ألنها منعت البالغ ومجلة طويل، وقت منذ أيضا

 البتة، البحرين دخول من البالغ منعت واحد موضوع فألجل للمعتقلين، بالنسبة الداخلية

 الكويتية الصحف بقية الى باالضافة هذا الدخول من منعت أيضا عربية دراسات مجلة

 كما ؟.. الوزير رد فى جاء ما يصدق من ترى.. فيا وأخر.. حين بين وتمنع تصادر التى

 يعش ولم ظروفنا، يعرف ال أجنبي صحفي لمندوب الرد هذا حديثىفلوكان بداية فى قلت

 الوزير لسان أتىعلى ما يصدق ال البسيط المواطن ولكن يصدق، أن ألمكن البلد، فىهذا

 وزير الخارجية،قال وزير مع الشتي لله عبدا بها قام العام الرأي مع مقالة فى .ا أبد رد من

 تلك وحتى البحرين، الى الدخول من أومجلة صحيفة أية النمنع مثال- أننا- الخارجية

 المواطن وألن ،أنفسنا نعرف ألننا لماذا؟ ،نمنعها ال فأننا ،لنا أوانتقاد قدح فيها يكون التى

. .أوتضليل. تشويه غير من الحقيقة يعرف عندنا

 الخارجية وزير فكالم عندنا، هوموجود ما غير األجنبية للصحض التصريحات ترى يا

 التى األجنبية، الصحافة على حظر من عندنا هوموجود ما مع يتنافى الصحيفة، لهذه

 أضرار والحاق دس أنه على يفسر هنا االنتقاد الذع. بكالم ها وتنتقد ألوضاعنا تتعرض

 الخارجية لوزير وجه الذي السؤال وعن التفسير. يفسرحسبهذا كلنقد العام، بالصالح

 موجودة، أنها لك فأؤكد الصحفية، الحرية عن أما الوزير: رد الصحافة حرية حول

 الحرية هذه هل المطبوعات قانون فيه يهاجممقاال ألحدكتابناالمحليين قرأت أننى بدليل

 السياسة محيط، فى نقطة فهذه ال- المطبوعات؟ قانون انتقاد على فقط- — مقتصرة

 أن ككل الحكومة أومن االعالم وزير من والمطلوب البلد، هذا فى جدا عميقة الصحفية

 صحافة الى ويحتاج والتزمير، التطبيل من شبع المواطن ألن ،اهتماما الموضوع ا هذ تعطى

 اقتصادية البلد، هذا فى والمجاالت النواحي مختلف الى وتتعرض أوضاعه تعالج علمية،

 ترتفع أن نعيشه الذي الدستوري العصر هذا في فالمطلوب وخارجية. وداخلية وسياسية

. وشكرا المستوى.. هذا الى الصحافة

باآلتي: ربيعة العضوعلي كالم على المؤيد عبدالرحمن طارق الوزير عقب وقد
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 يصدق من نفسه ويتساءل ألسلوب بهذا المحترم الزميل يتكلم أن حقا المؤسف من

 ال ذكرها، وقائع ثالث وهناك المحترم؟ الزميل يصدق من أتساءل وأنا االعالم؟ وزير

صحيحة: غير أنها اال ،عنها أقول أن يمكن

 أمن قانون في النقاش ولةلمدا منعا هناك بأن المحترم: الزميل يقول األولى الواقعة

 منعا. هناك بان دليل أي لى يببن أن المحترم الزميل أتحدى وأنا غيرصحيح، اوهنا الدولة

 المقربين من أنه والظاهر المقربين ألحد قلت بأنى - المحترم الزميل يقول الثاني الموضوع

 الزميل أتحدى وأنا عملي ضمن من ليست الصحافة ان الي، المقربين من وليس اليه،

 القبس صادرنا أننا يقول المحترم الزميل الكالم. هذا له قال من لى يذكر أن المحترم

 ٢٧ بتاريخ والقبس هذا، يقول أن حقا والمؤسف األخير، وهوالعدد ٧٥ يناير ٧٢ بتاريخ

 محتوياتها- يعرفون وهم األعضاء، من كبير عدد واشتراها األسواق، فى بيعت ٧٥ يناير

 على محسوبين الصحف أصحاب ان يقول- فالزميل مختلف، هوموضوع اذن فالموضوع

 هوشخص الرأي في معه يتفق ال شخص أي بأن يتصور انه له: اقول ان أود وأنا الحكومة،

 الصحفيين جميع ان المحترم الزميل يتصور أن جدا الغريب بل الحكومة، على محسوب

 المناقشة منهم طلب الذين الزمالء، أحد بأنه قرأنا ونحن الرأي. فى معه يتفقوا أن يجب

 أساسية، نقطة أبين أن أحب لذلك ذلك، ورفض الجرائد صفحات على معين موضوع فى

 نقوم ال وأننا هوالواقع، المحترم الزميل به أجبت الذى وان األمور، بواطن نعرف أننا وهى

 الخارجية، الصحف من أيا نصادر ال أننا كما فيها، أوالعاملين المحلية الصحف بمراقبة

 فيها المنشورة أوالمعلومات الخبر بأن التامة القتاعة لدينا توفرت اذا أى أسلفت.. وكما اال

 أحب كما الموضوع، عن خرج الزميل أن أبين أن أحب لذلك صحيحة، غير بنا والمتعلقة

 وتلصق االتهامات، بهذه المحليون الصحضيون يتهم أن الغبن ومن الظلم من بأنه أبين أن

 فى الزميل مع يقفقوا لم هوانهم اقترفوه الذى الوحيد والذنب ،جزافا ,التهامات هذه بهم

. وشكرا رأيه..

 قانون مناقشة منع العضوعلى أكد الوزير سعادة على ربيعة علي العضو رد معرض وفي

 البحرين فى الموجودين الصحفيين كل باجماع وذلك الصحافة قبل من الدولة أمن

 الشهرين خالل القانون لهذا التعرض من ممنوعين كانوا بأنهم للنواب اشتكوا الذي

 القانون هذا مناقشة فى بالبدء الصحفيين لبعض األخضر النور أعطي وأنه المنصرمين،

 اشار يناير، ٢٧ بتاريخ القبس جريدة حجز واقعة على أكد أن وبعد الشهرين.، هذين بعد

 تمثل التي للمكاتب تعليمات وفيه والداخلية االعالم وزارة الصادرمن البيان العضوالى

 يفرض الذي البيان رفضت المكاتب هذه لكن الذاتية الرقابة بتطبيق للصحافة وكاالت

 الذي المتدوب أن من بالرغم فيها قيقوالتد الخارج من اآلتية الصحافة مراجعة عليها
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العقاب. طائلة تحت يقع البيان مع التجاوب يرفض

 وذلك ربيعة العضوعلي قبل من آخر سؤال صيغة في جديد من عاد الصحافة موضوع لكن

يلي: كما السؤال وكان فبراير ٩ ةفي المنعقد والعشرين الثالثة الجلسة في

 جرائد الصدار رخص طلبات من العديد االعالم لوزارة قدم قد انه المعلوم من

 في يبت أن دون الوزارة أدراج في مكدسة تزال ال الطلبات هذه أن اال ،أنواعها بمختلف

ترخيص. أي تعطى أن ودون أمرها

 ؟ الجرائد من نوع وألي الطلبات، مقدموهذه هم ومن الطلبات، هوعدد ما أ-

 وباألخص التاريخ، أيترخيصالصدارجرائدحتىهذا رفضاعطاء ب-ماهوالسببوراء

المعارضة؟ الجرائد

يلي: كما المؤيد الرحمن طارقعبد االعالم وزير رد وجاء

 فأنني ربيعة قاسم على العضوالمحترم سؤال على ردا الوطنى، المجلس رئيس سعادة

 من الثاني للشطر بالنسبة اما مقدميها.. واسماء المقدمة، بالطلبات قائمة طيه أرفق

 نطبقها آلتي ميةاالعال السياسة وراء من نتوخاه الذى الهدف أن االفادة فأود السؤال،

 جميع العامةفي مسيرتنا تواكب كي وازدهارها، البالد، لصحافةفينموا هوالتشجيععلى

 باعتيإرها الصعبة، زاويتها من الصحافة إلى ننظر فأننا المنطلق هذا ومن المجاالت،

 األعباء تلك تطلبها، آلتي باألعباء لوفاء ا على القادر إال يتحملهما ال جسيمة مسئولية

 المطبعة بأعباء ومرورا والممارسة، الصحفية بالمقدرة ييدأ طويل، جسر على تمتد التى

 على نقيس الذي المقياس وهذا ومسئولياته، الصحفي التحرير بفن وانتهاء وتكاليفها،

 ترددنا لما الشروط، جميع كلها لواستوفت بودنا كان وكم طلبات، من إلينا يقدم ما أساسه

نستطيع. ما بكل ودعمها عليها الموافقة في

 جريدة إلصدار ترخيص طلب أي تاريخه حتى تستلم لم وزارتا أن أضيف أن أود كما

 أننا بل ومعارضين، موالين أساس على المواطنين نصنف ال فإننا جانبنا ومن معارضة،

. لقانون وأماما والواجبات الحقوق نؤمنبمساواتهمفي

 كاآلتي: فهي والمجالت الجرائد إلصدار ترخيص طلبات مقدمي السادة أسماء قائمة أما

شهرية مجلة اليماني، وعوضعبيد أبل حمد النائب السادة:

انجليزية مجلة خنجي، صالح محمد الدين سعد السيد

أسبوعية مجلة عبيد، ابراهيم أحمد

أسبوعية مجلة الذوادي، خالد والنائب المعاودة الله عبد النائب السادة

اسبوعية مجلة قربان عبدالنبي السيد

اسبوعية مجلة العكري، منصور الحاج علي محمد السيد
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الخاجة حسن الهالل/ مكتبة المردي/ محمود لسادة: ا

يومية جريدة العريض، منصور حسن محمد كانو/ عبدالرحمن

اسبوعية مجلة ،أبل على حسن السيد

 الصحافة، بخصوص األسئلة كثرة بأن ربيعة العضوعلي أفاد الوزير كالم على تعقيبا و

 حملة هيإال ما تشن التي الحملة وأن البالد، تعيشه الذي المزري الصحفي الوضع مبعثه

 ونمو تشجيع على تعمل الوزيرال ها يتبنا التي السياسة وأن وإصالحه. الوضع هذا لتصحيح

 البحرين الجمهورفي مله الذي الصحفي الوضع هذا إبقاء إلى تهدف أنها بل الصحافة،

 تواكب ال الصحافة هذه بأن القول ربيعة علي واضاف البحرين. خارج الناس وكرهه

 وما الوعي مستوى تواكب وال نعيشها، ألتي الديمقراطية الحياة تواكب وال العامة مسيرتنا

 كيف عن العضوربيعة وتساءل المجاالت. كل ووعيفي ثقافة من البحرين في الفرد إليه وصل

 آن قبل والفنية الصحفية والمهارة المالية والقدرة والكفاءة الصحفية المقدرة الوزير يقوخى

 وأن الطلبات، هذه على يوافق أن الوزير علي لزاما كان الطلبات؟ لهذه تراخيص يعطى

 أن ومع شابه. وما والفني الصحفي المستوى هذا في الصحافة تكون بأن الشتروط يضع

 الطلبات. تلك على جواب أي يرسل لم الوزير أن اال المطبوعات قانون مع متمشية الطلبات

 أن أساس على المحلية الصحافة يشجع بأنه يقول الذي الوزير العضولكالم ويتطرق

 وصلنا الذي والتطور تتمشى ال الصحافة هذه أن فيقول البالد، الصحفيفي مجال ينموا

 تركز وهي سلبيات الى وااليجابيات ايجاييات الى السلببات تحول الصحافة فهذه اليه

 هذا فى المستعصية للمشاكل حل أي يقدم لم المجلس بان تقول المجلس جدوى عدم على

 التنفيذية والسلطة الحكومة عن شيئا تذكر وال المجلس على والتبعية العلة وترمى البلد،

 حق فى الوزير تقصير الى تتعرض ال الصحافة هذه أن التنفيذ. عن المسؤولة هي التى

 العضوربيعة رد ختام فى المجلس. على والتبعة اللوم تلقى وانما بواجبه والقيام وزارته

 عدة اتجاهات هناك وأن هوألمعارض، ومن هوالموالي، من يصنف هوالذي الشعب أن قال

 وأن الشارع فى هوموجود لما انعكاس هي المجلس االتجاهاتفي هذه وان البلد، هذا فى

 عن معبرة الصحافة تكون ان يجب وأنه الموالى، وهناك إلوسط وهناك المعارض هناك

 النقاذ التراخيص اعطاء فى يسارع أن الوزير على ويجب البلد. هذا فى االتجاهات كافة

تعيشه. الذي المزرى الوضع من الصحافة

 كويتية سياسية يومية جريدة مع الوزير لمقابلة ربيعة العضوعلي اشار مداخلته ختام وفي

 التجربة وهذه الشعب هذا باسم تنطق حرة سياسية يومية جريدة لماذاالنرى فيها سئل

 كثيرون والقراء عالية، فيها التعليم وونسبة الواعين بالمثقفين والبحرينحافلة الديمقراطية

. يشاء لمن مفتوح الباب أن وأعتقد حق معك المؤيد: طارق الوزير رد وكان ؟
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مغلقا. زال ما الباب لكن

 كتلة لنواب وتوجس قلق مصدر هي تعد لم والتعبير الرأي وحرية الصحافة أن الواقع في

 المنظمة االعالمية الحمالت من تعاني كانت النيابية الكتل جميع أن با فقط الشعب

 المجلس جلسات ومناقشات والتمدا وتأويل أقوالهم وتحريف النواب بمهاجمة تقوم التي

 دفعت وقد ومشاكلهم. الناس قضايا العاجزعنحل بمظهر النواب اظهار أجل من الوطني

 السيد قبل من األعالم وزير سعادة على التالي السؤال لطرح االعالمية السياسة هذه

السابقة:- لجلسة نفسا تالوتهفي أبلحيثتمت العضوحمد

 المتخصصة، النواحي شتى في متطورة لصحافة حاجة في البالد أن سعادتكم تعلمون

 عليه يطلع أن المواطن يهم ما وكل وأمانة، بصدق العام الرأي تنقل العامة، والسياسة

 الصحض إلصدار الطلبات من الكثير لديكم صار وقد حياته. أمور من عنه أويبحث

 الجميع الحساس وذلك البحرين في الديمقراطية عهد بدء في عليكم انهالت والمجالت

هو:- والسؤال البحرين، الصحفيفي الميدان بالنقصفي

الصحافة؟ حقل في الحكومة سياسة هي ما ٠١

أوقبول؟ رفض دون مكتبكم، حبيسة الطلبات هذه ستظل متى الى .٢

يلي: كما المؤيد طارقعبدالرحمن السيد العالم وزير سعادة رد جاء وقد
 أبل عبدالله حمد المحترم العضو سؤال على ردا الوطني، المجلس رئيس سعادة

 قوية صحافة وخلق إليجاد تسعى الصحافة حقل في الحكومة سياسة آن اإلفادة أود

 لديها ما عرض علي وتعتمد معارفه، من وتزيد القارئ تحترم صحافة وإخراجا، تحريرا

 مبتعدة العامة، البالد مصلحة عينيها نصب واضعة وتجرد، بموضوعية وأفكار آراء من

 تستطيع آن أجل من ذلك كل الشخصية واألمزجة األهواء عن نائية الشخصي التجريح عن

 الوطن خدمة وجهفي أكمل على رابعة كسلطة االجتماعية رسالتها تأدية الصحافة هذه

والمواطنين.

 مماثل سؤال على ردى في قلته ما اكرر فإنفي السؤال، من الثاني الشطر بخصوص أما

 لها التصدي السهل من ليس جسيمة مسؤولية الصحافة أن نعتقد أننا من آخر، لزميل

 من الصحفية بالممارسة والمتمتع در القا الشخص إال الكثيرة أعبائها تحمل يستطيع ال وانه

مقبول. قالب في اخراجهما ثم ومن والرأي لخبر ا تحرير إلى لمطبعة ا

 والسياسي االجتماعي تطورنا ودرجة تتناسب قوية صحافة ايجاد على حرصنا وأن

. إلينا يقدم ترخيص طلب أي لتقييم هومقياسنا

كاآلتي الوزير على أبل لله عبدا حمد العضوالسيد عليه رد وقد

 الوزير أسال ولم الصحافة، حقل الحكومةفي سياسة حول سؤالي كان الرئيس، سعادة
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االن. الصحافة يرىفي ماذا

 القراءة من نقله تعريفا الصحافة وحقل الحكومة لسياسة بالنسبة الوزير رد اعتبر أنا.

 تحريرا صحافةقوية نريد أننا لي الوزير يقول أن أتمنى وكنت الصحافة، هية لما الرشيدة

 الوزير. يريد ما فقط وليس الغاية، هذه إلى للوصول األسلوب هذا نتبع ونحن وأخراجا،

 الذي التعريف الوزيرإلى السيد أضاف وقد الصحافة. أمور اآلنفي هوواقع لما وشرحا

 تحريرا قوية صحافة وخلق إليجاد تسعى الحكومة سياسة آن بقوله: عنده من ديباجة ،ورد

 فسر قد الوزير سعادة يكون وهكذا رابعة، كسلطة رسالتها تأدية تستطيع لكي واخراجا،

 الصحفية والمؤسسة السياسة. وحول السؤالهوالسياسة، كان لقد بالماء. الجهد بعد الماء

 جوعا تموت تكاد أسبوعية صحف ثالث اآلنفي تمثل التي المؤسسات أهم من واحدة هي

 يمكن والتي بها، المؤمنة األقالم قلة من ينضب وعطاؤها تجف، عروقها وتكاد الموارد، من

 وانجرافات سقطاتموضوعية من اآلن هيفيه مما وتحتشلها والشباب، بالحيوية تمدها أن

 البلد هذا في والصحافة وحقيقة. بحق رابعة سلطة تكون حيث الى وتعيدها شخصية،

 أحاسيس وتنقل العريضة، الجماهير مع تتفاعل أن دون رابعة سلطة تكون آن يمكن ال

 سلطة تكون ولن المسؤولين. الى وتجرد بحرية ورغباته الشعب،وتنقلمطالبه ومشاعرهذا

 المسؤولين إلى تصل آن تستطع لم أيما الوزراء، سكرتيرات حصار عنها يفك لم ما رابعة

 وسيلة فقط ليست الصحافة مصير. من الشعب ا لهذ يخططونه ما الشعب الى منهم لتنقل

 الصحافة ان أي الشخصي، التجريح عن مبتعدة آراء، من لديها ما لعرض الوزير يقول كما

 ،الكلمة حرية هي ،مة عا مؤسسة هي لصحافة فا شخص، ء وأهوا شخص رأي قضية ليست

 لتوصيل الوسيلة وهى والمسؤولين. الحكومة الى الجماهير وآمال آالم لتوصيل الوسيلة هي

 وللسلطة للشعب المزدوجة األداة أذن.. هي الشعب. هذا لمستقبل وخططهم المسؤولين آراء

 التأثيروان أداة وهى التتقيف أداة العام،وهى الخير سبيل في التفاعل خاللها يتم حيث

 والكبيرة والعظيمة النبيلة الغايات هذه أجل ومن كذلك. للمحكوم فهي للمحاكم ذلك كان

 الى ولتنقل بأول، أوال بالمعلومات صحفها إلى لتأتى الصناعية، األقمار األمم أرسلت

 كانت وإذا قيام. خير واجبها بتأدية الصحافة تقوم ولكي جديد، كل فيها العام الرأي

 بل المحلية، بصحافتنا عنايته يثبت ما الوزير رد في أجد لم فإنني األهمية، بهذه الصحافة

 في فالقضية الحكومية، صحيفته نشرتفي والتي القبس صحيفة الوزيرمع لمقابلة وأعود

 يفهم لكي المجلس الوزير ينير أن إلى يهدف السؤال وكان ودجاجة، بيضة قضية البحرين

 البيضة حيرة من الخروج الرشيدة سيذستكم خالل الصحافة تستطيع كيف الشعب هذا

 كمؤسسة، الصحافة إلى الحكومة تنظر وكيف الحكومة، سياسة هي ما أي والدجاجة،

الشكوى مر اشتكى أن بعد البيضة، هذه تفريخ على ينصب أن يجب الوزير جواب أن أي
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 محمود فالسيد فيه. أنفسهم وجدوا الذي الوضع من البحرين في الصحف محرري جميع

 ردا الوزير سعادة وكتب وكتبوا، اشتكوا كلهم سوار عقيل سياروالسيد على والسيد المردي

 هوفعال تراه الذي الحل وكأن والدجاجة، البيضة عن العظيم تصريحه لتعيد الجميع على

 ليستفي المشكلة آن أرى إنني ؟. الدجاجة أم البيضة أوال يأتي من عن: الناجمة لحيرة ا

 ال وتكررانفي تعادان كلمتين تتمثلفي وهى بكثير، أبسط المشكلة أرى بل الجواب، عدم

 تنفذ حتى وال ،قرارا أوتتخذ جوابا تعطى أن على قادرة ة كغاء ال أوامر، وال قرار وال جواب

 منغسيل فيها ينشر وما نشرفيها وما البلد، فةفيالصحا إليه وصلت ما والنتيجة أوامر،

 ما يعرف أحد وال السياسة وضع على قدرة وال سياسة، لديه ليست الوزير الن نتيجة وسخ

 السؤال نفس ألسأل الوزير سعادة يا وإنني يعرف أن للمجلس حتى يراد وال السياسة هي

 يدلني آن الوزير من أريد للصحافة. تعريفا وليس السياسة عن جوابا أريد السياسة. عن

 هي فهل ،لبلد ا ا هذ فى لسفينة ا تسير أين لى إ لشعب ا ا هذ ليفهم ،لمجس ا ا هذ على أويشير

 الوزير؟ يقول كما قوية صحافة إلى آي تعبير، وحرية رأي وحرية وضوح الى فعال- سائرة-

 أدرى، ال كلمة الوزير من أسمع أن أتمنى وكنت السؤال، من الثاني الشق بقي ذلك؟ وكيف

 أن ولكن والمختصرة، القصيرة باألجوية بها اتسم طالما التي بالصورة الوزير يحتفظ حيث

 —الوزير ياسعادة السؤال إهدارللكلمة. ذلك فان‘-هذخمسةسطور الأدرى الوزير يقول

 لميجبهسعادتكم.سيديإنني وهذا القرار، واتخاذ البت أيتعين الوقت، تعين أي متى...؟

 يكون آن الوزير سعادة أرجومن وأخيرا الطلبات؟ هذه عن سيفرج متى ل، السؤا نفس اسأل

 فقط ليس وموضوعية، علمية بصورة إليه يوجه الذى السؤال على يجيب وان موضوعيا،

. وشكرا الجواب. في حقا السؤال إعطاء وانما لواقع أووصفا نقال

 قانون بمشروع باقتراح الحكومة تقدمت حتى السؤال هذا على واحد شهر يمضي لم

 بمختلف الصحف امتالك حرية القانون هذا يوفر أن من وبدال والنشر المطبوعات بشأن

 الحصول قبل جريدة أية اصدار على حظرا القانون تضمن النواب رغبة حسب توجهاتها

 القانوني بالغطاء الحظر هذا يفطى أن أجل ومن االعالم. وزارة من رخصة على المسبق

 وذلك طلبه الوزارة رفضت حال الرفض يطعنفيقرار أن الحقفي المتضرر القانون أخطى

 واالستقالل. بالحيادية يتمتع ال القضاء أن يعلم والجميع العليا االستئناف محكمة أمام

 األمير لشخص التعرض جواز عدم على فنص نشرها المحظور للمسائل القانون وتعرض

 التالية المادة أما االعالم. وزارة من خاص باذن اال قول اليه ينسب ان جواز وبعدم بالنقد

 حكومة تعقدها التي والمعاهدات االتفاقات ونشر السرية االتصاالت انباء نشر حظرت فقد

 التحريض شأنه من ما نشر حظر ذلك وتلى الرسمية. الجريدة في نشرها قبل البحرين

 أونشرتحريض قدحا يتضمن العام الموظف أعمال في ونشرطعن الجرائم ارتكاب على
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 الدولة سيادة يعرض أن شأنه من أوما القوة استخدام طريق عن الحكم نظام قلب على

 حرية قييد مواصلة على الحكومة اصرار هذه الحظر مواد من ويستدل للخطر. أووحدتها

 تعبرعن أنها من للمشروع التفسيرية المذكرة الحكومةفي أكدتعليه ما بخالف الصحافة

 الشعب يعبر حتى والنشر والطباعة الصحافة أمام سعا وا المجال افساح في االكيدة الرغبة

 التطور أمام كاملة مسئوليتها الوسائل هذه تؤدي أن اجل ومن وصدق حرية بكل آرائه عن

 الشئون لجنة على قانون بمشروع إالقتراح هذا احالة تمت وقد المجتمع. لحياة المطرد

 الثالثة الجلسة في وذلك فيه الرأي وابداء لدراسته الوطني بالمجلس نونيه والقا التشريعيه

.٧٥مارس ٢٣ ةفيالمنعقد والثالثون

 بأقتراح النواب تقدم السلطة تفرضه الذي االعالمي الحصار لكسر منهم محاولة في

 حكما المواطن ليكون والتلفزيون اإلذاعه عبر الوطني المجلس جلسات بنقل يقضي برغبة

 والسياسية. واالقتصادية االجتماعية بالقضايا يتعلق ما كل في والحكومة المجلس أداء على

 اطالق على الحكومة توافق كيف اذ التعجيزية المطالب هومن الطلب هذا أن والحقيقة

 ترفض التي وهي للمواطنين المجلس جلسات بنقل فتسمح والمسموع المرئي االعالم حرية

 نفسه الوقت في وتمتع للنظام معارضة نظر وجهة تتبنى جريدة ألية الترخيص اعطاء

 واظهار الحكومة هواحراج النواب اليه هدف ما لكن الصحافة؟ النشروالتعبيرفي حرية

 يتعارض المشروع هذا أن شك ال مباشرة. الهواء على المجلس جلسات لبث الرافض موقفها

 طريق عن صورته وتشويه المجلس محاصرة أجل من الحكومة وضعته الذي والمخطط
 بهدف السياسية حقوقه عن الشعب تعمية الى باالضافة الحقائق وتزوير الشعب تضليل

 الخارج اطالع بهدف يتعلق وفيما البرلمانية. التجربة الفشال األيام من يوم في الوصول

 في عنا غابت أنه القول أمكن والتعبير الراي حرية رأسها وعلى الحريات انعدام على

 وأن الجاللة صاحبة وحكومة البحرين حكومة بين العضوي االرتباط حقيقة المرحلة تلك

لغرب. من الدائمة تتمتعبالحصانة الزالت البحرين

بالجفير البحرية العسكرية القاعدة (١١

 يومها ومن ١٩٧١ عام من ديسمبر ٢٣ الجفيرفي قاعدة تأجير اتفاقية على التوقيع تم

 زار االتفاقية توقيع وبمناسبة أمريكية. قاعدة الى بريطانية قاعدة من رسيما تحولت

 وزيرخارجية رأسهم االمريكانوعلى الدبلوماسيين من عددكبير ١٩٧٢ البحرينفيعام

 قائم أول جاتش جون السيد ويعتبر سيسكو. ومساعده روجرز وليم السيد أمريكا

 التسهيالت كونهاالبحريةبالجفيرمن القاعدة أهمية نبع البحرين. ألمريكافي باألعمال

 العوامل بحكم لبديل علىا الحصول وذلكبسببتعذر آنذاك الخليج الوحيدةفيمنطقة

في وقتها نصف تخصيص في تكمن القوة هذه مهمة أن األمريكيون يقول السياسية.
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 أن من خوفا الخارجي بالعالم العربي( ) الفارسي الخليج يربط الذي هرمز مضيق مراقبة

 الوقت في أشهر. لعدة النفط شحنات نقل توقف في المضيق في نفطية ناقللة اغراق يتسبب

 الروسي االسطول تحركات مراقبة االمريكية البحرية قطع مهام ضمن من فأنه نفسه

 الى باالضافة الصومال في توجدقاعدته حيث للسوفييت قوة مصدر تمثل مساحة في

 وسواحل موانئ ذلكليشمل امتد وربما وسوقطرة اليمن سفنهفيشمالوجنوب تواجد

 المحيط في سفينة بعشرين الروسية السفن عدد االمريكيون ويقدر الشرقية. افريقيا

 تعتبر المتحدة الواليات فأن يزورايران منهم العديد وألن العالم مدار وعلى الهندي

 الغاء يتم لم االساس هذا وعلى للروس واضح هومكسب البحرين في القاعدة اخالء أن

 هذه على تأسيسا فقط. تجميدها تم وأنما ١٩٧٣ عام أكتوير حرب أثناء االتفاقية

 بالجفيريعتبرمن البحرية العسكرية التسهيالت موضوع فأن االستراتيجية االعبارات

 أحد مبالغة وبدون الموضوع يعتبرهذا كما ، الوطني المجلس طرحها التي الفضال أخطر

 أن والحقيقة النيابية. الحياة وتعطيل الوطني المجلس حل الى أدت التي الرئيسية األسباب

 وفه مخا عن لشعب ا لكتلة وعبر لطرح ا ا هذ خطورة ستشعر ا من هوأول د مرا سم جا ئب لنا ا

 األمريكان سيغضب المشروع هذا بان وقال والخطير الحساس الموضوع هذا تناول تجاه

 الموضوع هذا طرح عارض أنه مراد جاسم السيد النائب يقول المجلس. ضد ويحرضهم

 التوجه. معهفيهذا اختلفوا الوسط( )كتلة الكتلة أعضاء أنجميع اال كتلته اجتماع حتىفي

 ظرف اي تحت المشروع عنهذا والتخلي التراجع الشعب كتلة بمقدور يكن لم أنه لحقيقة وا

 في أكد الشعب لكتلة االنتخابي فالبرنامج للخطر. مصداقيتها تعرضت واال الظروف من

 جماعة وأن العسكرية باالحالف االرتباط االنحيازوعدم عدم سياسة اتباع على بنوده أحد

 القواعد وجود انهاء على ستعمل بأنها االنتخابية حملتها للناخبينفي وعدا أعطت الكتلة

 يتجاهل لم الذي مراد جاسم النائب تقييم صحة االيام أثبتت وقد االجنبية. العسكرية

 االدعاء من بالرغم والخارجية اخليةالد سياساتا رسم في الكبار يلعبه الذي الدور

 التي البحرين هوحكومة الطرح هذا من األكبر المستفيد أن القول يمكن باالستقالل.

 المجلس حل في األمريكان ومباركة تأييد كسب أجل من الورقة هذه استخدام في نجحت

 أن مراد جاسم النائب نظر وجهة صحة يؤكد ما نهاية. ال ما الى النيابية الحياة وتعليق

 لألمريكان بالنسبة أوديب عقدة مثل المجلس في البحرية التسهيالت الغاء موضوع طرح

 تستدعى التي السياسية والظروف المناسبات بهفي الوطنية القوى يذكرون فتئوا ما الذين

 المدعوين ضمن كنت بشهرين النخبوية العريضة مشروع طرح وقبل ١٩٩١ عام في ذلك.

 السفير لمفاتحة سانحة فرصة ووجدتها األمريكي الثقافي الملحق منزل في الغداء حفل في

 وعودة الدستور بتفعيل المطالبة تتضمن التي النخبوية العريضة اطالق مشروع األمريكيفي
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 يأتي السفيروأن وجه على الساخرة االبتسامة تلك ترتسم أن أتوقع أكن لم النيابية. الحياة

 وأنتم النيابية الحياة الدستوروارجاع تفعيل في منامساندتكم تطلبون كيف بالقول رده

؟ البحرية التسهيالت اتفاقية بالغاء طالبتم الذين الشعب( )كتلة

 البحريةفي القاعدة موضوع طرح تم ١٩٧٥ يناير ٥ المؤرخةفي عشر السادسة الجلسة في

وهوكاآلتي:- مرهون العضومحسن السيد به توجه الذي بالسؤال الوطني المجلس

 األمريكية المتحدة الواليات حكومة حفه الذى السافر العدائي الموقف من بالرغم

 الرسميون يطلقها التى التهديدات من وبالرغم المصيرية، العربية الشعوب قضايا من

 بتجديد الموقرة حكومتنا تفاجئنا ذلك كل من بالرغم النفط.. منابع باحتالل األمريكان

 التشريعية. السلطة رأي الى الرجوع دون حتى بالجفير، األمريكية البحرية القاعدة اتفاقية

التالي:- بالسؤال أتوجه فأنني هذا لكل

 من الدوافع هي وما الجفير، فى األمريكية البحرية القاعدة اتفاقية جددت لماذا أ-

 على وال البحرين، حكومة على تخفى ال القاعدة هذه مخاطر بأن علما تجديدها.. وراء

بالفعل. جددت قد االتفاقية هذه كانت ان عامة؟ بصورة العربية الحكومات

البحرانية؟ األراضي فى القاعدة هذه بقاء يستمر سوف متى الى ب-

 للمادة وفقا الوطني المجلس على تعرض ولم تنشر لم ولماذا االتفاقية؟ هذه شروط هي ما -
الدستور؟" (من٣٧)

 ما الخارجية( )وزير الخليغة بنمبارك الشيخمحمد سعادة السؤالقال وجواباعلىهذا

يلي:-
 التالي.. أوضح أن يسرني الوطني عضوالمجلس مرهون محسن السيد سؤال على ردا

 واالقتصادية السياسية المجاالت جميع فى العالم دول مع مختلفة عالقات للبحرين أن أوال..

 االنحياز، عدم دول كمجموعة جماعي، تعاون أطر فى ومنها الثنائية، منها والثقافية،

 على مبنية الدول بهذه عالقاتا فان الحاالت هذه كل وفى وغيره، االسالمى أوالمؤتمر

 تؤثر ال أن يجب العالقات هذه أن أي المتحدة، األمم ميثاق ومبادىء المتبادل، االحترام

 لها، ومقويا لها مؤيدا تكون ان يجب بل القومية،، أومصلحتنا العليا، الوطن مصلحة على

 بلدان معظم عإلقة عن كثيرا تختلف ال األمريكية، المتحدة بالواليات البحرين وعالقة

 الممنوحة البحرية التسهيالت مسألة أما األمريكية- المتحدة الواليات مع العربي الوطن

 على خاف وليس ،الجديد بالشيء ليست فانها التجاري، سلمان ميناء في المتحدة للواليات

للجميع. وأضحة البحرين سياسة أن حيث خارجها، فى وال إلبالد داخل الفي أحد

 نسخة أودعت فقد ( ١٩٧١ سنة ديسمبر ٢٣) بتاريخ االتفاقية على وقعنا اننا حيث ثانيا..

المتحدة. األمم وثائق في االتفاقية هذه من
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 المؤيدة الدول من صلبا موقفا العرب وقف المجيدة أكتوبر ٣١ حرب أثناء وفى ثالثا..

 على عزمها عن البحرين أعلنت فقد وبذلك األمريكية، المتحدة الواليات ومنها السرائيل،

.تتص. والتى االتفاقية، فى عليه هومنصوص حسبما المذكورة، األمريكية االتفاقية انهاء

 عام أمدها اآلخر للطرف مهلة اعطاء االتفاق انهاء فى ترغب عندما المعنية األطراف على

 األخرى، والدول المتحدة الواليات عن النفط ضخ العرب أوقف األثناء هذه وفى واحد؟..

 والمساعي النفط ضخ اعادة منها العربى، العالم فى كثيرة تطورات حدثت ذلك وبعد

 بين الدبلوماسية العالقات واعادة العربية، الجبهات على االرتباط فك أجل من األمريكية

 بطلب المتحدة الواليات تقدمت ( ١٩٧٤يوليو ٢٨) وبتاريخ .المتحدة. والواليات العربية الدول

 االتفاقية، الغاء طلب فى النظر البحرين حكومة تعيد أن فيه تطلب البحرين، حكومة الى

 المتاحة، التسهيالت جوانب بعض النظرفى واعادة الموضوع، هذا دراسة بصدد اآلن ونحن

التالى.. استخالم فيمكن وبذلك

فيها. النظر اعادة بصدد ونحن تزالقائمة االتفاقيةال أن أوال..

األمريكية. والحكومة البحرين الىحكومة ترجع االتفاقية مدة ثانيا..

 ( ١٩٧١ ديسمبر ٢٣) بتاريخ عليها صدق االتفاقية أن حيث المجلس على تعرض لم دالثا..

على:- تنص الدستور من (١٠٥) والمادة

 من الدولية والهيئات الدول مع به البحرين ارتبطت بما الدستور هذا تطبيق يخل أال

واتفاقات. معاهدات

 نصوص من نص مع يتعارض أال بشرط واللوائح، والمراسيم القوانين أقرته ما كل ب-

. الرئيس حضرة الشكر ولكم الدستور،

بالتالي:- الوزير سعادة رد مرهونعلى حميد محسن السيد عقب وقد

 كنت ولوأننى السؤال، عن اجابته على الخارجية وزير سعادة أشكر الرئيس- سعادة

 دراسته من ألتمكن عليه، العرف جرى كما جوابه وأرسل قليال، تعشم قد لوأنه أتمنى

 سعادة ذكر كما البحرين كل على العامة. المصلحة أجل من وذلك وافيا، ردا عليه والرد

 الواليات حكومة من الغاءها وطلبت االتفاقية، هذه الغاء على أقدمت الخارجية وزير

 وبالفعل والخارجية- الداخلية الشعبية للضغوط ونتيجة أكتوير، حرب خالل المتحدة

 كاملة، سنة االلغاء طلب بعد يستمروا أن حقهم من أنه على المتحدة الواليات احتجت

 الخارجية- وزير سعادة أيضا ذكر كما ،األثقاء هذه وفى ..نفسها االتغاقية لنصوص وفقا

 هذا أن اال العربية، الدول قبل من المتحدة الواليات على االنفتاح وسياسة العالقات بدأت

 أخبرت األثناء هذه فى هوأنه األساسي الموضوع جوهر أن بل الموضوع- جوهر ليس أوال

 البحرينية، األراضي من تثسحب لن سوف أنها البحرين حكومة المتحدة الواليات حكومة
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 دولة الى موجهة تهديدات بشكل ذلك وكان ذلك، البحرين حكومة منها ولوطلبت حتى

 من عددا أن تالحظون التالى بالشكل ذلك جاء وقد حكومتنا- عليها صمتت البحرين

 المتحدة، بالواليات أعادتعالقاتها والجزائرقد وسوريا كمصر الراديكالية العريية الدول

 الواليات حكومة فأن لذلك تغير، قد االتفاقية اللغاء دفعكم الذى األمريكي الموقف أن كما

 التسهيالت، اتفاقية واعادة االلغاء، عنقرار التخلي البحرين حكومة من تطلب المتحدة

 فى البحرية خطوطنا الى بالنسبة حيويا أمرا الخليج فى لنا واحد ميناء بقاء نعتبر ألننا

 أصرت واذا يستطرد ثم فاألمرمعقول، الحد هذا والى .. وراءها وما المنطقة هذه

 نغادر، ولن لذلك نمتثل لن بأننا لكم نقول أن يؤسفنا فانه، االلغاء، على البحرين حكومة

 معركة ستفتح المتحدة بالواليات الصداقة روابط تربطها التى البحرين ان نعتقد وال

 بشكل البحرين فى قاعدتها وبقاء بقاءها المتحدة الواليات فرضت الشكل ....بهذا ضدنا

 ،أراضينا على سيادتا وفى الداخلية، شؤوننا فى سافرا تدخال وتدخلت سافرة، تهديدات

 أناس مع الثنائية عالقاتنا أن من الخارجية وزير سعادة ذكره ما ورغم هذا، وبجانب

 ضد المتحدة الواليات تقفها التى العدائية للمواقف ما أحد على يخفى ل أنه اال كثيرين،

 النفط، منابع الحتالل األخيرة التهديدات وخاصة دائما، سافر وبشكل العربية الدول

 من االتفاقية هذه على احتجت قد أيضا الخليجية العربية الدول أن نرى فاننا وبالنتيجة

 تعرف ألنها احتجت الدول هذه ومصر، االمارات ودولة الكويت دولة ومنها ،توقيعها بداية

 بشكل أيضا البحرين مصالح ويهدد العربية المصالح يهدد البحرين، فى القاعدة وجود أن

 وتملك للتشويش وسائل وتملك للمخابرات، وسائل تملك القاعدة هذه أن يخفى وال خاص،

 وصغيرة، ضعيفة دوال وأننا خاصة ضدنا، شاءت وقت أي فى تستغلها أن يمكن هائلة قوة

 نحتاج ال طبيعي بشكل ونحن بلداننا فى الحريية القواعد وجود أن يخفى فال هذا، عن عدا

 يهدد أمر عندنا الحربية القاعدة وجود فمجرد تحمينا، ال المتحدة الواليات وان أليها،

 السوفييتي االتحاد وبين الله، سمح ال مثال- المتحدة- الواليات بين خالف أي البلد، سالمة

 تحادلال كانت سواء حربية، قواعد فيها توجد نقطة وأية منطقة أية دمار الى يؤدى قد

 على تقف لم المتحدة الواليات فأن هذا بجانب نقطة، أية ةفيالمتحد أوللواليات السوفييتي

نساعدها. فلماذا العربية، القضية منقبل ايجابيا موقفا تاريخها امتداد

 الموجودة النظر وجهات خالفات كل مع ،ساعدنا السوفييتي االتحاد لوأن أقتنع أن يمكنني أنا

 فى المطروحة األيديولوجيات وبين العريية، الدول فى المطروحة لأليديولوجيات بالنسبة

 اال له، حربية قواعد لوجود معارضتي رغم السوفييتي االتحاد ولكن السوفييتي، االتحاد

 اال العربية، للدول المصيرية القضايا جانب الى بوقوفه فهومعروف ،أهضمها أن يمكن أنني

 تقف فهي العربية البلدان فى المطروحة باأليديولوجيات اتفاقها رغم المتحدة الواليات أن
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 الى يسيء وأن بد ال البحرين فى القاعدة ووجود العربية، الدول قبل من عدائية مواقف

 مصيريا ننفصل ال البحرين ونحنفى كافة، العربية الدول سالمة ويهدد الحريية األوضاع

 البحرين سالمة يهدد العربية، الدول من شبر أي يهدد ما وكل العربية، الدول باقى عن ال

. ...،هذهنقطة. أيضا

 اذ االتفاقية؟ هذه تستمر سوف متى الى صراحة، يجبني لم الوزير سعادة الثانية، النقطة

 ذلك، نعرف ونحن المتحدة، الواليات وحكومة البحرين حكومة الى راجع ذلك أن قال..

 هذا هنا؟ عندنا القاعدة هذه وجود فى هذا الحكومة رأي سيستمر متى الى نقول.. لكننا

 األخيرة التهديدات خاصة التهديدات، فيه نسمع الذى الوقت فى نعرفه، أن نريد الذى

 ألية حربية تسهيالت أية وجود أن المعروف أيضا- الثانية النقطة النفط. منابع باحتالل

 لوكانت األقل على التسهيالت، تقدم التى الدولة على مردود لها يكون وأن بد ال ،معينة دولة

 حتى نرفضها أنفا رغم هذه، المادية التسهيالت حتى نرى ال نحن اذ مادية، تسهيالت

 نرفضها تحن بالذهب، كلنا أمريكا لوغطتنا حتى نرفضها أننا كما بالمليارات، لوكانت

 الميزانية فى يذكرا ولم نره، ولم به، نشعر لم المادي المردود ا هذ حتى لك ذ مع لكن بالطبع،

والفىغيرها،

 ربما الخارجية وزير سعادة أن أعتقد أنا القاعدة؟ هذه وجود من الفعلية مصلحتنا هى فما

 وأعتقد ،دقيقا وجوابا ،شافيا ا جوا عليه يجب لم لذلك السؤال، هذا طرح من محرجا كان

 العربية الدول مع بالفعل سليمة تكون أن يجب التى عالقاته من نابعا يكون حتما احراجه أن

..وشكرا ألخرى ا

 وجاءردسعادةالشيخمحمدبنمباركالخليفة)وزيرلخارجية(علىتعقيبالعضومحسن

يلي:- كما مرهون
 سوف والجواب السؤال أن أعتقد كنت السؤال هذا على أجبت عندما الرئيس- حضرة

 يتحول أن أما بالذات، القومية البحرين ومصلحة العليا، الوطن مصلحة من ينطلق

 هذا مثل فى للدخول مستعد غير فاني أجنبية، كبرى دول مصالح عن الدفاع عن النقاش

غربا. أم شرقا كانت سواء النقاش

 وماذا المتحدة، الواليات عاملتنا كيف وثيقة، وكأنها رواية، سرد بشكل التعليق يأتى ثانيا..

 وعلى الرسائل، ولدي الوثائق ولدى اطالع، على ألنني هذا أقول المتحدة، الواليات قالت

 الماضي، الخميس يوم لهم أوضحت كما الخارجية الشؤون للجنة أقدمها الن استعداد

 البحرين تصرفت وانما أووعيد، تهديد هناك ليس بأنه الموقر للمجلس أؤكد أن وأحب

 أوضح آن أحب فانني األمر.. هذا رفضت الخليج دول أن أما سيادة، ذات مستقلة كدولة

 االحتجاج. ا بهذ نسمع ولم ترفض لم بأنها ( ها سما كما نسميها أن أريد )وال لألخ، وأؤكد
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 فكأنه الخارج، ومن الداخل من ضغط على بناء ألغيت االتفاقية أن قال عندما ثالثا..

 وقررت، اجتمعت باللحكومة الضغط، هذا نشهد لم نحن اذ البحرين، غير يتحدثعنلد

 الوطن ولمصلحة ارادتنا بمحض تحركفا ألننا الداخل، أومن الخارج من تعليق أي نستلم ولم

 تكون قد التى النقاط بعض أوضح أن الرئيس حضرة أردت المعركة.. مع وتجاوبا العليا،

 فهذا فالنا، أونترك فالنا أونعطى أخرى دول مصالح الحديثوالدفاععن باقى أما مهمة،

. عليه أجيب أن شأني من ليس

يلي: كما الوزير سعادة مداخلة على مرهون حميد محسن السيد تعقيب جاء وقد

 مصيريا، معنا ترتبط دول عن دافعت ولكنني أخرى، دول عن أدافع لم أنني أوال..

 باحتالل اليوم المتحدة الواليات تهدد التى الخليج دول وخاصة العربية، الدول وهي أال

 ككل، الوطن هذا من جزء أيضا ونحن هودفاعي وهذا ،سيادتها وخرق ،فيها النفط، منابع

 أننى الثاني االمر نقطة، هذه وحدويون.. أناس أننا يردد الوزير سعادة دائما كان وكما

 ونشرت الخارجية، وزارة قبل من رسميا تشف لم وقائع سردت ولكنني رواية، أسرد لم

 المتحدة، الواليات قبل من جاءت التى التهديدات من لساني على جاء وما الصحافة، فى

 هذه نشرته عندما له تكذيب ولنشر لنفى ذلك يحدث ولولم أمرخطير، وهذا نشرت، قد

 ومؤهلة قادرة المتحدة والواليات تكذيبه عدم والدليل وصارم، وارد د فالتهدي الصحف-

اليوم. نحن نرى كما أوبالعالنية بالخفاء سواء تهدد، أن دائما استعداد وعلى

 المتحدة الواليات وجود أن هنا اليوم يعتقد من هناك ليس وكذلك أعتقد ال أنا ثالثا..

 هذه رفضت الخليج ودول البلد، سيادة يخرق هذا وان البحرين، ولصالح لصالحنا هو

 ببعض المتحدة الواليات تقوم أن حتى رفضت فأبوظبي فقط، ذلك -ليس االتفاقية

 استنكفت أيضا، عليها ترد لم أنها وحتى رفضتها، عندها، العسكرية البحرية المناورات

 لنا يكون أن دون ذهب من صحن على التسهيالت فنقدم نحن أما الطلب، ا هذ على ترد أن

 وبشكل علني، بشكل يوم كل المتحدة الواليات فيه تهددنا الذى الوقت فى معين، مردود حتى

 المجلس أوفى البلد فى اليوم واحد أي أن أعتقد ال أنني بمعنى أيضا، وقح وبشكل سافر

 نقدم فكيف صديقة، دولة اعتبارها يمكن وال صديقة، دولة المتحدة الواليات يعتبر الوطني

 لذلك حربية، تسهيالت هذه تجارية، تسهيالت ليست هذه النوع؟ هذا من التسهيالت لها

 االتفاقية هذه فى النظر لوأعادت الحكومة أن ألعتقد وانني انهاؤها يجب أنه أعتقد أنا

 االتفاقية، هذه لثهى أن أيضا االنساني وواجبها القومي، وواجبها الوطني، واجبها من فان

 مواقف فى تجعلنا وال األخرى، العريية الدول شقيقاتنا مع حرجة عالقات فى تجعلنا وال

 . وشكرا.. ناقصة كسيادة لسيادتنا أوتنظر الينا تنظر التى الثانية، الدول أمام محرجة

 أهمية بسبب وذلك منقوصة غير كاملة والتعليقات الردود نشر تعمدت أني المالحظ من
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 السياسية وبأبعاده بحيثياته ودراية اطالع على القارئ يكون وحتى الموضوع وخطورة

 المنطقة هذه في واالستقرار األمن على األجنبي التواجد هذا تأثير ومدى والعسكرية

العالم. من الحساسة

 الخارجية الى مطول بتقرير Tesh تش السفير بعث ١٩٧٥ يناير شهر من الثاني في

 بالرغم وهوأنه المنطقة دول وعلى البحرين على خافيا كان ما فيه كشف والكومنولث

 اتفاقية بالغاء انذارا وأعطت للنفط العربي بالحظر باخالص القزمت البحرين أن من

 هذين من اي اتخاذ في كثيرا سعيدة تكن لم الحكومة فان األمريكية البحرية التسهيالت

 الى المتهورة االجراءات تؤدي أن باحتمال السفيرشعرت قول حسب فالحكومة األمرين.

 السر سارعوفي الوزراء ورئيس األمير وأن وبتنفيرهم، المهمين باألصدقاء الضرر الحاق

 يقول األمريكية. البحرية التسهيالت اتفاقية فرارالغاء ض جع الترا كيفية النظرفي العادة

 La Salle سال ال البحرية القطعة لكن انتهت واحدة( سنة )مدته االنذار مدة أن السفير

 البحرين حكومة لتمكين التعويض بمبدأ قبلت قد األمريكية والحكومة مكانها في زالت ال

 شهدت ذلك غضون في أنه فيقول حديثه السفير ويواصل المجلس. في التراجع تبرير من

 كل وعلى لكن العكس، وليس األمريكية المشاريع وتدفق سفيرأمريكي تواجدأول البحرين

 رأواالستعراض الكبيربعدأن العسكري االستعمال بشأن قلقة الزالت الحكومة فأن حال

الخليج. البحريةفي للقوات الكبير

 الخارجية وزير وجواب مرهون العضومحسن سؤال عند توقف لم القاعدة قضية لكن

 العربي القومي األمن على خطورة من يمثله وما األجنبي العسكري التواجد فهذا عليه.

 بطلب للتقدم الشعب كتلة دفع المجاورة الدول واستقالل لخليج ا ألمن تهديد من يشكله وما

 من مزيد على الحكومة من الحصول بهدف الحيوي الموضوع هذا حول النقاش باب فتح

وااليضاحات. المعلومات

 حماد سلمان محمد و مرهون محسن السادة من كل الكتلة عن نيابة الطلب على وقع وقد

 وتمت المعاودة وعبدالله ربيعة قاسم وعلي صباح جابر ومحمد الذوادي حسن وعيسى

يلي: وهوكما ١٩٧٥ يناير ٢٦ بتاريخ المنعقدة عشر التاسعة الجلسة تالوتهفي

 الوطني للمجلس الداخلية الالئحة من ١٣٠ والمادة الدستور من ٧٢ المادة الى استنادا

 واستيضاح لمناقشة المجلس على التالي العام الموضوع طرح أدناه الموقعين نحن نود ،

بصدده: الرأي وتبادل شأنه الحكومةفي سياسة

. األمريكية المتحدة والواليات البحرين دولة بين المبرمة العسكرية التسهيالت اتفاقية

 الحكومة استعداد عن الخارجية وزير الخليفة ميارك بن محمد الشيخ سعادة عبر وقد

المجلس. يراه وقت أي الموضوعفي لمناقشة
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 ما لكن للمناقشة االقتراح مقدمي استعداد ليعبرعن ربيعة العضوعلي قبل من الرد وجاء

 الشيخ الخارجية وزير تقدم حتى شيء( ال مقابل صوتا ٢ ١) بالموافقة المجلس صوت أن

 اعتبار على سزية جلسة الموضوعفي مناقشة تكون بأن باقتراح الخليفة مبارك بن محمد

األخرى. الدول مع الخارجية البحرين بسياسة يتعلق أنه

 الجلسة يبررتحويل ما هناك يوجد ال ألنه الحكومة طلب على ربيعة العضوعلي اعترض وقد

 حسن الرئيس غياب بسبب الجلسة ترأس الذي البنعلي خليفة النائب أن اال سرية الى

 من الجلسة سرية طلب لمناقشة الضيوف من القاعة اخالء طالبا قاطعه الجشي جواد

 جلسة الى الجلسة بتحويل الحكومة مقترح على األغلبية موافقة المفاجأة وكانت علنيتها

سرية.

 الحيوي الموضوع هذا مناقشة الحكومة طلب وراء من والهدف المغزى تماما الواضح من

 ما واذا والخارج. الداخل في العام الرأي وبصر سمع عن بعيدا سرية جلسة والخطيرفي

 فقط تمس ال البحرية القاعدة هذه فأن آنذاك الباردة الحرب أجواء اعتبارنا وضعنافي

 من العديد واستقرار أمن على بأثرها لتلقي لك ذ تتجاوز بل فقط العربية المنطقة دول أمن

العربية. المنطقة الدولخارج

 ولذا وملموسة حاسمة نتائج الى لتفضي المناقشات تكن لم السرية الجلسات هذه مثل في

 الذوادي ابراهيم خالد السادة من موقع برغبة اقتراح بتقديم الشعب كتلة بادرت فقد

 بالغاء فيه يطالبون ربيعة، علي ، مرهون محسن ، صباح جابر محمد ، حماد محمد ،

 المقترح احالة تمت وقد المتحدة والواليات البحرين دولة بين المبرمة التسهيالت اتفاقية

 لمقترح وقدمثلهذا . ١٩٧٥ فبراير ٢ وذلكفي والدفاع الخارجيةوالداخلية الشئون للجنة

 االتفاقية هذه في أمره على والمغلوب الضعيف الطرف تمثل التي للسلطة شديديا حرجا

 االساس. هوالسبب وهذا االتفاقية انهاء في أساسا ترغب ال الحكومة كون الى باالضافة

 قرار فيأتي تقريرها صياغة في البرلمانية اللجنة تتأخر أن للحكومة الصدف حسن ومن

 على الموضوع عرض من اللجنة تتمكن أن قبل لنيابية ا الحياة وتعليق الوطفي المجلس حل

عليه. للتصويت المجلس

 مقاال ١٩٧٥ سبتمبر ثالثين في بوست الواشنطون مجلة نشرت الوطني المجلس حل بعد

 في اسرية التسهيالت الغاء البحرين حكومة طلب عنEmery ٤٢20 الكاتب فيه تحدث

 رسمياعلى تعلق لم المتحدة الواليات حكومة أن الكاتب يقول .١٩٧٧ سنة منتصف غضون

 حكومة طلبت وأن سبق أنه الى الكاتب ويشير واردة. مناقشته احتمال وأن الطلب هذا

 السباب وذلك ١٩٧٣ حرب أثناء التسهيالت الغاء االمريكية الحكومة من البحرين

 المتحدة الواليات أن الكاتب يقول وايران. بالعرب عالقة ات وذ وخارجية داخلية سية سبا
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 على أصرت البحرين حكومة لكن مليون ٤ الى دوالر ألف ٦٠ ٠ من الرسوم برفع قبلت

 االتفاقية يبدوأن الحاضر وقتنا الى البحرية التسهيالت استمرار خالل من لكن طلبها.

تلقائي. بشكل تتجدد

العمل من المفصولين المدرسين قضية (١٢

 أفق ضيق عن األمر حقيقة تعبرفي وهي الرأي قضايا من واحدة القضية هذه تشكل

 استخدام لسياسة للرجوع الدائم النقدواستعدادها وسماع للشفافية وكراهيتها الحكومة

 نشر خلضية على القضية هذه تفجرت اآلخر. الرأي وسماع للحوار كبديل والترهيب القمع

 وفي التعليم. مشاكل حول والمدرسات المدرسين بعض مع مقابلة ٧٥/٢١٠ المواقففي مجلة

 التعليم مشاكل وتفاقم المناهج تردي وعن أوضاعهم سوء عن المدرسون عبر المقابلة هذه

 تفتح أن والتعليم التربية وزارة من المفترض كان الفصول. الطالبفي تكديس ذلك في بما

 حل وتسارعفي والتظلمات الشكاوى هذه لسماع وغيرهم المدرسين هؤالء مع البناء الحوار

 وبادرت القانون على خارجين وكأنهم رسينالمد مع تعاملت لكنها ومنصفا عادال تراه ما

 سنة بلجريف المستشار أيام الصادر القانون على استنادا وذلك معهم التحقيق باب بفتح

 القانون يعتبرهذا . ١٩٧١سبتمبر ٣٠ والمنشوربتاريخ ميالدية ١٩٤٧ الموافق هجرية ١٣٦٦

 باذن إال المدرسية الحفالت خطبفي أوإلغاء أواذاعة نشر يمنع اذ التعسفية القوانين من

 وفي لكنها المدرسين مع بالتحقيق تكتفي لم الوزارة أن الموضوع الغريبفي الوزارة. من

منهم. عدد وفصل وتوقيف لبعضهم إنذارات بتقديم باشرت تصعيدية خطوة

 واديالذ وخالد المعاودة فيعبدالله ممثلة الشعب كتلة بادرت السلطة عسف على فمل وكرد

 باالضافة ربيعة وعلي الذوادي وعيسى مرهون ومحسن جابرصباح ومحمد حماد ومحمد

 تجاه والتعليم التربية وزارة اجراءات مناقشة بطلب الخليفة ابراهيم الشيخ النائب الى

 للمادة استنادا وذلك بصدده الرأي وتبادل بشأنه الحكومة سياسة واستيضاح المدرسين

 الطلبفي وقدتمتقراءة الداخلية. الالئجة (من١٣،) ١٢٨) والمواد الدستور من (٧٢)

فبراير. ٢٢ ةفيالمنعقد والعشرين السابعة الجلسة

 الصيغة الخليفةعلى محمد بن العزيز الشيخعبد سعادة والتعليم التربية وزير اعترض وقد

 األمرصيغ هذا ينما ومدرسةيخصثالثةمدرسين الموضوع الطلبوقاألن التيقدمفيها

 الطلب مقدمي بأن القول واضاف والتهويل. المبالغة بها وقصد كثيرا فيها مبالغ بصورة

 بثالثة يتعلق األمر بينما مدرس (٣٠٠٠) أي العامة المدرسين أوضاع طرح في يرغبون

 الموضوعفي هذا يوضع لم فما ، وزارية اجراءات بشأنهم الوزارة اتخذت ومدرسة مدرسين
لمناقشته. ا مستعد ليس فأنه الصحيح حجمه

 مرهون ومحسن أبل وحمد واديالذ ابراهيم خالد السادة من كل الوزير سعادة على رد وقد
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للمناقشة. موضوع أي طرح للمجلسفي الدستوري الحق على مؤكدين

 األمر الديمقراطية المنظمة واستغالل المجلس الستغالل أسفه بالتعبيرعن الوزيررد لكن

 العضوحر.في اعتبارأن على هذاالكالم سحب منه ليطلب المجلس رئيس سعادة دفع الذي

المواضيع. من يشاء ما يطرح أن

 فتح وعندئذ الجلسة ذات في مناقشته على المجلس وافق للتصويت الطلب عرض وبعد

 الذي االقتراح مقدمي أحد بصفته ربيعة علي للسيد الكلمة الرئيس وأعطى النقاش باب

تثاولها التي النقاط بايراد نكتفي وهنا القضية ومالبسات المدرسين أوضاع استعرض

 ماوردعلى نطاق عن بالتحديدالتخرج وهي البحرين فى المعلمون يعيشها أزمة هفاك ( ١

فى: آراؤهم وتلخصت الموأقف، مجلة مع مقابلة أجروا الذين األعضاء، لسان

المناهج. أوال-

 المدرس بين الموجودة السحيقة والهوة والمدراء، المدرسين بين السيئة العالقة فى ثانيا-

والوزارة.
للمدارس. الغيرصحي للوضع تعرضهم - ثالثا

للمعلمين. نقابة وجود عدم رابعا-

 صورة فى هى التى بالعقوبة عليهم وحكمت المعلمين آراء صادرت والتعليم التربية وزارة ( ٢

منهم. ألربعة والفصل والتوقيف لبعضهم انذارات

 فى الوزير طلب التعليم مشاكل حول المواقف مجلة مقابلة لنشر التالي اليوم في (٣

 منهم طالبا المدارس بمدراء تصالاال العريض جليل االستاذ الوزارة وكيل من ٧٥/٢/١١

: أدلويرأيهم الذين للمدرسين التالية األسئلة توجيه

أوتحريفا؟ زيادة هناك أوأن المدرس، كالم المجلة فى المنشور الكالم هل األول: السؤال -

 أساسا صدر والذي ٧١/٩/٣٠ بتاريخ الصادر المنشور المدرس يجهل هل الثاني: السؤال -

 خطب أي أوالقاء أواذاعة، نشر، عدم على ينص الذي بلجريف- أيام هجرية- ١٣٦٦ سنة

الوزارة؟ من باذن اال الحفالت، فى

الوزارة؟ نقد نشره جراء من عليه، يترتب سوف ما المدرس يعرف هل الثالث: السؤال -

المجلة؟ فى نشر بما علم على المدرسة مدير هل الرابع: -السؤال

 وهي القادمة األجيال يربى الذي المدرس، وحرية لكرامة امتهانا تعتبر االسئلة هذه أن (٤

البلد. هذه فى والصريحة والجريئة الحرة لألفكار مصادرة ذاتها حد فى

 انذارات ٧٥/٢/١٣ بتاريخ الوزارة ارسلت األسئلة، هذه على االجابة استالم ضوء على (٥

 قبل من معهم التحقيق حين الى اآلخرين األربعة وبتوقيف ومدرسة، المدرسين من لثالثة

المسلكية. التحقيق لجنة اسم تحت تشكيلها تم لجفة
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 فى تحاكمهم أن وأرادت المسلكية التحقيق لجنة أمام الموقوفون مثل ٧٥/٢/١٦ بتاريخ (٦

 لكنهم الفكرية، المحاكمة هذه الموقوفون رفض وبالطبع اآلراء؟ هذه نشرتم لماذا أفكارهم

 ويجب الفكرية حقوقهم من هوحق نشروه ما بان المسلكية، اللجنة أمام نظرهم وجهة أبدوا

صراحة. بكل عنه يعبروا ان

 المدرسين الى موجها ٧٥/٢/١٩ بتاريخ الوزيرقرارا أصدر التقرير استالمه اثر على (٧

 المعقول حدود تجاوزوا قد المدرسين هؤالء أن مفاده الوزارة، مدرسي كافة والى المعنيين،

 اال للعمل لعودتهم ضمان يوجد ال وأنه الوزارة، فى والمسؤولين رؤسائهم نقد فى لمقبولوا

يستغنىعنخدماتهم. واال اسبوعواحد-فقط- االعتذارخالل

 من يوم فى كان الوزير ألن أبدا متوقعا يكن لم لعزيز الشيخعبدا الوزير من االجراء هذا ( ٨

 أصبح واآلن وزيرا، يصبح أن قبل المحلية الجرائد فى ويسارا يمينا انتقاداته ينشر االيام

 الشيخ الوزير فكر فى التفيير هذا طرأ كيف أدرى وال الفكر. ويصادر الحريات، يصادر

عبدالعزيز.
 التعليمى مجاله فى للشعب هوخادم التربية ووزير واخيرا أوال للشعب الوزيرهوخادم (٩

الفكرة. وهذه يتمشى أن وعليه

 الوزير سعادة والمرجومن أبدا. مقبول غير تعسفي اجراء الوزير اتخذه الذى االجراء ( ١ ٠

 بأي أيضا- يرحب- وأن وظائفهم، الى والمدرسة المدرسين ويعيد االنذارات، هذه يسحب أن

مدرس أي من يصدر يناء انتقاد

 الننا اجراء من اتخذه ما النظرفي باعادة الوزير ونطالب التصرف، هذا نشجب أننا ( ١ ١

 لمجرد المدرسين، من ينتقم أن ال الشعب يخدم كوزير بيننا الوزير بقاء على حريصون

أرائهم. عن االفصاح

 مدرسة من المجلس الى وردت التي العرائض الى ربيعة العضوعلي أشار تعليقه ختام وفي

 مدرسة من للبنات االبتدائية السنابس مدرسة من للبنين، االبتدائية الشرقى الرفاع

 ديةاالعدا الخميس للبنين االبتدائية أبوصيبع للبنات، ديةاالعدا االبتدائية الشرقي الرفاع

 هذا ازاء واستنكارهم المدرسين احتجاج تعبرعن وكلها للبنين االبتدائية وكرزكان للبنين

العشوائى. التصرف

 أحمد للعضوخليفة الكالم حق الرئيس أعطى حتى مداخلته من ربيعة علي انتهى أن وما

التالية: الحقائق أورد الذي الوسط( كتلة )من الظهراني

 تعطى التي الحصص عدد بسبب وذلك الكثير الشيء يعانون عامة بصفة المعلمين أن ( ١

 االعدادي ومدرس حصة (٣٠ ) يقارب ما يعطى االبتدائي فمدرس والمدرسات: للمدرسين

حصة. (٢٣) فىحدود الثانوي حصةومدرس (٢٦) مايقارب
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 يقارب ما الثانوي مدرس ويعطى تقدير، احسن يقدر المدرس فان العالم دول بجميع مقارنة

 حصة. (٢٢) االبتدائي والمدرس حصة، (١٨) حدود فى االعدادي والمدرس حصة، (١٤)

 الطريقة وهذه أوأكثر تلميذ (٤٠) من يقارب ما فيه البحرين سيفي الدرا الفصل أن (٢

الحصص.. عدد ناحية للمدرسمن كبيرا ارهاقا تسبب

 ة ووزار كثير تعب يلحقه فالمدرس الحكومة فى يشتغل الذي وبين المدرس بين فرق هناك (٣

 من يهرب لكيال تدريس عالوة تعطيه أن فيجب المدرس هذا هيأت قد والتعليم التربية

 بعشرين مثال تقدر تدريس، عالوة المدرس ولوأعطي أخرى. دوائر الى وينتقل التدريس،

 وبهذه والتعليم التربية وزارة من مستمر نزيف هناك اصبح لما ،دينارا وعشرين أوخمسة

التدريس. عملية فى مستمرا المدرس بقاء على يحافظ الطريقة

 للتدريس تصلح ال والتعليم التريية مباني معظم أن على الجميع يتفق اذ والمباني.. (٤

 في للبنات. الحد مدرسة وفي االنتخابية، دائرته فى التي المدرسة ذلك على ومثاال بتاتا.

،قدما (٣٠ ) في قدما (٤ ٠ ) ب تقدر األطفال فيها يلعب التى المساحة المدرسة هذه

 عامة بصفة الحكومة فكرت فهل وبناء هدم الى تحتاج تقريبا البحرين مدارس معظم ( ٥

لديها؟ متوفر اآلن المال أن العلم مع جية نموذ مدارس لبناء خطة وفق تسير أن

 حتى أحدهم يعين ولم ..يقدروا ولم سنة ٢ ٠ منذ اشتغلوا المدرسين من جماعة يوجد ( ٦

رأسا. مدراء وعينوا سنواتفقط (٥) منذ وآخرونعملوا أومديرا مساعدا مديرا

 التربية وزارة كانت ا وإذ شئونهم ترعى جمعية النشاء بطلب تقدموا وأن للمعلمين سبق (٧

 مدرسة كل يزور التربية وزير ولوكان االشكاالت بعض حلت قد فستكون وافقت قد والتعليم

 التبريد جهاز أن مع بارد ماء حتى بها يوجد ال المدارس بعض هناك أن الكتشف حدة على

ثمن. أي يكلف ال

التالية: الحقائق على أكد الذي الجمري عبداألميرمنصور السيد دور جاء ذلك بعد

 المقابلة هذه فى تلمس وأنه الوزارة غضب يدعوالى ما المقابلة هذه فى يجد لم أنه ( ١

 ذلك، أساس على أجراء هؤالء ضد يتخذ أن كثيرا يستفرب وأنه الوزارة مع الجاد التعاون

عليها مطلعين ليسوا مخضية دوافع هناائ تكون أن اال اللهم

 والبحث الرأى حرية (٢٣) مادته فى يقول الذي الدستور ظل فى نعيش جميعا أننا (٢

 الى أوغيرهما.. أوالكتابة بالقول ونشره رأيه، التعبيرعن حق انسان ولكل مكفولة، العلمي

 الوزارة اتهم ولعلى ،ومرفوضا ،االجراءغرييا يأتي بالذات المادة هذه ظل وفى آخرالمادة

 التفكير، من حقه الموضوع اعطاء وبدون تأمل، بدون جاء بأنه ، االجراء ا هذ اتخذت عندما

قانونية. ال يعتبرعقوبة كهذا واجراء

 االجراء، هذا يشجب فأنه بالذات، المعلمين ومع الوزارة، مع التعاون مبدأ من انطالقا (٣
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 وزارة تعيد أن يهمه وأنه عاجلة بصورة حدت ما سينهى بانه الوزير سعادة من واثق وأنه

 وتتلمس يستحقونه، ما فتعطيهم عامة بصورة للمعلين. ككل معاملتها فى النظر التربية

لتكملها. النقص جوانب

 أكثر الى يحتاج التعليم موضوع بأن بالقول فبدأ لجشي ا عبدالعلي رسول العضوالسيد أما

 فالقضية الموقوفين. أوالخمسة األربعة موضوع من أوسع هي رأيه القحفينفي وأن جلسة، من

 التطوروالفموالذى مع التعليم وتجاوب البلد، وضع مع التعليم وتجاوب التعليم، بوضع تعلق

التالية: األمور على رسول النائب أكد المقدمة هذه بعد اليه. يتطلعون

 الوزير نحمل أن نستطيع ال ولذلك حكومية سياسة على بناء اتخذ الوزير قرارسعادة أن ( ١

التربية. وزير سعادة قرار مسؤولية ككل الحكومة يحمل فأنه لذا المسؤولية. وحده

 لي حوا قبل أي ( ١٣٦٦) سنة در صا منشور على ء لزمال ا بعض كر ذ كما اعتمد لقرار (أنا٢

 الشديد لألسف زالت ال سنة، (٣٠ ) قبل تسود كانت التي العقلية أن يعنى هذا سنة. (٣٠)

 أن أعتقد ولكنال سنة، (٣٠) قبل الحرية لوأد مبررات هنإك كانت ربما اليوم.. هذا تسود

الجماهير.. حرية لوأد اليوم موجودة زالت ال المبررات

 يبدوا أن فى الحق نحرمهم أن يمكن وال الشعب، من قطاعا يمثلون األساتذة أن (٣

 يعتبر أن األحوال من حال بأي يمكن ال أثير ما أن الموضوع خالل من اكتشف أنه آراءهم..

 لواتخذتها النصيحة من نوعا يعتبر ما بقدر التريية، وزارة على هجوما حتى وال تدخال،

ذلك. من استفادت فربما أثير، فيما تحقق أن وحاولت االدارة،

 ألف عشر سبعة (١٧، ٠٠٠) يبقى وهل البلد فى الحرية قضية الى ترجع القضية أن ( ٤

سنة؟ (٣٠) قبل صدر قانون طائلة تحت الحكومة فى موظف

 كانت مهما آرائهم ابداء عن لحكومية ا الوظائف الذينيعملونفى جميع نبعد أن وهلصحيح

 تدعولالنقالب، مواقف ثورية، مواقف الموقوفين األساتذة مواقف لوكانت ؟ صحيحة اآلراء

 االجراء، هذا مبررالتخاذ ذلك كان ربما دستورية، ال مواقف النظام، تدعولتغيير مواقف

 أن منموظفيها بعضا الحكومة منعت عندما الماضية لسنة فىا بحثه الموضوعتم أنهذا (٥

 لهم وقيل الوزرا، من االخوان بعض مع الموضوع اثارة وتمت العمال، فىعيد بات خطا يلقوا
 لنظر ا يعاد أن فيجب سنة (٣٠ ) قبل قرارات هناك كانت ا واذ يستمر، ال أن يجب ا هذ ان

الديمقراطي. الوضع ظل وفى الدستور ظل فى فيها

 نتقدم أن علينا المجلس، فى كأعضاء أننا أم المفعول؟ ساري القديم القرار يستمر هل (٦

 من الحكومة لدى يعمل من اومنع الحرية ايقاف أن القرار؟ ذإك اللغاء قانون بمشروع

 أن فبدل وبالتالي، الحكومة، من لالستقالة الكثيرين سيدفع الكاملة، حريته ممارسة

 يتركون منهم الكثير سنرى البلد، منها تستفيد أن يمكن التى االمكانيات، نعتقطب
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اختصاصاتهم. نطاق خارج ألعمال أوللجوء خاصة، شركات مع للعمل الحكومة

التاليتين: الفقطقين على ركز فقد قاسم أحمد العضوعيسى السيد أما

 المدرسين، من شكوى تدرس والعرائض الشكاوى لجنة كانت القريب باألمس األولى: النقطة

 التي العبارة هذه بمثل الجيل قادة التريية وزير سعادة خاطب الشكوى هذه على الرد وفى

 .لونظر لجيل تربيةا تحمل تستطيع ال المهترئة، العقول انمثلهذه لكالم: تتضمنهذا

 تغلب حين فى صادرة فهي لنفسه، يرضها لم ربما ،جديد من العبارة الوزيرفىهذه سعادة

 أن الدرجة بهذه المسؤول من ورجا يريد. عما بكلمات فتخرجه االنسان، عقل على العاطفة

الناس. يحاسبها أن قبل كلماته، يحاسب

 قام انما التربية، وزير سعادة أتخذه الذى أالجراء أن هنهالىذ ما اقرب أنه النقطةالثانية:

 أي ابداء من أوالموظف المدرس يحرم الذى االخوان، بعض ذكره الذي العتيق القرار على

 ألمر واضحة مصادمة فيه القرار أنهذا الوزارة. برقابة أال حديث، أي يتحدث وان رأي،

 المسلمة الشرعية القاعدة هذه المفكر. عن والنهي بامعروف هواألمر أيضا، واضح شرعي

 ٠ لبلد ا ا هذ اسالمية على دستوره ينص ،مسلم بلد فى تدفن ال ان يجب المسلمين، جميع عند

 تنطلق انما والصوم، ة الصال حدود فى تتقوقع ال المنكر عن والنهي بالمعروف األمر وقاعدة

 كل وفى الدولية، عالقته وفى ومجتمعا، فردا االنسان، أنشطة كل الى الحياة انطالقة مع

مجاالته. من مجال

 التى الحدود فى الكلمة، لحرية مفسوحا فيه المجال يكون أن العزيز الوطن لهذا وطالب

 التى القاعدة كانت ا واذ العداء على ال التعاون على ترتكز ألتي الحدود وفى تهدم، ال تبنى

 بالفساد. مصاب القاعدة هذه على نشأ قد فرع كل فان فاسدة، الفصل قرار عليها استند

التالية: لألمور فيها تطرق الذي قاسم عيسى العضوالسيد اخلة مد الى اآلن ونأتي

 القول، هذا معهم يؤكد وأنه استعمارية، تزال ال سياسة عندنا التعليمية السياسة أن ( ١

 لم نحن عندنا، البحرين فى الحياة مجاالت كافة فى ولكن فقط، التعليم مجال فى ليس

 أسسا فيها نبني التى الحياة الدستورية، الحياة سنواتقالئلولمتبدأعندنا االمنذ نستقل

 االستعمارية، بالتركة مثقلين نزال ال أننا يعنى هذا قليلة. سنوات منذ اال للديمقراطية،

 التنفيذية، السلطة ) السلطات واجب وان االستعمارية، التركة من نتخلص لم نزال ال وأننا

 ،رية الستعما ا لتركة ا هذه من التخلص على يعمل أن طن موا كل جب ووا ( لتشريعية ا لسلطة وا

 الىهذا المسؤولين ونبهوا ،واقعا قرروا وهم واقع، المدرسين لسان على قيل ما أن يعنى هذا

منه. التخلص يجب الذى الواقع،

 نهج فى نسير نزال ال أننا أيضا يقول أن حقه ومن يعبر أن حقه من مواطن كل أن (٢

 الكالم هذا يقول من أن يعني ال وهذا االستعمارية التركة من نتخلص ولم استعماري،
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 البلد، هذا فى األسس يهدم أن يود هوانسان الكالم هذا يقول من وأن مخرب هوانسان

 التركة من تخلص لوأنه الوطن لهذا يود بناء، مخلص هوانسان الكالم هذا يقول من ان

االستعمارية،

 االنذار بسحب أوال- ويطالبه الوزير، قرارات شجب فى األعضاء كافة مع يتضامن أنه (٣

 عليه، يعتذر شيئا يقولوا لم ألنهم االعتذار، على ارغامهم وعدم المدرسين، الى الموجه

 الذى المتشور أيضا يسحب وأن العلم، تلقى عن أبناؤنا يتعطل لئال أعمالهم الى واعادتهم

اليوم. المطروحة القضية هذه تمييع لمحاولة المدارس كافة على وزع

 فى المدرس باعطاء البداية طالبفي فقد الوسط كتلة أبلوهومن لله عبدا حمد السيد أما

 الدستور. فى المشروعة الحقوق وكل الرعاية، وكل التشجيع كل الخارج فى وأبناءنا الداخل

اآلتي: مفي الكال حصر ثم ومن

 الجمري، األمير عبد الزميل بقراءتها تفضل وقد (،٢٣) المادة تقرره حقعام هناك (١

القانون. أمام سواسية الناس جميع تجعل (٤) مادة وهناك

 صودر ا واذ قانون. على بناء وليس منشور، على بناء يصادر عاما حقا أن يتصور ال انه ( ٢

 ينتهك الدستور هذا وان خطيرة، سابقة أنها فأعتقد بمنشور البلد هذا فى العام الحق

 سواسية المواطنين فجميع الجميع على فليطبق قانون هناك كان صريحا.واذا انتهاكا

 المواطنين، بين وثقى صلة والتراحم )والتعاون (٤) رقم مادة الحكم( أساس )العدل

 بين الفرص وتكافؤ االجتماعي والتضامن والعلم، والطمأنينة واألمن والمساواة والحرية

٠ الدولة( تكفلها للجميع دعامات المواطنين،

 أخرى، مواضيع كذلك نشرت المدرسين، الزمالء آراء نشرت التى المواقف مجلة أن (٣

 اآلخرون الموظفون هؤالء الدولة، مناصب أعلى فى موظفين الدولة، فى موظفين بأقالم

 الجزاء، كل المدرسون هؤالء ينال بينما أعمالهم، بوركت وانما اجراء، بحقهم يتخذ لم

لعمل. من ويحرمون

 البلد، هذا فى القوانين تنفيذ عن هوالمسؤول وحده ليس التعليم وزير أن يعتقد نه ( ٤

 فقط، المدرسين على العقوبة وفرض المواطنين، بين التفرقة هذه عن مسؤولة ككل فالوزارة

حساب. ودون عقوية دون غيرهم وترك

 منشورا يعتمد االخوان ذكر كما تعسفي هواجراء بحقهم اتخذ الذى االجراء هذا أن (٥

سنة. (٣٠) منذ صدر

التالية: األمور على أكد الذي الذوادي حسن للعضوعيسى ألكالم حق أعطي ذلك بعد

 أوأية نقاش أي بأن تردد دائما والحكومة أخرى دون لجماعة، يوضع لم الدستور أن ( ١

أسلوبخاطئ، أسلوبغيرصحيح، وهذا المجلس، هذا داخل أنتطرح يجب حريةللرأي
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 فيجب البحرين لشعب وضع الدستور بل الناس انتخبهم الذين للنواب وضع ما الدستور الن

بكامله. الشعب يشمل أن

 - عليه الحكم قبل المتهم ادانة يجوز ال ألنه خاطئا، كان األساس من القرار اتخاذ أن (٢

 أوقانون، منشور على تستند لم والتعليم التربية ووزارة مرفوض، شيء هذا مسبقا أالدانة

 المدرسين بأن االعإلن: يقول حيث بلغريف أيام منذ صادر اعالن الى استفدت انما

 يريدون ما بكل المباشرين رؤساءهم يشعروا أن بد ال والتعليم، التربية وزارة أوموظفي

 الصحافة فى يفشره ان يريد رأي لديه كان اذا الوزارة أوموظف المدرس أن بمعنى نشره،

 المباشر ورئيسه المباشر، رئيسه على يعرضه ان عليه أخرى، وسيلة أية أوعبر اعة االذ أوفى

 ا واذ بالنشر، له سمح عليه ووفق ا فاذ فيه قرارا يتخذ أن الى منه، هوأعلى من على يعرضه

بالنشر. له يسمح ال عليه يوافق لم

 هذا ينشر- ما بكل الوزارة اشعار فقط يحقق المنشور شيئا- لك يقول ال المنشور أن (٣

 صدرفى اعالن، هذامجرد ينقضه- قانون يأتى ن البد نقول: حتى قانونا المنشورليس

 أتصوره وانا خاطئا، تمسكا اآلن، الى به متمسكة الوزارة البحرين.. تاريخ من مظلمة فترة

٠ تعنتا

 يوم المقال ينشر هوأن البحرين تاريخ فى مرة ألول يحدث الذى السريع القرار (٤

 قرارها اتخاذ الى السرعة بها بلغت الوزارة أن أي الثالثاء. يوم المدرسون ويوقف االثنين،

 لم والوزارةشهور ثالثة المطر يصبعليهم المحرق فى األطفال يينما ساعة، (٢٤خالل)

والتعليم. التربية وزارة تسيرعليها التى العقلية فى التمعن يتطلب وهذا تتحرك

 أعمالهم الى المدرسين،واعادتهم التعسفيضد القرار الغاء (١ : ب بالمطالبة حديثه واختتم

 قبل بلجريف الذيصاغه االعالن والغاء كلها واالدارية التربوية المناهج النظرفي اعادة (٢

سنة. (٣٠)

 سلمان ابراهيم الشيخ السادة أيضا شملت بل األعضاء هؤالء على المداخالت تقتصر لم

حماد. سلمان ومحمد الذوادي وخالد الخياط عيسى وحسن الخليفة

 محمد بن العزيز عبد الشيخ الوزير دور جاء مداخالتهم من األعضاء خلص أن بعد

باآلتي: تعليقاتهم على ليرد والتعليم( )وزير الخليفة

 ولكنه المدرسين، لكل اثارة وفيه مبالغة، فيه المدرسين كل يشمل بحيث الموضوع وضع أن ( ١

 الطيب، من الخبيث يميزون بحيث والمعرفة، النضج من هم المدرسين ان يؤكد أن يود

اآلن يحدث كما المزايدات الى استدراجهم أريد اذا يعلمون وبحيث

 هناك أن والدليل والغي، أوقف قد األعضاء عليه أكد الذي ه( ١٣٦٦) منشور أن (٢

 على الوزارة تطلع أن أحد منهم يطلب ولم منتظمة، بصورة الصحف فى يكتبون مدرسين
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يكتبون. ما
 فى نا شريك مدرس أن شيءعجاف. واالتهامفهذا النقد المطالبةبأننساويبين أن (٢

 لهم فيقول الطالب مئات على اليوم فى يدخل مدرس الى نطمئن فكيف التعليمية العملية

 لتخريج جاهدة تعمل والتعليم التربية وزارة أن لهم ويقول االستعمار، وضع من المناهج أن

 الرخيص المدرس تخريج األخيرة اآلونة فى اعتمدت قد الوزارة أن لهم ويقول فقط. الكتبة

واألباطيل. الترهات مختلف يقلقى وأن ساكتا يقبع أن الطالب أوعلى المدرس على وانه

 بل ه( ١٣٦٦) سنة المنشور الى أبدا فيها يشر لم أمامي للمدرسين كتبت التى الرسائل

تاريخه. وال أتذكرعبارته وال المنشور، أتذكرهذا ال أنني

 الرجوع دون تمريرها ة الوزا استطاعت كثيرة أمورا هناك أن يقول المدرسين أحد أن (٣

 التعليم بأمور األخيرة اآلونة منذ عهدت قد والتعليم التربية وزارة وان االمر، يهمه من الى

 واعطاء دليل بأعطاء المدرس تطالب أن الوزارة على يستكثر فهل رخيصين. معلمين الى

تعسف؟ هذا هل ذلك- على مثل

 استعمارية، سياسة رسمته مخطط وفق يسير عندنا التعليم تطور أن يقول أحدهم أن (٤

 السوق قبضة من البلد تفلت ال كي فنية، كوادر اعداد في الرغبة عدم ذلك منطلق وان

 هذا يخططون بأنهم التعليم، عن للمسؤولين صريح اتهام هذا أن األجنبي. الرأسمالي

دليال. اعطنا .مثال. اعطنا المدرس نسأل أن فهليستكثرعلينا التخطيط،

 عليه السيطرة ليسهل الوطني وعيه من الطالب تفرغ عندنا المناهج أن يقول أحدهم أن (٥

 عن اتهامللمسئولين هذا يكن لم إذا العبيد. وذل والطاعة الخضوع تعلم وانها واستسالمه،

يكون؟ فماذا التعليم
 يقولون التعليمية العملية فى لنا شركاء نقبل أن يمكن ال ولكننا الحريات نصادر ال أننا ( ٦

 انطبع االبتدائي فى الحدث الطالب فاذا للطلبة.... يقولونه ظهرنا. ورإء من الكالم هذا

 التعليمية الخدمة فى هناك أن وأعتقد الجامعة. الى ذهب ا اذ يكون فماذأ إلرأي، هذا فيه

عليكم؟ قرأته فيما وكذا كذا.. ويعملون االستعمار، مناهج يطبقون أناسا

 غيرنا انيتعلم قبل المباشرة، وبالطريقة بوسائلنا بالديمقراطية طالبنا الذين نحن أننا (٧

القلم. كيفيمسك

 ورد وانما االستعمار وضع من هي المناهج أن لسانهم على يرد لم المدرسين الثالثة أن (٨

 )محسن أكد وقد مرهون، الزميل الى بالقرابة تمت هي التى المدرسة لسان عن فقط

 االستعمار. اآلنمننفوذ الى تتخلص لم البلد فى العامة الحياة أن اقتناعه تماما مرهون(

 وهيطبقتوصيات العربية- الدول الثقافيةبين الوحدة اتفاقية تماما تتبع البحرين أن (٩

العرب. التربية وزراء المؤتمر
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 الى سنتين منذ قدمت المعلمين من جماعة أن الوزير قال المعلمين بجمعية يتعلق فيما

 تأسيسية جمعية أوينتخبوا يجتمعوا لكي التجارى، القسم الحصولعلىقاعة بطلب الوزارة

 مستعدة زالت ما الوزارة وأن الجمع. وانفض واختلفوا واجتمعوا لهم فأذن المعلمين لجمعية

 تركيب هذا وقالوا الشيء، هذا رفضوا ولكفهم لهم، جمعية تشكيل فى المدرسين لمساعدة

 حسب - المعلمين جمعية انشاء تعطيل فأن لذا بالوزارة. اتصلوا المدرسين بعض ألن فوقي

أنضسهم. المعلمين الى يعود الوزير- قول
 وأن اداري، هواجراء والمدرسة المدرسين للثالثة بالنسبة اتخذ الذى االجراء أن (١٠

 الذي الكالم أن على مصرة وأنها األبناء، ومعاملة األخوة معاملة المدرسين تعامل الوزارة

 االخوان كان ا فاذ أبدا. نقدا وليس االتهامات، طائلة تحت يقع هوكالم المجلس على قرأته

 أبدا مناص فال واال بالحسنى، األمور تسوى لكي سعيهم فليسعوا الموضوع، ينهوا أن يحبون

الخدمة. هذه على حفاظا اتخذت التى إالدارية، القرارات عن التراجع الى

 الشيخ والعضوسليمان المتوج علي حسن األعضاء السادة من كل الوزير تعليق على رد وقد

 ميولهم اختالف على الوطني المجلس نواب تعاطف يعكس مما جابرصباح ومحمد محمد

 العضوالسيد مداخلة التيوردتفي المهمة المالحظات هي وهذه المعلمين بقضية تهم وانتماءا

الوسط: كتلة وهومن الصالح علي

 قض الموا مجلة في المدرسين بعض لسان على ورد الذي الكالم أن قال الوزير السيد أن ( ١

والرد. لألخذ قابل الحكم هذا أن والواقع نقدا وليس هواتهام

 التربوية المؤهالت نقص هي البحرين فى التعليم منها يعانى التى المشكالت أهم ن (٢

 البحرينيين المدرسين ونقص المدرسين منمجموع ( ٤٨) تقدرب المدرسين من كبيرة بنسبة

 المدرسينفي الىمجمل (٣٢) لبحرينيين نسبة تبلغ والثانويةحيث االعدادية فيالمرحلة

 الناحية من الغيرصالحة المدرسية المباني من (٥٢) رب تقد كبيرة نسبة وجود المرحلة. هذه

 التوسع حاجة لمواجهة مدارس الى وحولت استؤجرت بيوت األصل هيفي والتي التربوية

 األفكار وفق تحديثها الى والحاجة التدريس وطرق الدراسية والمناهج التعليم. في السريع

 استخدام ضعف ومجتمعهم. للطلبة المتجددة الحاجات ووفق التربية علم في الحديثة

والتعليم. التريية التربية(فيعملية )كعينات الحديثة التعليمية الوسائل

 التربية وزارة فى التربوي التخطيط مسؤول السليطي حمد السيد هوكالم هذا أن (٣

 عن العربية، والجزيرة الخليج دراسات مجلة الى مؤخرا كتبها مطولة دراسة فى والتعليم

 فى التعليمي النظام تطوير قضية ان يقول حيث البحرين. فى التربوي التخطيط واقع

 لها تركز أن يجب قضية هي بل فقط، والتعليم التربية وزارة تمس ال قضية هى البحرين،

العالقة ذات الدولة مؤسسات مختلف جهود
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 كتب، مما بالرغم النواقص، تخلومن وال النقد، تخلومن ال والتعليم التريية أنوزارة (٤

 التاحة األمور، هذه مثل نعالج أن علينا يجب فنحن األساس، ا هذ وعلى نظره، وجهة ولكل

 اكقشاف لنا يتسنى حتى الممكفة، القطاعات أوسع الى والحرية الديمقراطية من مزيد

معالجتها. ومحاولة الضعف، مواطن

 الوزراء رئيس فور ادجر السيد برئاسة متخصصة لجنة شكلت المتحدة األمم أن (٥

 الشعب لكينمكن : فىاحدىفقراتها تقول وهي لتعليم األسبقلمناقشةمشاكل الفرنسي

 المادة تفرد أن يجب واستمرت، الحياة امتدت ما المستمر، التعليم معين من ينهل أن من

 على والطالب التالميذ يكون أن وينبغي الجماعية، بالصبغة صبغها عدم أي الدراسية،

 فى التسلطية األشكال تنحسر وأن ورغباتهم، وحقوقهم مكانتهم معرفة من يمكفهم وعي،

 والبد والحوار، المشتركة والمسؤولية باالستقالل تسم التى العالقات محلها لتحل التدريس،

 احترام وعلى االنسانية، للشخصية المتعددة الجوانب معرفة على التربوي التدريب يقوم أن

 يقيدون الذين أولئك على ويجب ، واالنتقاء االختيار محل التوجيه يحل وان الجوانب، هذه

 تختفى أن الضروري ومن ستها،سيا ورسم ادارتها فى يشاركوا أن التعليمية المؤسسات من

ديمقراطية. بطريقة المؤسسات تدارهذه وأن البيروقراطية، مظاهر

 الجوانب، بعض فى اختلف وان المضمون، هذا عن يخرجوا لم المدرسين بأن يعتقد أنه (٦

المقنع. والحوار بالنقاش اال يعالج ال أيضا أنما الخطأ بعض هناك يكون قد وأنما

 قبل من هواعتذار ليس الموضوع أن يعتقد بأنه بالقول مداخلته الصالح علي واختتم

 الحل وأنما والتعليم، التربية وزير السيد قبل من كذلك اعتذارا ليس انه كما المدرسين،

 بينه مدرسيه، وبين بينه الديمقراطية من ومزيد النقاش، من ومزيد الحوار، من هومزيد

 فعال، يستطيع حتى البلد، هذا فى والتعليم التريية عن المسؤولين وبين يينه طلبته، وبين

 من قالخير كلمة وأن وبكالمه، بمنطقه الجميع يقنع أن تخصصه فى والخبير وهوالعليم

يتخذ. اجراء ألف

 جيمع وقوف من بالرغم موقفها عن تتراجع لم الوزارة هوأن الدهشة على الباعث االمر

 وتفاعلها المفصولين المدرسين قضية تواصل الى أدى الذي األمر لمدرسين ا جانب الى النواب

والخارج. اخل الد في

 من الوارد الكتاب قراءة تمت ١٩٧٥ مارس ٩ المنعقدةفي والثالثون الحادية الجلسة ففي

 العمل. عن الموقوفين المعلمين بإعادة تطالب وفيه ٧٥/٢/٢٤ بتاريخ الكويتية المعلمين جمعية

 الشرقي الرفاع مدرسة من ومدرسات مدرسين من مقدمة عرائض سبع قراءة تمت كما

 وبعض كرانة ومدرسة للبنين أبوصيبع ومدرسة للبنات الشرقي الرفاع ومدرسة للبنين

المدرسين بعض توقيف على والتعليم التربية وزارة قيام على فيها يحتجون المنامة مدارس
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العمل. عن

 برغبة باقتراح للتقدم الشعب كتلة سارعت األزمة لهذه حميدة نهاية وضع أجل ومن

 بفصل الخاص ٧٥/٢/٢٧ بتاريخ والتعليم التربيه وزارة من الصادر القرار بإلغاء يطالب

 خالد األعضاء السادة االقتراح على وقع وقد أعمالهم. إلى بإعادتهم ويطالب المدرسين

 تقديمه وتم الذوادي وعيسى حماد ومحمد مرهون ومحسن صباح جابر ومحمد الذوادي

اإلستعجال. صفة إعطائه مع اإلجتماعية الخدمات لجفة الى وأحيل الجلسة ات ذ في

 من فرغت حتى اسبوعان يمضي لم حيث المسئولية مستوى في كانت اللجنة أن والحقيقة

 ١٩٧٥ مارس ٢٣ ةفيالمنعقد والثالثين الثالثة الجلسة عرضهفي تم الذي تقريرها اعداد

: وهوكاآلتي

اللجنة. قبل من ١٩٧٥/٣/٨ بتاريخ التقرير مناقشة ( ١

 حول معه الراي وتبادل ١٩٧٥/٣/٩ بتاريخ والتعليم التربية وزير بسعادة االجتماع (٢

 لتطويق محاولة الوزيرفي سعادة على األمر اللجنة عرضت االجتماع هذا في الموضوع.

 السيطرة معها يصعب درجة الى ويتسع يستفحل لكيال نطاق اضيق وحصرهفي االشكال

عواقبه. وتالفي عليه

 يمكن وال وقطعي اداري هواجراء وزارته اتخذته الذي االجراء أن الوزير سعادة افاد (٣

 ال تهما منها جزءا يعتبرون التي الوزارة هذه الى وجهوا اشخاص بحق اتخذ وأنه الرجوع،

اثبات. الى وال دليل الى تستند

 األزمة. لحل وحيدة كوسيلةاالعتذار فرصة والمدرسة المدرسين أمام كان أنه الوزير أفاد ( ٤

 االدارية االجراءات مناقشة المجلس هذا اختصاص من ليس أنه على يصر الوزير (٥

للوزارات.

 وزارته الى موجهة تهما أنه على المدرسين كالم تضسيره الوزيرفي رأي تعارض اللجنة (٦

 العامة المناقشة خالل ذلك الموقرعلى المجلس اجماع من رضةالمعا هذه في تنطلق وانها

 احترام المجلسضرورة فيها اكد والتي ١٩٧٥/٢/٢٢ بتاريخ الموضوع هذا حول جرت التي

 دستور عليها اكد التي المبادئ هي وهذه البناء للنقد المجال والتعبيروافساح الراي حرية

 الوزير سعادة على يتوجب كان والتي الديمقراطية الحياة مقومات من واعتبرها البالد

الشأن. بهذا قراره يتخذ أن قبل االعتبار بعين ها أخذ

 باعتباره األمر هذا نقاش في المجلس اختصاص بعدم الوزير سعادة دفع بخصوص (٧

 تعتبر وال االداري القرار وبين الرغية هذء بين تعارض يوجد ال أنه اللجنة ترى اداريا شانا

فيه. طعنا ذلك

السلطتين من كل على يتوجب مضاعفات الوزير قرار على ستيرتب أنه اتضح أنه (٨
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 أنهذا عن عدا العامة الحريات يمس اآلمر وأن خاصة محاصرتها والتشريعيى التنفيذية

 قرارها, النظرفي العادة الموقرة الحكومة الى ابداءرغبة سوى ليس المقدم االقتراح

 عبرت اللجنة مقرر بصفته جابرصباح محمد النائب توقيع حسل الذي التقرير ختام في

 مجراها الى األمور ترجع كي القرار في النظر الحكومة تعيد أن في أملها عن اللجنة

الطبيعي.
 محسن والنائب الصالح صالح علي النائب هم أعضاء ثالثة داخل التقرير قراة بعد

 المقصولين المعلمين بارجاع يطالبون وجميعهم الجمري ألميرعبدا الشيخ والنائب مرهون

 االعضاء رغبة مع التجاوب بعدم عليهم رد عبدالعزيز الشيخ والتعليم التريية وزير لكن

 بأغلبية المجلس التقريرصوت على التعليق نهاية في اداري. هواجراء الفصل أن مؤكدا

 رفع وتم والتعليم التربيه وزارة من الصادر القرار بإلغاء الرغبة على بالموافقة صوت ٢٥

عليها. الموافقة أجل من الحكومة إلى الرغبة

 أن يعني بما الفصل بقرار متمسكة وظلت المجلس رغبة مع التجاوب رفضت الحكومة لكن

 أجل من الموقض هذا تخذت قد وأنها للوزير المتصلب الموقف وراء يقف من هي الحكومة

وراءهم. يقف من هم والتقدميين اليساريين أن منها ظنا المدرسين تأديب

 من شكوى عريضة قراءة تمت اللجنة تقرير مناقشة في الشروع وقبل أنه الى االشارة تجدر

 ٦٥ )رقم نويه الثا البحرين مدارس من وعريضة والمعلمات المعلمين معهد وطالبات طالب

 والبديع الزهراء فاطمه مدرسة من ومدرسات مدرسين من شكوى المجلس تلقى كما . ب(

 بعض بتوقيف والتعليم التربيه وزارة قيام على يحتجون والجميع ب( ٦٦ )رقم وباربار

العمل. عن المدرسين

 المادة الذيبدأبتالوة مراد محمد جاسم هوالسيد العريضتين هاتين على المعلقين أول كان

 إنسان ولكل مكفولة العلمي والبحث الرأي حرية بالنص تقول الدستورالتي من (٢٣)

 واألوضاع للشروط وفقا وذلك أوغيرهما، أوالكقابة بالقول ونشره رأيه، عن التعبير حق

 العربية األمة بها ابتليت التى المشاكل أسباب من أن قال بعدها القانون. يبينها التي

 أنه قال ثم من البدني. اإلرهاب ثم الفكري اإلرهاب لخلق الرأي حرية على هوالحجر

 تتتهي الحرية هذه أن أساس على ولكن حجره، ضد والمكافحة الرأي، حرية يحبذ ممن

 صراحة تص التي الدستور من ٣٣ بالمادة واستشهد اآلخرين. حرية تمس عندما

 بدون حرية ال أن وقال القانون يبينها التى واالوضاع للشروط وفقا الحرية، هذه ان على

 الهجوم شن أجل من الدستورية المادة هذه استخدم مراد جاسم النائب ويبدوأن ضوابط.

 البلد، هذا واقع تطابق ال أفكار عليهم دست المعلمين من أربعة أن قال حيث اليسار على

 موجهة تهما أفكارهم ترجموا وأنهم ورسالته، وعروبته قيمه ضد مجموعها فى وهي
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 مخالفة من نتمكن ال نحن والتي العربية الدول جامعة قبل من المقرر التعليم أسلوب الى

 العربية. الجامعات هذه فى العلم منتحصيل أبناؤنا يتمكن لكي قبلها من المقررة البرامج

 فى ونشرها القائها قبل وتمحيصها التهم دراسة المفروض من كان أنه يقول واستطرد

 العضو أفاد بعدها ذلك. فى السبب هي أنها وقال المواقف مجلة واتهم ألمواقف. مجلة

 أنهم اتهموا من لتصطحب المجلس هذا من أعضاء أربعة من لجنة بتكوين مراد جاسم

 يعتبر التربية وزير حجرة الى دخولهم مجرد ان لهم وقالوا تهم، صيغة فى انتقادات كتبوا

 واستند رفضوا. المدرسين لكن الخالف- وسيحل الشفهي، البسيط االعتذار من نوعا

 المعلمين بين خلل يحدث عندما أنه وقال الداخلية الالئحة من (١٤) المادة على مراد

 حقهم من تشريعية كسلطة ألنهم يتدخلوافيه أن حق لهم ليس كمجلس فأنهم واإلدارة،

 اآلن حدث الذي لكن التنفيذية. السلطة فى يتدخلوا أن حقهم من وليس والمراقبة، التشريع

 يشجب بأنه القول مراد جاسم وأضاف الطالب. استخدام بسبب البلد هذا فى هوفوضى

 المجلس هذا يجرجرهمفي الكل أن اآلن يحدث الذي وأن الخبيثة للمآرب األطفال استعمال

 حتى المخابرات جهاز أومن مدسوسين معلمين من حدثت ربما الفوضى أن اآلن وهويتصور

 أيضا السجون باب فتح الدولة. أمن اقرارقانون يرفضون لكنهم الدولة، أمن قانون يقرون

 حدث حيث الماضي بالعام وذكرمراد ألحد. السجن يريدون ال أيضا وأنهم بريئة لجماعات

أبرياء. ربما أناس وتمسجن ألبا اضرابفي

 هي وهذه ربيعة قاسم علي هوالسيد العريضتين هاتين على واألخير الثاني المعلق كان

مداخلته: خالصة

 معظم أجمع وفيها المدرسين موضوع فيها تاول السابق فى جلسة عقد المجلس ن (١

 وظائفهم الى المفصولين باعادة الوزيروطالبوا يتبناها التي السياسة شجب على النواب

المجلس. من الطلب هذا رفضت كعادتها الموقرة الحكومة أن اال

 طية يمقرا د كمؤسسة خل ا لد ا فى للمجلس حراج إ سبب قد لقضية ا حل لحكومة ا رفض أن (٢

برغباتها. يؤخذ أن ويجب التنفيذية السلطة من تحترم أن ان يجب

 الجميع يحترمها ديمقراطية كمؤسسة قيمته المجلس هوفقدان الثاني االحراج أن (٣

 يحل لن المجلس هذا بأن ققاعة الى وصلوا النهم المجلس هذا فى ثقتهم فقدوا الناس وأن

ومشاكلهم. اشكاالتهم

 اصرار نتيجة كبرت لكنه تطويقها باالمكان وكان جدا صغيرة البداية فى المشكلة كانت ( ٤

 من اليه وصلت ما الى ووصلت األحدات تصاعدت فةد ولذا الحل عدم على الحكومة

اإلستقرار. وعدم الفوضى

 أعتقد وال المجتمع، ا هذ فى لجديدة ا االفكار تمثل فأنها ،افكارهم كانت مهما المدرسون ( ٥
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 االفكار هذه رفض ا اذ ألنه الجديدة األفكار يرفض من الوزرأء ومن النواب من هناك ان

العصر. ومنطق يتعارض .وهذاما المجتمع. التطوروالنمولهذا فانهيرفض

 على تقضي وأن األخيرة للمرة موقفها بمراجعة الحكومة بمناشدة مداخلته ربيعة واختتم

المدرسين. ارجاع على وتوافق تتطور أن قبل مهدها المشكلةفي

 معلمون اآلن يوجد ال بأنه بالقول الرسائل هذه على والتعليم التريية وزير تعليق جاء

 مراد جاسم تعليق )يقصد التعليق وأن اداري كاجراء فصلهم تم قد فالمعلمون موقوفين.

 األعمال جدول على توضع أن ينبغي كان ما عريضة حول دار قد الواقع في ربيعة( وعلي

جدا. متأخرة النها

 الشعب ممثلي بنداء تكترث ال التربية وزارة أن المقتضب الوزير رد من تماما الواضح من

 اندلعلى الموقف وهذا واقعا أمرا اصبح قد الوزير نظر لفصلفي ا اجراء وأن ورغباتهم

النواب. لرغبات الصارخ التحد على فهويدل شيء

 برغبة اقتراح تقديم على األعضاء من هواقدامعشرة السياق هذا اليهفي االشارة يجب ما

 المفصولين المعلمين قضية لمناقشة خاصة جلسة بتخصيص فيه يطالبون المجلس رئيس الى

 اختلف المجلس لكن ٧٥ مارس ١ ةفيالمنعقد والثالثين الثانية الجلسة الطلبفي قدم وقد

الطلب. لبتفي تأخيرا نتجعنه الذي األمر لجلسة انعقاد علىموعد

 ذلك بين كما منهم واحد اعتقال على أقدمت بل المدرسين بفصل السلطة تكتفي لم

 وذلك ٧٥ إبريل ٢ ٠ ةفيالمنعقد والثالثين الثامنة الجلسة ي مداخمتف ين ريعة العضوعلي

 فيها يسقنكر الذي السويد في البحرينين الطلبة أتحاد من الواردة الرساله على تعليقا

 المعتقلين سراح بإطالق ويطالب ديمقراطيه الغير الحكوميه واإلجراءات المدرسين فصل

السياسيين.

 بأزمة تتعلق وأنها مدرسين قضية من أكبر هي القضية أن ربيعة علي قال المداخلة هذه في

 الديمقراطية أن التنفيذية السلطة تعتقد أن الخطأ من وأنه ككل. البلد هذا يمقراطيةفيالد

 وباالتحادات النقابية بالتشكيالت الديمقراطيةتبدأ بينما المجلسفقط هذا تتمثلفيوجود

 للحرية كبت هناك لكن وللصحافة للمواطنين الحرية من مزيد باعطاء وكذلك الطالبية

 وأضاف الحاضر. وقتنا الى االستقالل قبل ما منذ عليه هي ما على سائرة األمور زالت وال

 أساس على برغبة االقتراح هذا وفاز برغبة باقتراح تقدم المجلس أن فقال القول ربيعة

 المدرسين أحد باعتقال الفصل عملية توجت السلطة االأن أعمالهم الى المدرسين اعادة

المجلس. رغبة على السلطة هورد ا هذ وأن أيضا

لخاصة السفر جوازات (١٣
 في المنعقده والثالثين السابعة الجلسه في السفر جوازات قانون مشروع مناقشة اثناء
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 بمبدأ المتعلقة وهي المهمة الحقوقية المسائل احدى الشعب كتلة أعضاء أثار ٧٥ إبريل ١٦

 الثامنة المادة عند االعضاء السادة توقف القانون. وأمام الحقوق الموطنينفي بين المساواة

 والداخلية الخارجية الشئون لجنة مقرر كمال سلمان العضويوسف السيد تالها التي

 الى: دبلوماسي سفر جواز منح األمير بموافقة يجوز : حول والتي والدفاع

الحاكمة. األسرة أعضاء ا-

 وزير من طلب على بتاء وذلك الخارج، الى رسمية مهمة الموفدينفي الدولة موظفي ب-

الخارجية.

 وذلك المتحدة، لألمم المتخصصة الوكاالت إحدى البحرينفي دولة لتمثيل الموفدين ج-

تاديةمهمتهم. أثناء

 المسافرين القصر وأوالدهم الجنسية البحرينيات )ج( )ب(، الفئتين أفراد زوجات د-

فيصحبتهم.

 للمجلس أمره ترك الذي )ا( البند عدا باإلجماع، وردت كما أقرت المادة أن المقرر وقال

الموقر.

 من المقدم االقتراح فى نظرت اللجنة أن اإليضاحات هومدونفي كما ذلك والسببفي

 دبلوماسي سفر جواز بمنح المتعلق المادة من ( ١) البند بحذف والداعي رييعة العضوعلى

 أمرهذا ترك الحاضرين أعضائها بأغلبية رأت اللجنة لكن الحاكمة األسرة أعضاء الى

فيه. للبت الموقر للمجلس التعديل

 أن اعتبار على الحقوق في المساواة مبدأ على التعديل هذا ربيعةفي العضوعلي استند وقد

 المواطنين أن وأكد الدستور نصعليه الذي المساواة ومبدأ يتعارض الحقوق التمييزفي هذا

القانون. أمام سواسيه

 الدولة وزير البحارنة محمد حسين الدكقور سعادة الفقرة الغاء طلب على المعلقين أول كان

 كما تبقى أن يجب المادة من )ا( الفقرة أن ترى اللجنة أن قال الذي القانونية للشئون

 المنطقة المطبقةفي القوانين مع تنسجم ألنها حذفها، ضرورة ترى وال المشروع، فى هي

 الوزير وقال زات.بالجوا الخاص الكويت قانون لفصفي ا نفس ويوجد الموضوع، هذا بشأن

 من نوعا باعتباره البلدان هذه في الدولة( )رئيس لألمير يترك النص هذا أن يعتقد أنه

 الجنسية، يمنح ان الجنسية لقانون بالنسبة أيضا ولألمير باألمير، الخاصة االمتيازات

 وترى الفقرة، هذه تحذف ال ان الحكومة ترى ولهذا المنطقة بهفي معمول نص أيضا وهذا

الثامنة. المادة من كجزء كانت كما المشروع فى بقائها ضرورة

 )ا( الفقرة إلغاء مقترح عن دافع الذي رييعة قاسم هوالعضوعلى الوزير بعد المتكلم كان

باآلتي:
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 المستوى ولكن خاص، سضر جواز على حصولهم في الحاكمة العائلة أفراد ضد لست أنا

 فى المواطن اليه وصل الذى الوعي من والمستوى البالد، اليه وصلت الذي الحضاري

المواطنين. بين تمييز هناك يكون ال أن يرى البحرين

 المبدأ، هذا من انطالقا االقتراح بهذا تقدمت ولذلك القانون. أمام سواسية المواطنون

. لمواطنين تساوىا ينصعلى الذي الدستور واعتماداعلى

 بالقول: االلغاء مقترح عن دافع الذي مرهون حميد محسن للسيد الثالثة المداخلة كانت

 المعينة المهارة صاحب المواطن على يسهل ميزات من له بما الدبلوماسي السفر جواز أن

 نوع القانون حصر ولقد المهام، هذه تعيق إجراءات تجاهه تتخذ أن دون هذه، مهامه أداء

 لئال الزوايا، هذه من أمورهم تسهل أن يجب والذين المهام، بهذه يكلفون الذين المواطنين

 ال أنا فبالتالي مهامهم، فى المواطنين هؤالء حصر قد القانون ان وحيث مهامهم. تعاق

 حدد نفسه القانون مهام. بال لمواطنين دبلوماسية سفر جوازات هناك تكون ألن داعيا ارى

 لهم تكون أن البد الذين وفالن فالن أى وكذا.. وكذا لكذا الدبلوماسي السفر جواز إعطاء

 داع هناك فليس وبالتالي البلد. فى الرسمية ألوضاعهم نتيجة دبلوماسية سفر جوازات

 وارد، ربيعة علي الزميل تعديل ان وأرى غيرهم، الى دبلوماسية سفر جوازات تعطى الن

التعديل. هذا مع يصوت أن وأتعشم

 االلغاء مقترح ليدافععن الشعب( منكتلة )وهوأيضا سلمانحماد محمد السيد دور وجاء

: بالقول

 الحكم هذا يخصص ولم مطلق، حكم المادة من )أ( الفقرة في جاء الذي الحكم أن

 وتوافق يقرها أنه بحيث قناعة، الواحد لدى تكون لكي أومحدودة، معينة مجموعة

 الحاكمة العائلة أفراد من شخص كل مثال أنه الى األمر يعطى المطلق الحكم وهذا .الواقع.

 خصص هذا الدبلوماسي الجواز ثالثا- دبلوماسي. سفر جواز على الحصول الحقفي له

 كون أساس على تعطى وال الدبلوماسي، الجواز يمنح الذي الشخص بها يقوم معينة لمهام

 الدبلوماسي الجواز أن بمعنى للدولة. معينة بمهمة ه لقيام وانما وكذا، كذا من الشخص

 األمر، يتطابق أن يمكن ال األساس هذا وعلى بالخارج. للدولة أوالخدمة بالمهمة مربوط

 ليست الحاكمة األسرة أفراد من كثير هناك ثم النطاق هذا خارج الى الحكم أوينسحب

دبلوماسية. جوازات يعطوا أن المعقول من وليس الدبلوماسي، بالمعمل عالقة لهم

 مستوى من بلغناه ما أن ذلك سليم، رأي ربيعة علي الزميل قاله الذي الرأي ثالثا-

 السياسية الحياة نؤطر أن يجب ذلك وعلى القادمة، لألجيال لنشرع جئنا ونحن حضاري،

 نحشر أن أرى ال ولذلك وواضحة.. الخطوط، ومعلومة أطرصحيحة، داخل واالقتصادية

 الموضع فيهذا وضعها لها- احترامي مع الحاكمة- األسرة حتى غيرمكانه، مكان شيئافي
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 دبلوماسية جوازات يمنحون الحاكمة األسرة أفراد كان واذا اإلعراب. من محل له ليس

 يشرف ذلك أن أعتقد وال المواطنين، كبقية خدمات من للدولة يؤدونه ما أساس على

 مستواه يعرفون الذى العصر هذا فى خاصة تمايز، لهم يكون بأن الحاكمة األسرة أفراد

. هوالصواب. (ا ) الفقرة حذف أن وأعتقد وحقيقته،

 السيد الوسط كتلة عضو )ا( فقرة بالغاء ربيعة علي لمقترح المعارضين ضمن من كان

 يلي: بما االمتياز هذا وجود استمرار عن دفاعه معرض في قال الذي مراد محمد جاسم

 ما أعراف، تحكمها حاليا المنطقة ولكن واقع، ربيعة علي األخ قاله ما الرئيس.. سيدى

 ونحن تكريمهم، ويجب السن، فى كبار العائلة أفراد بعض اآلن. حتى المنطقة اجتازتها

 بل أبدا، الجميع.. على نفضلهم أننا ذلك معنى فليس دبلوماسي بجواز نكرمهم عندما

 داعيا أجد ال وأنا الخارج. االحترامفي من نوعا أويعطون االحترام، من نوعا نوليهم، أننا

 أعطى باألحرى الدستور أوأن األمير، أعطينا وأننا خاصة لألمير، الحق هذا نعطى لئال
 ("لألمبرأن٣٧(و)٣٦(و)٣٣(و)٣٣المادة) كثيرة، مواد فى الصالحيات األميربعض

 هذه آخره- الى وزارة، ويشكل يعفويمرسوم لألميرأن (٤١) والمادة المعاهدات، يبرم

 عائلته. أفراد من لواحد دبلوماسي سفر جواز إعطاء من أكبر صالحيات تعطيه مواد كلها

المادة. هذه بقاء على الموافقين من فنحن ولذلك

 أعضاء من البالغ االهتمام ذلك تنل لم المبدئية القضية هذه أن الموضوع والغريبفي

 عن واحجامه المجلس بها تعامل التي السلبية بدليل الدينية الكتلة من وخاصة المجلس

 قفل على جماعية موافقة صدرت مراد جاسم السيد مداخلة فبعد حيالها. موقف اتخاذ

 لآلمال مخيبة جاءت النتيجة لكن للتصويت التعديل بطرح الرئيس وبدأ النقاش باب

 وافق فيما الشعب كقلة اعضاء هم أعضاء ستة سوى الفقرة حذف على يصوت لم حيث

 المادة على التصويت جاء وعندما التصويت. عن اآلخرون وامتنع عضوا ١٤ ابقائها على

 وبذلك التصويت عن الباقون وامتنع أعضاء ثالثة وعارضها عضوا ١ ٨ عليها وافق متكاملة

هي. كما المادة إقرار تم

 خالل المجلس في طرحها تم التي السياسية القضايا أن القول أمكن الفصل هذا ختام في

 للوضع الحقيقية الصورة يعطي من هي آنفا منها األهم استعراض تم والتي االنعقاد دورتي

 فهذه االستقالل. أعقبت التي الوطني تاريخنا من الحساسة المرحلة تلك خالل السياسي

 وكأنها المجلس مع التعامل تصرعلى التي الحكم كماقلناعقلية تعكس والوقائع األحداث

 هذا وعلى القرار. سلطةاتخاذ يملك من هي وأنها الحقيقية السياسية االرادة هيصاحبة

 وكما العصرية. الدولة وبناء التغيير وترفض الدستورية القيود السلطة ترفض األساس

 هذا ودعم حماية مسئولية تحمل البريطانية االدارة فأن اليريطانية الوثائق من هوواضح
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 التي المحدودة الصالحيات بتلك العمل تجميد الى أفضى الذي التسلطيوالقمعي النهج

الوطني. المجلس بها يتمتع

العمالية القضايا

 من جديد طور في البحرين دخلت الماضي القرن من الثالثينات في النفط اكتشاف مع

 بالعمل الوثيق وارتباطها العاملة نموالطبقة ومع الرأسمالية. الصبغة العماليةذات المشاكل

 سياسية أبعادا والمشاكل القضايا هذه أخذت الكبيرة الصناعية النفطوالشركات حقول في

 التضحيات بذلك وقدمت البحرين شعب نضاالت في دوركبيرا العاملة الطبقة لعبت حيث

 االجتماعي التطور تحقيق سبيل في والسبعينات والستينات الخمسينات في الجسيمة

السياسي. واالستقالل

 العمالية والقضايا المشاكل تفاقم مدى على السبعينات وأحداث الستينات انتفاضة تشهد

 القمع استخدام خيار تبني على واصرارها معها التعاطي الحكومة رفض بسبب وذلك

 تضع التي السياسة هذه لمثل الطبيعية والنتيجة المطلبية. العمالية التحركات ضد والسجون

 المشاكل هواستفحال البحرينية العاملة الطبقة مصالح فوق األجنبية الشركات مصالح

 القضايا هذه تتفجر أن أبدا مستغربا يكن لم لذا موقوته. قنابل الى وتحولها وتراكمها

 الستةوالعشرين التيتجاوزعددها لمتتالية االضرابات الحياةالنيابيةفيصورة بدء مع

 الشركات العاملينفي لعمال وشكاوىا العرائض تنهال أن أبدا مستغربا لميكن كما اضرابا.

 هذه تصبح وان أعماله بدء ومنذ الوطني المجلس على وغيرها المقاوالت وقطاع الصناعية

 موقف الشعب كتلة تتخذ أن جدا الطبيعي ومن الوطني. المجلس أجندة قمة في القضايا

 التي القضايا بهذه والتزامها مصداقيتها تبرهنعلى وأن العاملة الطبقة حقوق عن المدافع

 االضراات هذه مع تتعامل أن الحكومة من المفترض كان االنتخابي. برنامجها في تبنتها

 عدم وضمان المشاكل هذه على للقضاء العملية الحلول وضع في وتسارع المسئولية من بروح

 وراء هي بأنها السياسية للقوى اتهامها توجه راحت ذلك من العكس وعلى ولكنها تكرارها

تسييسها. بغرض العمالية الساحة تحريك

 تنهال العمالية العرائض بدأت حتى بية النيا الحياة بدء على واحد شهر مضى قد يكن لم

 لتصليح البحرين شركة عمال من المقدمة العريضة تلك ذلك على ومثال المجلس على

 الخارج من العمالة جلب ومن البحرينيين الموظفين قلة من يشتكون وفيها والهندسة السفن

الفنية. األعمال على لتدريبهم الخارج الى البحرينيين العمال ارسال عدم ومن

عضوا ١٦ بادر البطالة مشكلة استفحال من وخوفا المطالب هذه المجلس أعضاء تفهم وقد

157



 جلسة بتخصيص اقتراح بتقديم الثالث البرلمانية الكتل يمثلون وهم المجلس أعضاء من

 يناير ٢٠ بتاريخ المنعقدة التاسعة الجلسة وكانذلكفي العمالية القضايا لمناقشة مستعجلة

يلي: ما على االقتراح نص وقد٧٤

 للوطن البناة وهم الدستور من (١٣) المادة بمنطوق عليه وواجب للمواطفين حق العمل أن

 وسواعدهم بايديهم الذين وهم الوطني االقتصاد أركان عليها تشيد التي والدعامات

المجتمع. رخاء سبيل يبذلونفي

 الحالل والكسب الشريف العمل يوفر ال أن المواطنين بحقوق واجحاف للجميل لنكران أنه

 لطاقات وتعطيل والمهارات والخبرات البشرية للطاقات هدر وهوكذلك البلد ا هذ للعمالفي

 رقم المادة وردفي كما الدولة تكفلها أن وذلك بها الالئق مكانها توضعفي أن يجب انتاجية

 نطرح الدستور من (٧٢) رقم المادة على بناء الشعب هذا نواب وأننا الدستور. من ( ٥)

 يلي: ما ونقترح تجاهه المسئولية ولتحمل للمناقشة عليكم أبعاده بجميع العمل موضوع

أبعاده. بجميع العمل موضوع لمناقشة مستعجلة جلسة تخصيص أوال

على: المسئولين مع للعمل برلمانية لجنة الجلسة هذه تنتخبفي ثانيا

 البحريني يستطيع أجنبي عامل أي محل العمل عن العاطلين البحرينيين العمال احالل ( ١

عمله. بمهام القيام

.ووقفها العمال تجاه تمارس التي الكيفية التسريحات في التحقيق ( ٢

 ممكنة. فرصة أقرب والعمالفي للعمل جديد عمل قانون مشروع تقديم الدولة من الطلب (٣

 التي المبادرة تلك العمالي الوعي مستوى ويعكس البطالة مشكلة حجم على يدلل ومما

 وهم أعضاؤها لبث ما والتي العمل عن بالعاطلين خاصة لجنة بتشكيل العمال بها قام

 تقدموا أن ودرباس الريس ومحمد الحوري لجليلوعبدا البنكي سند وأحمد عواجي عباس

 على الحصول فيه يطلبون الداخلية وزارة الى بخطاب يناير من والعشرين الحادي في

 المجلس نظر لفت بهدف الوطني المجلس صوب تجه عمالية مسيرة بتسيير ترخيص

 من االتصال جاء اللجنة على بالرد الداخلية وزارة تبادر أن من وبدال العاطلين. لقضية

 االجتماع الداخلية وزير برغبة اللجنة أعضاء أخبر الذي خلفان خليفة السيد العمل مدير

 وضابط العمل وزير حميدان ابراهيم السيد االجتماع حضروا الذين ضمن من وكان بهم

 ها مفاد اللجنة الى رسالة هوايصال االجتماع ملخص كان الجنسية. البريطاني المباحث

 مسيرات رؤية ترغبفي ال الحكومة فأن الديمقراطي العهد تعيشفي البالد دامت ما أنه

 تقييدا ذلك واعتبرت وتحذيراتها الحكومة بنصائح لعبا تكن لم اللجنة لكن عمالية.

 التي مظاهرتها بتسيير العمال قام التالي اليوم في الدستور. عليها نص التي للحريات

 رئيس عليهم خرج وهناك الوطني المجلس مبنى عند وتوقفت العمل وزارة من انطلقت
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 وقام المدني لله عبدا األستاذ المجلس سر أمين ومعه الجشي جواد حسن االستاذ المجلس

العاطلين. رسالة باستالم الرئيس

 القضايا لمناقشة مخصصة ١٩٧٤ يناير ٢٧ بتاريخ المنعقدة عشر الحادية الجلسة كانت

 متزامنة جاءت التي العمل عن العاطلين رسالة بقراءة أعماله المجلس استهل وقد العمالية

كاآلتي: وهي المفتوحة للمناقشة الموضوع طرح مع

١٩٧٤ يناير٢٢

الموقرين الوطني المجلس وأعضاء رئيس السادة حضرات

،واحتراما تحية

 مضطردين وتعسف اضطهاد من البحرين فى العاملة الطبقة تعانيه ما عليكم يخفى ال انه

 لقد والمقاوالت. الشركات قبل من وبهتانا زورا حقها فى قيل وما الماضية، السنوات طيلة

 هذه جميع وكانت العمل، فى والكفاءة االدراك وعدم بالتقصير بالبحريني العامل اتهموا

 هواقناع ذلك وراء من القصد وكان الواقع، الى تستند وال باطلةوغيرصحصحة االتهامات

 محل األجانب العمال بجلب لهم بالسماح االجتماعية والشئون العمل وزارة فى المسئولين

المواطنين. العمال

 خاصة- - تتيح زهيدة وبأجور اتفاقياتمجحفة يعملضمن األجنبي العامل أن والمعروف

 العمال وجه فى العمل أبواب تصد وبالتالي الربح من كبيرا قدرا المحليين للمقاولين

 ال العمل فى مضايقات الى االجور فى تدني من ومجحفة قاسية شروطا أوتضع البحرينيين

تحملها. المحلي العامل يستطيع

 العمل مارس قد البحريني العامل أن وهي واضحة حقيقة الى نظركم نلفت أن نود كذلك

 وهناك ،أتقنهما حتى تماما عليهما وتدرب ١٩٣١ عام منذ حديثة بطرق والفني الصناعي

 مصفاة وهى األوسط الشرق فى مصفاة أكبر بناء أولها ذلك، على تدل كثيرة شواهد

 الصناعية المنشآت بناء فى البحرينيين العمال من كبيرة اعداد اشتركت بابكووكما شركة

 ذلك يزال وما السعودية. العربية المملكة األكبر الشقيق البلد فى الضخمة األنابيب ومد

الخليج. أكثرمناطق فى البحريني العامل بكفاءة يشهد اآلن حتى

 ويمبي جورج (Wimpey) Goerge شركة أمثال الصناعية الشركات بعض تحوم كذلك

 مناطق جميع الى البحرينيين العمال بارسال (Brown &Root) أندروت برون وشركة

 المقاولين تدخل ولكن المحلي، العامل كفاءة على معتمدة وبحرا يرا الصناعية الخليج

 الطبقة هذه جعل ها أوردنا التي لألسباب األجنبي بالعامل البحريني العامل واستبدالهم

لمادي. فريسةللبطالةواالفالسا

 على تأكيدها قرار أعلنت قد البإلد سموأمير قيادة تحت الرشيدة حكومتقا بأن نعلم اننا

159



 الديمقراطي والحكم الدستور ظل فى الشعب هذا مصالح وتحقيق الخير البلد هذا بناء

ألمير. سموا أقره الذي

اليكم: بها نتوجه التى الملحة المطالب الرسالة هذه ضمن نلخص أن نرى لذلك

فورا. األجانب العمال من بدال البحرينيين العمال بتشغيل والمقاولين الشركات الزام ( ١

 على والتحايل التالعب من والحد أجانب، عمال جلب من والشركات المقاولين منع (٢

االجتماعية. والشئون العمل وزارة قبل من عمل رخص باعطائهم القانون

 يتناسب بما متساوية والشركات المقاولين قبل من للعمال تصرف التي الروتي تكون أن (٣

المعيشة. وغالء

 القانون. حسب المشروعة حقوقتا صون من تتمكن حتى العمالية للنقابات قانون يشرع (ن٤

وشكرا المواطنين. جميع لخدمة بالتوفيق لكم تمنياتقا أطيب بقبول وتفضلوا ا هذ

 العمالي الحقل في الناشطين من مجموعة العاطلين عن نيابة الرسالة هذه على وقع وقد

عمران. علي لجليل وعبدا لبنعلي ا صباح ويوسف عواجي عبدالله عباس وهم

 من جملة وطرحت والمشاكل القضايا من المزيد على الضوء سلطت الرسالة أن الواضح من

 ألقى الذي حميدان ابراهيم السيد العمل وزير المتكلمين أول وكان المناقشة بدأت الحلول

 المطروحة والمطالب العمالية القضايا بمجمل يتعلق فيما وزارته نظر وجهة فيها بين كلمة

اليها:- تطرق التي المواضيع هي وهذه الساحة في

 من تمثله لما الحكومة اهتمام موضع هي الوطن هذا أبناء من العاملة الطبقة أن أوال:-

 أولت ولقد االنتاج مصادر من خالق ومصدر والتنمية اليناء عملية في رئيسية دعامة

 قانون أن وحيث الدستور. مواد من عديدة مواد العاملةفي لطبقة با االهتمام هذا الحكومة

 لمجلسكم تتقدم أن الحكومة ارتأت فقد نظر اعادة الى يحتاج ١٩٥٧ لعام البحريني العمل

 ومناقشة دراسة ممثلوالشعبفي يشارك أن في منها رغبة وذلك جديد قانون بمشروع الموقر

مباشرة. المواطنين بمصالح يتعلق ولكونه البالغة ألهميته وذلك القانون هذا واقرار

 تقدمت الحكومة أن المعرفة يعرفحق النقابيفالكل التنظيم بحرية يتعلق فيما أما ثانيا:-

 النقابي التنظيم بحرية الخاصة (٢٧) المادة وفيه التأسيسي للمجلس الدستور بمسودة

 بخصوص أما الدستور. على التصديق بعد المفعول سارية وأصبحت المادة هذه أقرت ولقد

 ذلك في الحكومة كانت إذ اآلن عنه يختلف فالوضع الدستور اقرار قبل النقابي التنظيم

 تتمكن لم وفنية ادارية ألسباب وأنه والتنفيذية الشريعية السلطة بمهمتي تقوم الوقت

 بالتنظيم المتعلقة األحكام لتتمكنمنوضع والفنية رية االدا أجهزتها استكمال من الحكومة

 يتعلق فيما أما الزمن. من لفترة األحكام بتلك العمل أوقفت لذلك التنضيذ، موضع النقابي

 بحثا الوزارة على ترددوا الذين العمال غالبية أن أوضح أن فاود العاطلين العمال بموضوع
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 خدماتهم انتهت مؤقته أعمال وفي خاصة وشركات مقاولين لدى يعملون كانوا العمل عن

 للبحث األولى األيام منذ باشرت الوزارة وانما بها، كانويعملون التي المشاريع بانتهاء فيها

 منهم الباقي توظيف في طاقتها بكل تعمل الوزارة زالت وما ومهنهم تتناسب أعمال عن لهم

 األجانب العمال رخص تقييد الى لجأت الوزارة أن كما الخاصة والشركات المؤسسات لدى

 البحرينيين العمال احالل بقصد وذلك المحلي السوق في حاليا المتوفرة المهن في وخاصة

العمالية. القضايا الزمالءفي األعضاء آراء الى أستمع أن أود ووختاما االجانب محل

 الكتل مثلوا اعضاء تسعة عليه والرد المناقشة في شارك كلمته القاء من الوزير فرغ أن بعد

 أحدهما بمقترحين التقدم تم وتشعبها المطروحة القضايا ألهمية ونظرا المجلس. الثالثفي

 والشئون العمل ولجنة تتعاون خاصة لجنة تشكيل على وينص مرهون محسن النائب من

 وتقديم الحلول ووضع عام بشكل العمالية المشاكل ودراسة العمالية المشاكل لحل االجتماعية

 به تقدم وقد األول المقترح عن كثيرا يختلف وهوال الثاني والمقترح لها. الناجعة المقترحات

 الحلول لوضع الوطني المجلس أعضاء بين من لجنة انتخاب على وهوينص أبل حمد النائب

 االعتبار بعين األخذ مع وطنه الكاملفي حقه البحريني للعامل يكفل قانون مشروع واقتراح

 قانون منخالل الكريم عيش له كافال العمالية النقابات خالل من الجماعي التفاوض حق

االجتماعي. الضمان

 مهمة اليها يوكل لجنة بتشكيل مرهون محسن العضو رأي على األعضاء رأي استقر وقد

 الى التسعة النواب مداخالت أن والحقيقة بذلك. تقرير واعداد والقضايا المشاكل دراسة

 وسلطت العمالي الوضع عن صادقة صورة اعطاء في نجحت العمالية اللجنة رسالة جانب

 فقد ولذا الحكومة. لعبته الذي السلبي والدور السبعينات في العمل ظروف على الضوء

 على وحرصت طرحها تم التي والمقترحات الحلول معظم بتبني البرلمانية اللجنة بادرت

تقريرها. كتوصياتفي تقديمها

 الوضع تدهور مسئولية تحمل الحكومة هورفض المناقشات هذه في ستغراب لال المثير األمر

 ذهبت أنها بل االعضاء. السادة به تقدم الذي البناء النقد لتقبل استعدادها وعدم العمالي

له. مبرر ال هجوم وأنه محله ليسفي بالقصور اتهامها أن قالت عندما ذلك من أبعد الى

باآلتي: داخل الذي مبارك من محمد الشيخ الخارجية وزير لسان على ذلك جاء

 واألبعاد األهمية بهذه موضوع يطرح أن الدستورية حياتا مستهل فى ونحن يؤسفنى

 والبعيدة الخطابية الروح من الكثير فيه الذى الشكل بهذا يطرح أن البالد، حياة فى

 من وهناك السوق، فى يباع وعرقه العامل دم بأن قال من هناك المعلومات. فى الدقة عن

 فوضى فى نعيش بأننا يقول من وهناك العمل، الى بالعصى يساق البحريني العامل بأن قال

 نقول ونحن العمال. لشنق الحبل الشركات اعطت الحكومة بأن قال من وهناك اجتماعية،
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 لمسئولية ا يقدر ال تب كا وعن ما صحيفة فى نقرأه أن يمكن لمنهمر ا م لكال ا ا هذ مثل بان هنا

 مقبول غير ظلم فانه الشكل بهذا العمال اخواننا قضية تطرح أن أما مستواها الى يرتفع وال

 الحكومة هذه أولتهم الذين العمال مقدمتهم وفى حقه مواطن كل نعطى أن مطالبون ألننا

 القديم تاريخها فى له مثيال تر لم اقتصادي ازدهارر فى البحرين تعيش حيث األهمية كل

 الحساسة المنطقة فىهذه بارزا تجاريا مركزا البحرين وأصبحت الحديث والفىعصرها

العالم. من
 مستوى رفع الخصوص وجه على به نقصد البلد هذا فى والصناعات الشركات انشاء أن

 فى ومكفولة مضمونة العمال حقوق كانت وأصدرناه الدستور شرعنا عندما واننا العامل،

 مختصة لجان شكلت وقد الدستور، قرره ما بتنفيذ اليوم مطالبون ونحن الدستور مواد

 هذا فى نطالبكم فاننا نهائية، حلول الى والوصول الموضوع هذا لمناقشة المجلس هذا من

 السلطة مع المسئولية ونتحمل نبها جوا جميع من المشاكل هذه لدراسة الجاد بالعمل المجلس

 المواطنين لكل االجتماعية العدالة بتحقيق مطالبون ونحن األمور، هذه حل فى التنفيذية

 تخالف كثيرة حقائق هناك دورته. انتهاء بعد المجلس هذا سيواجه الذى هوالتحدي وهذا

وتصورات. أقوال من االخوة به تقضل ما

 البحرين في عاملة أيادي لديها شركة أكبر البحرين شركة أن على تدل أرقاما أمامي أن

 الوقت نفس تسيرفي الوظائف بحرنة أن على يدل هذا فقط ٠/٠١١ البحرينيين غير ،نسبة

 الذي وبالتشريع الجاد بالعمل ولكن عليها التغلب يجب نواقص هناك أن أنكر ال أنا قدما.

 وكل البحرين شعب لخير جميعا المشتركة فتا أهدا نحقق ومصلحته كرامته للعامل يحفظ

. لله ا بعون قريب آت

 كانت فقد حميدان حسن محمد ابراهيم السيد االجتماعية والشئون العمل وزير سعادة أما

كاآلتي: مداخلته
 العمال وصف بعضهم العمالية. القضية الى بالنسبة وأفاضوا ءلزمالا تفضل لقد

 كأنها القسوة من أوضاعهم وصف وبعضهم البلد، هذا فى موجود بجيش المتعطلين

 التي الغابرة بالعصور الموجودة العاملة الطبقة وصف وبعضهم بالعصى، ويساقون مشانق

الرومان. وهوعصر أوربا على مرت

 وزارة بمراجعه الزمالء أحد لوتكرم األوصاف. هذه بكل جاءوا أين من سيدي- أعرف- ال

 يتكلمون التي االعداد أن الكتشفوا الجلسة هذه موضوع هي التي البطالة بخصوص العمل

 العصور وضع فى تعيش ال البحرين تعيشفي التى العاملة الطبقة وان جيوشا تشكل ال عنها

 أفضل اجتماعي وضع وفى انسانية ظروف وفى العشرين القرن في تعيش وانما الغابرة

 البحرينيين. لجميع متوفرة مازالت العمل البالد،فرص عليها مرت التى لعهود من كثيرا
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 يعملون كانوا هؤالء العاطلين العمال أن فأقول وأعود العاطلين، العمال بعدد احصائية لدي

 العمل بانتهاء باستمرار أعمالهم تنتهى خاصة وشركات مقاولين لدلى مؤقتة مشاريع في

 العمال عدد وصل ١٩٧٣ ديسمبر لشهر أمامى التى االحصائية آخر، عمل الى وينتقلون

 العاملة القوة الى بجيش العدد هذا وليس فقط عامال ٤٣٩ الوزارة على ترددوا الذين

 البلد، فى الموجودة العاملة الطبقة من X ١ حتى تشكل ال النسبة هذه أن اذ البحرين فى

 المؤسسات فى وظائفهم الستالم عامال ٣٢٥ ديسمبر شهر خالل فى أرسل العدد ا هذ من

 العمال عدد بلغ لشهريناير ١٩٧٤/١/١٩ لغاية األخرى االحصائية الخاصة. والشركات

 أمنه فى البلد هذا يهدد بجيش العدد هذا وليس فقط عامال ٣ ٣ ٠ الوزارة على ترددوا الذين

 لوتفضل وتخصصاتهم. مهنهم مع لتتناسب ألعما أيضا منهم كبير أرسلعدد واستقراره،

 بعض تكلم الحقيقية. الكتشفوا يتكلمونعنها التى األعداد فقطعن وسألوا الزمالء بعض

 النقاي التنظيم حرية بمادة تقدمت قد الحكومة بان فأقول وأعود النقابات، عن الزمالء

 لدى أكيدة الرغبة زالت وال الحكومة بها تقدمت كما المادة هذه وأقرت لدستور ا فىمشروع

.التنفيذ حيز فى بها المتعلقة واألحكام النقابات هذه بوضع والمجلس الحكومة

 قانون سن واقترحوا العاملة الطبقة على الواقع الظلم بخصوص الزمالء بعض تكلم

 فى الحكومة به تقدمت قد أيضا االجتماعي الضمان فأقول أعود االجتماعي، الضمان

 لوضع الدستور اقرار بعد خبيرا الحكومة واسقدعت المادة وأقرت الدستور مشروع مسودة

االجتماعي. الضمان بخصوص المجلس هذا على سيعرض جديد قانون مسودة

 خبيرا أيضا الحكومة واستدعت الصناعي واألمن السالمة بخصوص الزمالء بعض تكلم

 هذه البراز الوزارة فى اآلن وهويعمل الصناعي واألمن بالسالمة خاصة تشريعات لوضع

 بعض تكلم الموقر. لمجلسكم العمل قانون مع المناسب الوقت فى وتقديمهما التشريعات

 على احتجاجا أضربت قد الهنود من جماعة أن وصوروا اضرابفندقهلتون الزمالءعن

 أعود الناس، الى بالنسبة الحقائق نقلب كيف أعرف ال البحرينيين. العمال بعض وجود

 سيارات ترسل ولم البحرينيين العمال قبل من حدثت قد االضرابات من عددا بأن فأذكر

 ولم أماكن عدة فى حدث قد الماضية السنة فى البحرينيين العمال اضراب ألن الشرطة

 من مستوى ولقحقيق سلمية كانت االضراب وسيلة الن العتقالهم الشرطة سيارات ترسل

 عمل ولشروط أفضل لحياة معهم يعملون كانوا الذين والمقاولين الشركات مع التفاوض

أفضل

 بايراد اخل الذي هوالنائبعليربيعة حميدان ابراهيم الوزير علىكالم األول المعقب كان

التالية: واألرقام االحصائيات

نسمة. ألف ٤٥ يقارب البحرين الموجودينفي األجانب السكان عدد ( ١
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 في لهم عمل استمارة أوجددت عمل استمارة الوزارة لهم أصدرت التى األجانب عدد أن (٢

الرسمية. لجهات ا من مأخوذ الرقم ا هذ وأن نسمة ألف ٢٧هـو ١٩٧٣ عام

 عدد وأن نسمة ألف ١٨ على يزيد لوحدها والباكستانية الهندية العاملة القوى عدد أن (٢

نسمة. ١٤٨٠ هو والسكرتارية الكتابية األعمال يحتكرون الذين الهنود زوجات

 (.٢٢٤٠٣هو ١٩٧١ )عددهافيعام ٣٤٥٢٠األجنبيةهو العاملة األيدي (أنمجموععدد٣

 (.٣٧٩٥٠ هو ١٩٧١ عام في دها عد ) نسمة ٤٣٥٢٠ هو لبحرينية ا ملة لعا ا ليد ا مجموع أن ( ٤

 رسمي مصدر من الصادرة االحصائية حسب البحرين فى الموجودة البطالة عدد أن (٥

فقط. ٤٨٠الوزيروهو أورده الذي للرقم بحرينيخالفا آالفعامل ٣ على تزيد

 لليد أعمال عن للبحث العمل لوزارة مبرر أي يوجد ال فأنه األرقام هذه على واعتمادا

 القطاعات كل فى تعمل األجانب من الهائلة النسبة هذه أن طالما العاطلة البحرينية العاملة

البحرين. فى المتوفرة
مستعجل: جذري كحل التالية العضوبالمقترحات تقدم االرقام هذه على وتأسيسا

 مفتشين فيه وتضع الوظائف( بحرنة )قسم اسم تحت العمل وزارة فى فرع انشاء .١

 المهن وتحصى الموجودة والشركات لمؤسسات لغزوا الصالحية وتعطيهم مخلصين قديرين

 وسريعة جدية بصورة محلهم البحرينيين احالل على والعمل األجانب يشغلها التي الموجودة

 وهوخروج بصدده نحن الذي الوضع هذا مثل وضع البلد على يطرأ ال أن بحيث ومنتظمة

 وعجز األزمة تفاقم تعكس المسيرة هذه مثل وجود أن العاطلين- بمسيرة تسمى - مسيرة

الموضوع. حل عن العمل وزارة
 واعطائها بتكريمها فنباشر الموجودة العاملة الطبقة تجاه بواجينا نقوم أن علينا .٢

 لليد اعطائها يمكن البحرينيون يشغلها التى الوظائف على زاد وما المحترمة الوظائف

البحرينية. العاملة اليد تدريب يتم أن الى األجنبية العاملة

 لمعالجة برلمانية لجنة بتشكيل أورده الذي قاسم أحمد عيسى الزميل اقتراح تأييد .٣

 يجب جاهز. بانه حميدان ابراهيم الوزير سعادة ذكر الذي العمل قانون مشروع أودراسة

 على عرضه وبالتالي وتعديله فيه للنظر البرلمانية اللجنة الى القانون مشروع يسلم أن

لمناقشته. الوطني المجلس

 المحافظة أساس على مستعجلة بصورة االجتماعي الضمان قانون تشريع فى االسراع -٤

 حين الى التسليف أو للتسول العاطلون يضطر ال وحتى البحرينية العاملة االيدي على

عمل. الحصولعلى
 أن أوممكن للنقابات جديدا تشريعا تعد أن يجب البرلمانية فاللجنة النقابات عن أما .٥

 لعام العمل قانون فى الواردة النقابات قانون أساس على النقابات بقيام اقتراحا نطرح
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 قانون يساير داخلي نظام أوتشريع النقابات قانون تعديل وبالتالي انطالق كنقطة ١٩٥٧

البرلمانية. اللجنة سيصدرعن الذي الجديد النقابات

 أننركزعلى يجب أننا اال الشيراوي السيد ركزعليه الذي الخدمات لقطاع احترامنا مع .٦

 وال المشكلة يحل ال الخدمات قطاع الن لبلد لهذا كحألمثل والزراعي الصناعي القطاع

 وزراعية. صناعية دعامة على يرتكز اقتصاد ء بقا على نعتمد أن والمفروض اقتصادنا ينمي

 اختصاص عدم الى ربيعة علي الزميل نظر المجلس رئيس سعادة لفت المداخلة نهاية في

 الدائمة اللجان الى تحال التشريعات أن وقال بالتشريع المجلس يؤلفها التي الخاصة اللجان

 الدين الدكتورضياء األستاذ الدستوري الخبير أيد وقد الدستوري النص المجلسحسب في

المجلس. رئيس رأي صالح

اآلتي:- مداخلتهفي تركزت فقد خلف لرسولعبدا الدكتورعبدالهادى النائب أما

 يتصور لكنه ،عاطال عامال ٤٣٩ هناك كان ديسمير شهر فى انه قال حميدان الوزير أن ( ١

 عامل ٣٠٠٠ امامه الوزير لوجد العمل لتوفير نيتها مكا وبا العمل بوزارة ثقة للعمال لوكان أنه
٠ كبيرا وجيشا

 لسان على ورد كما والتشريعية التنفيذية السلطة بمهام السابق فى الحكومة قيام أن (٢

 من يضهم وما الفرعية، األخطاء يبرر ال األصلي والخطأ ذاته حد كبيرفى الوزيرهوخطا

 بدور تقوم كانت الحكومة- أي أنها- هو العمالية الحكومة سياسة فشل السببفي أن كالمه

والتشريعية. التنفيذية السلطة

 وهواالصغاءأال والتفاهم العدالة عدتمليهقوا ما بأبسط تقم لم السابق لحكومةفىا أن (٣

 بشأن العمالي المطلب من الحكومة فموقف والمشروعة. العادلة العمالية المطالب الى

 فاالضرابات العمالية. الحركة تاريخ فى وتكرر معروف هوموقف النقابي التنظيم حرية

 التنظيم حرية اطالق والرئيسية األساسية مطاليها ضمن من كان ١٩٦٥ فى العمالية

 وتوفير عمالية نقابة بانشاء أيضا طالب ١٩٦٨ سنة فى الكهرباء دائرة واضراب النقابي

 لبعض اعتقال صورة فى السلطة رد وجاء األجوروتوفيرالمواصالت وتعديل السالمة أدوات

 مبنى اخل د للشرطة مركز بانشاء االجراءات هذء واختتمت اآلخر البعض وتسريح العمال

 على مركزة مطالبهم وكانت الخليج طيران شركة عمال اضرب ١٩٧٠ مايو فى الدائرة.

 هودوريات السلطة جواب فكان أساسية عمالية مطالب من ذلك الى وما النقابات انشاء

 مجاميع بدخول السماح عن تمتنع ولم االضراب تمييع حاولت ثم ومن والشغب شرطة

 الصحة- دائرة عمال أضرب ١٩٧٠ يونية فى االضراب. الفشال الشركة خارج من عمالية

 طبقتنا رفعتها التى األساسية المطالب نضسها هي مطالبهم كانت المالريا مكافحة قسم

 وتحددت سلكيوالال البرق عمال أضرب ١٩٧ . يونية أي الشهر ذات وفى دائما العمالية
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 أضرب ١٩٧ نوفمبر. وفى الطبقة. هذه أبناء من غيرهم به طالب ما نفس فى مطالبهم

 الذى البشع االستغالل انهاء فى تتركز مطالبهم وكانت )ألبا( موقع العاملونفي العمال

 النقابي التنظيم حرية باطالق المطالبة كذلك المحلي ووسيطها )ألبا( تمارسه ألبا

 وبدون كامال الشركة تدفعة الذي األجر العمال واعطاء عمالية نقابات بتشكيل والسماح

 لهذا حدث فماذا شك، وال بها سمعتم التى العمالية المطالب من ذلك آخر الى نقصان

 ٢٠٠ من يقارب بما الشغب شرطة طوقته لقد المشروعة؟ المطاليب وهذه العادل االضراب

 هذا ان نؤكد أن يجب معروفا. تجاهال والعمل االجتماعية الشئون وزارة وتجاهلته شرطي

 رفضوا عمالنا ألن وذلك والعمالية الوطنية حركتنا تاريخ فى مشرف هواضراب االضراب

 على أصروا بل الموقع فى المتواجد المكان واعطاب تخريب حاولوا الذين المندسين محاوالت

 النقابية مطالبهم على وأصروا مشروع عمالي نقابي هواضراب اضرابهم أن على التأكيد

الواعية.

 العمال تقدم هو الفقابي التنظيم لحق احتراما هناك بأن الوزير قول على يرد (أنما٤

 بقيام فيه يطالبون االجتماعية والشؤون العمل وزارة الى ٧١/٨/٢٣ فى بطلب الواعون

 لجنة واختاروا البحرين فى الحره المهن وأصحاب والمستخدمين للعمال العام االتحاد

 ١٩٥٧ لعام البحريني العمل قانون الى استنادا الوزارة الى مؤقتا قانونا وقدموا تأسيسية

 باستجواب السياسية المباحث أجهزة وقامت بينما ماطلت الوزارة لكن الثالث، الباب

 وهذا نفوسهم. بغيةزرعالرعبفي هذا والموظفين العمال التأسيسيةالتحاد اللجنة أعضاء

 على اآلن حتى يطبق لم نقابات بانشاء السماح على القانون في النص وجود أن على يدل

ووعيها. المطالبة الرغممنقوة

 مع األكيد التضامن هذا اعالن وضرورة المجلس هذا تضامن تأكيد ضرورة يرى أنه (٥

 البحرانية العاملة الطبقة وبين المجلس بين التضامن أنهذا المشروعة. العمالية المطالب

 الحصول استطعنا حين علينا الطبقة هذه نضاالت بفضل اعتراف بمثابة يكون أن يجب

الوطني. وهوالمجلس أال السياسي المكسب ها على

 للرد وذلك حسن محمد ابراهيم السيد االجتماعية والشئون العمال وزير سعادة طلب وهنا

 العاطلين عدد أن من خلف الهادي عبد والعضوالدكتور ربيعة علي لسان على ورد ما على

فقال: عامل ٣٠٠٠ الى يصل

 مكتب هناك وأن الرسمية الوزارة سجالت من سابقا أوردتها التي النسب ذكرت

 االعداد عن أما الوزارة. سجالت واقع من الطلبات وهذه الطلبات الستقبال مختص

 أنه وأعتقد واالعداد النسب تلك عن فكرة لديه فليس الزميالن بها تفضل التي والنسب

لديها الوزارة العمل. عن العاطلين عن تسأل االبواب على تدور أن الوزارة مهمة من ليست
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 ما هي المكقب لدى التي أواألرقام واألعداد أعمالهم يتابعون مختصون موظفون وفيه مكتب

. لزميالن كرها ذ التي باآلالف ذكرتهامنقبلوليست

 تنتهي أن المقرر وأن اقتراحات بوجود المجلس رئيس سعادة افاد العمل وزير مداخلة بعد

 وتصورات ومالحظات وآراء اقتراحات من طرح ما كل اليها يحال لجنة بتأليف الجلسة

 تقدم وأن واتصاالت دراسات من يجب بما هي تقوم أن على البحرين في العمالية للمشكلة

قرارات. من بشأنه يراه ما واتخاذ لمناقشته المجلس الى ذلك بعد تقربرا

 برلمانية لجنة بتأليف مرهون محسن الزميل به تقدم الذي المقترح على الموافقة تمت وقد

 وعيسى الخليفة سلمان وابراهيم الظهراني خليفة السادة من كل من تشكيلها وتم خاصة

 كامل شهر فترة أعطائهم على المجلس وافق كما الشرخات وعلوي قاسم وعيسى الذوادي

المهمة. النجاز

 لتغيير استعدادها وعدم الجديدة للمرحلة الحكومة استيعاب عدم على يدلل ومما

 ضمنهم ومن العاطلين لجنة أعضاء اعتقال على الداخلية وزارة اقدام التسلطي نهجها

 التالي اليوم في وذلك للمحاكمة وتقديمهم المسيرة المشاركينفي والنقابيين العمال بعض

 قدرها مالية بكفالة عنهم االفراج تم أنه اال الوطني. المجلس لرئيس الرسالة لتسليمهم

مرهون. محسن ئب النا محاميهم بدفعها دنانيرقام عشرة

 التي والشكاوى العرائض سيل توقف هوعدم واستفحالها العمالية المشاكل حجم يعكس ما

 تلك ومضمون فحوى من الخاصة البرلمانية اللجنة استفادت وقد المجلس. الى ترد كانت

مستجدة. عمالية قضايا من وحوته العرائض

 في المضربين العمال قضية عرض تم فبراير ٢٧ بتاريخ المنعقدة عشر التاسعة الجلسة في

 الطلب على بناء وذلك االستعجال صفة واعطائها عامل ٤٠٠ عددهم البالغ أوالكو شركة

 الالئحة لمناقشة مخصصة كانت الجلسة هذه أن علما المجلس وموافقة نائبا ١ ١ من المقدم

الداخلية.

 بزيادة مطالبتهم المضربينفي مشكلة وحدد مرهون العضومحسن القضية على علق وقد

 استعدادها وأبدت الطلب هذا رفضت الشركة وأن معيشة كعالوة % ٣٥ قدرها الراتب في

 الى بانذار يبعثون العمال جعل الذي األمر فقط % وه بز ١ ٠ بين ما تتراوح زيادة باعطاء

 اختتم وقد طلبهم. مع الشركة تجاوب عدم حالة في االضراب بتنفيذ بالقيام الشركة

 لم الوزارة بأن العمال أخطر خلفان خليفة السيد العمل مدير بأن بالقول العضوكالمه

 تعمل أن تستطيع ال وأنها األمر هذا عن تخلت وقد القضية حل من تتمكن لن وسوف تتمكن

منأجلهمشيئا.

 العمال فيه يشكو ا كتا تلقت الوزارة هوأن حميدان ابراهيم السيد العمل وزير رد كان
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 بمندوبها الوزارة بعثت ذلك وحال ٣٥ بنسبة االجور بزيادة ويطالبون المعيشة غالء من

 العمال بين للتوفيق باالدارة تصالواال شكواهم لمعرفة بالعمال أوالكولالتصال شركة الى

 لألجور X وه المتدنية لألجور X ١ ٠ باعطاء الشركة قبلت الوزارة لمساعي ونتيجة والشركة.

 األخرى الشركات في مثيالتها عن أقل هي الشركة االجورفي أن ثبات حالة في وأنه األخرى

 العرض هذا رفضوا العمال لكن األجور. وتلك يتمشى بما الجور لتعديل استعداد على فأنها

 جارية المفاوضات زالت وال . ٣به الزيادة على يصرون ألنهم األحد يوم االضراب وبدأوا

العمل. ووزارة والشركة العمال بين

 معايشته من استخلصها التي الحقائق من جملة لتبين واديالذ العضوعيسى مداخلة وتأتي

 وهي:- المجلس من المشكلة العمالية اللجنة أعضاء أحد بصفته المطروحة العمالية المشاكل

 في الشركات الى ودفعهم العمال توظيف مهمتها وسيطة شركة أوالكوهي شركة أن ( ١

 تتقاضى العمال دفع روت.مقابل أند بروان كشركة الصناعية المنطقة في العمل مناطق

 االجازات توفير مقال العامل أجر على عالوة X ه٠و X ٤٥ بين ما تتراوح أوالكونسبة

.وغيرها والمواصالت والعالج والتدريب المرضية

 وال العالج سبل لهم توفر ال فأنها الشركة تتقاضاها التي النسبة هذه مقابل أنه (٢

 ولذا الرسمية العطل أيام االجازات والالمرضية االجازات الكلفيوال التدريب وال المواصالت

 االصلية الشركة الى مباشرة بضمهم مطالبين البرلمانية العمالية اللجنة الى تقدموا فقد

 عرض عند توصياتها ضمن من اللجنة رأي وسيكون الوسيطة. الشركة عن واالستغناء

النهائي. تقريرها

 ٥و ١٠ بين ما عليهم لكوعرضت أوا شركة لكن ٣٥ قدرها بزيادة يطالبون العمال أن (٣

X اضرابهم. العمال نفذ العمل وزارة وساطة فشل ونتيجة العرض هذا العمال رفض وقد
 أن الشركة أفادت تشكيلها بعد لكنه للتفاوض عمالية لجنة تشكيل طلبت الشركة أن (٤

 الشركة قامت بعدها ومن خوفا اللجنة انسحاب الى أدى مما للتسريح معرضة اللجنة هذه

الدخول. من ومنعتهم للعمل الدخول أبواب بغلق

 يضيع المجلس كون أما للقوانين التشريع هي الوطني المجلس مهمة هوأن الوزير رد كان

 بموجب أصال اختصاصه من ليست صالحيات ويسحب العمالية المنازعات دراسة وقتهفي

 دراية على الوزيرليس بأن االنطباع الرديعطي أنهذا لمجلس. لوقت القوانينفهذاتضييع

العالم. البرلماناتفي ووظائف بمهام

 اللجنة بأن ليقول الخاصة اللجنة أعضاء وهوأحد الشرخات مكي علوي السيد من الرد جاء

 الستقصاء االخوة مع زياراته خالل من وأنه للمجلس تقريرها تقديم على أوشكت قد

 الشركات. ومن رؤسائهم من وخوف رعب حالة يعيشونفي زالوا ال العمال أن وجد الحقائق
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 البرلمانات اختصاص بعدم القائل العمل وزير كالم على عقب فقد رييعة العضوعلي أما

 يناقش بريطانيا البرلمانفي بأن قال حيث العمالية المنازعات بمناقشة النيابية أوالمجالس

 لبنان النيابيفي والمجلس العمل عن المضربين الفحم مناجم عمال ومنازعات أوضاع

 بتأييد تعليقه واختتم المعيشة. غالء حول صارت التي واالضرابات المظاهرات يناقش

 العمالية اللجنة اعطاء بوجوب العمالية اللجنة رئيس الظهراني العضوخليفة السيد اقتراح

بها. لمنوطة بالمهمة واعدادالتقريرالكامل أوالكو مشكلة لدراسة الفرصة البرلمانية

 بالحصول تطالب شكاوى ثالث تالوة تم ٧٤ مارس ٣ بتاريخ المنعقدة العشرين الجلسة في

 تعليق انصب وقد جديد. من الموضوع هذا لمناقشة المجلس بأعضاء حدى مما عمل على

 الرجاع الصالحية تملك ال أنها قال حيث العمل وزارة مهاجمة على الذوادي العضوعيسى

 مفقودة الصالحية هذه وأن أجنبي مكان عاطل عامل توظيف أو عمله الى مفصول عامل

 تلكأ المشكلة بدأت الوزارة الى أحيلت اوالكوعندما مشكلة ان بدليل العمل لوزارة بالنسبة

 العضو حديث المفاجأة وكانت والشركة. العمال بين عائمة المشكلة تركت الوزارة وأن

 للجنة حديثهما بسبب عاملين فصل على األسماك صيد شركة اقدام عن الذوادي عيسى

 أن بالقول الفصل عملية الشركة بررت وقد يتعرضون. التي المشاكل عن العمالية البرلمانية

 ثالث أمضى قد مهما واحد أن علما تدريبهما أنهيا قد وأنهما التدريب تحت هما العاملين

 أن الممل مدير من اللجنة طلبت وعندما سنوات. أربع األخير أمضى بينما العمل سنواتفي

 وعلىهذا مفصول. عامل فرض حق يملك ال بأنه المدير رد الرجاعهما الشركة على يضغط

 السلطة تمثل ألنها التامة الصالحية الوزارة باعطاء الذوادي العضوعيسى طالب األساس

للتوظيف. الخاصة المكاتب والتوسلفهويخص الرجاء أما التنفيذية

 العمالي الوضع معالجة االسراعفي باب ومن لها حصر ال التي المشاكل هذه خلفية على

 العمل قانون بمشروع التقدم الحكومة من يطلب برغبة باقتراح عضوا ١٥ تقدم المتردي

 اقترح االستعجال صفة اعطائه أجل ومن شهرواحد. عن تزيد ال مدة بحر المجلسفي الى

 وقد اللجنة الى الموضوع احالة دون الحال في الرغبة على التصويت البنعلي العضوخليفة

الحكومة. الى احالته وتمت عضوا ٢٧ بموافقة االقتراح حظي

 لقانون مشروع اصدار في القسرع أن من خشيته عن حميدان ابراهيم الوزير عبر وهنا

 دراسةمستفيضة البرلمانية اللجنة توصيات لدراسة الفرصة الحكومة اليعطي ربما العمل

 الفرصة المجلس يعطى أن في أمله عن الوزير وعبر القانون. صياغة في منها واالستفادة

 أعضاء يقول ولكي المجلس هذا الى سترفعها التي التوصيات تفاقش لكي البرلمانية للجنة

 قانون بمشروع تتقدم أن قبل الحكومة تتمكن لكي لتوصياتاا هذه في رأيهم المجلس هذا

الجديدة. تشريعاتها نصوص في الهامة التوصيات كل تضع أن للعمل
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 مشاكل هناك وأن بالجديدة ليست العمال مشاكل بأن الصالح صالح العضوعلي رأى وقد

 بوضع المختصة أوالجهات الوزارة تقم لم اآلن والى السنة أيام أكثر وفي بل كلسنة عمالفي

 رغبة أنها فقال األعضاء السادة من المقدمة الرغبة عن صالح العضوعلي ودافع القوانين.

 العالقات أرسيت إذا ألنه كذلك الحكومة رغبة أيضا تكون أن يرون وأنهم جميعا المجلس

 ويرتاح العمال وسيرتاح المشاكل من كثير من الحكومة سترتاح سليمة قواعد على العمالية

 فعال ألن العمال شكاوى من نخلص ولن وشكاوى شكاوى تصلنا يوم كل ألننا أيضا المجلس

الرغبة. هذه على بالتصويت المجلس بمطالبة تعليقه أنهى وقد بالعمال يلحق حيفا هناك

 المشاكل حقيقة عن الحكومة ابتعاد مدى يتضح وتعليقاتهم الوزراء مداخالت خالل من

 االعتراف الوزراء بعض رفض أيضا اتضح كما الوطنية، العمالة تعيشها التي واألوضاع

.لحلها أوالتدخل معها التعاطي الحكومة ورفض المشاكل هذه بوجود

 لليسار اتهامها توجيه في الحكومة موقف عن يختلف ال البريطانية السفارة موقف وأن يبد

 تقارب في أوالسبب العمالية. الساحة في يحدث ما مسئولية وتحميله كعادتها لبحريني ا

 األمنية معلوماتهما يستقيان الطرفين كال هوأن السفارة طرح مع الحكومي الطرح أوتماثل

 يقول البحرينية. االستخبارات رئيس رسون هند ايان وهوالسيد أال المصدر نفس من يوميا

 من مدبرة ونشاطات أعمال اال هي ما والشكاوى االضرابات هذه أن البريطاني السفير

السياسي. االستقرار وزعزعة االقتصاد تخريب منها القصد اليسارية التنظيمات

 والعشرين التاسع ٤RR.H٠ Wright اتشررايض بيآر السيد الى بها بعث التي الرسالة في

 وأنهم العمال ساحة الى انتقلت المعركة ساحة أن السفيرالبريطاني يقول ١٩٧٤ ابريل من

 التضخم أن فيقول األسباب عن يتحدث ثم االضرابات. من متالحقة سلسلة في دخلوا قد

 رواتب يتلقون كثيرين أناسا وأن مكان، كل هوالحالفي كما البحرين استشرىفي قد المالي

 الحكومة أن فقال العالج عن وتحدث مفاجأة. تشكل ال االضراات فأن ولذا جدا متدنية

 وعن المدنية، الخدمة رواتب وفي لألجور األدنى الحد في كبيرة زيادات عن للتو أعلنت

 زال ما والكالم - الحظ حسن من المستوردة. األساسية الغذائية المواد كلفة دعم سياسة

 لتحسين كبيرا ماليا متسعا الحكومة أعطت قد النفط أسعار في الزيادة أن — للسفير

 أن فقال والخاص العام القطاع بين السفير وربط المعيشة. كلفة على والسيطرة الرواتب

 )أسوة الزيادات هذه نضس على الحصول محاولة على مصممون الخاص القطاع عمال

الدولة(. بموظفي

 عين قد وأنه مشوقة كانت المجلس أفعال ردود أن فيقول الوطني المجلس الى السضير ويتطرق

 وتعديل )الزيادات اجراءاتها الحكومةعن اعالن لكن والرواتب الكلفة لجنةللنظرفي

 كهيئة المجلس فأن ولذا اللجنة عمل سبقت قد األسعار( لألجورودعم األدنى الحد
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 أن فيقول الوطني المجلس شكلها التى الخاصة للجنة السفير ويشير للغاية. ساخطا كان

 وعين لبطالة للتعاملمعمشكلة باجراءات طالب عندما أضحوكة نفسه المجلسجعلمن

 أماعن بطالة. وجودمشكلة بعدم القائل تقريرها قدمت التي اللجنة هذه الغرض لهذا

 داخل من ليسوا هم بات االضرا يشجعون الذين الناس أن بالقول السفير فيعلق االضرابات

 اليلجأون االضرابات( )على القائمين وأن داخله حلفاءفي لديهم أن العلم مع المجلس

 تعليقه ختام في العلني. العمل تسهيالت كل لديهم ألن الحاضر الوقت في المجابهة لسياسة
 التعبير في السفيرنفسه يتمالك ولم اللجنة توصيات السفيرعن تحدث الموضوع هذا على

قوله. حد على فيها المبالغ التعديالت ببعض الحكومة لقبول حسرته عن
 بجدية الناس اقناع السفيرفشلتفي قول حسب فيها المبالغ التوصيات ببعض القبول لكن

 الحياة وتعطيل المجلس حل على أقدمت أن ما أنها بدليل القضايا هذه معالجة في الحكومة

 أدى الذي األمر النسيان طي المهمةفي والتوصيات المقترحات هذه أصبحت حتى بية النيا

موقوته. بلالىقنا وتحولها البطالةوالسكن وخاصة االجتماعية المشاكل تفاقم الى

 العمالية االضرابات لمناقشة سرية جلسة عقد تم ١٩٧٤ يونيو من والعشرين الثاني في

 هومؤامرة أنما يجري ما كل بأن بالقول اختتمه بيانا الداخلية وزير تلى الجلسة هذه وفي

 البيان هذا وراء من الهدف كان البحرين. من وتنطلق بأكمله الخليج تستهدف شيوعية

 وظروف المعيشيى بتحسينوضعهم لمطالبين المواطنين فياعتقال السلطة يد هواطالق

 الداخلية لوزارة السماح ضد االدعاءوصوتت هذا الشعب كتلة فقدعارضت ولذا عملهم

 يكن لم فأنه الشيوعيين ضد الموجه االتهام بخصوص أما العشوائية. االعتقاالت بممارسة

الوطني. بالمجلس لالطاحة العمل استراتيجة مهمافي جزء يمثل أنه ذلك المستغرب باألمر

العمال عيد معركة
 عقد منذ العاملة الطبقة رفعته الذي األساسية العمالية المطالب أحد العمال عيد يعتبر

 المجلس الى المرسلة العمالية ل والرسائ العرائض تؤكد أن مستنكرا يكن لم ولذا الستينات

المطلب. هذا الوطنيعلى

 عن التوقف صورة في ذلك وكان العمال بعيد احتفال أول البحرين شهدت ١٩٧٣ عام في

 وبراون والميناء وألبا وبابكو المطار مثل الهامة المنشآت مواقع في واحدة ساعة لمدة العمل

 المحدود االحتفال لهذا التحضير تم فقد القمعية األجواء وبحكم ويمبي. وديلونج روت أند

 شرعنة على بالعمل بتعهداتها وفاء العمل. عن للتوقف الداعية المناشير توزيع طريق عن

 العتبار برغبة باقتراح ١٩٧٤ ابريل من والعشرين الثامن الشعبفي كتلة تقدمت العيد هذا
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 على حصوله من بالرغم التجاح يحالفه لم االقتراح هذا لكن للعمال مايوعيدا من األول

 معارضة الحكومةفي جانب الى الدينية الكتلة هووقوف ذلك والسببفي عشرصوتا تسعة

 بينما الدينية األعياد على ودخيال بدعة العيد هذا اعتبرت الدينية فالكتلة االقتراح.

 ما حسب الراديكالي العقل ذات الدول بأكثر خاصا تقليدا العيد هذا اعتبرت الحكومة

 فيهذه٠١٩٧٤ ابريل ٢٩الخارجيةفي الى المرسل بريده اليريطانيفي السفير ليه اشار

 من األول عن االعالن أجل من اليسار مارسه الذي الضغط الى السفير يشير الرسالة

 من بالرغم التنازل عدم على مصمما كان أنه وكيف رسمية عطلة العمال( )عيد مايو

 القائل )وزيرالخارجية( محمد الشيخ السفيركالم سجل ثم من الحكومة. تهديدات

 مصممة )الحكومة( وبأنها مايو من األول لمظاهرة الترخيص اعطاء الحكومة برفض

 السفير أشار كما التجمعات(. )قانون الحالي القانون بموجب المتظاهرين مع التعامل على

 الرسمية العطل قانون طرح بصدد الحكومة بأن القائل مبارك بن محمد الشيخ حديث الى

 ليوم االضراب باعالن للتهديد تستسلم لن سوف وأنها اعتيادي بشكل المجلس للنقاشفي

 أخبره لذي أيانهندرسون السيد رأي يسجل أن السفير السياقلمينسى هذا وفي .واحد

 مايو من األول صباح في بات اضرا هناك كانت اذا ما معرفة من للتأكد سينتظرون بأنهم

 تموضع بأنه أيضا أفادههندرسون كما المساء. للمظاهرةفي السماح قرار اتخاذ وذلكقبل

الباكر. منذ االستعداد أهبة على الشرطة

 األول بعيد علني احتفال أول البحرين شهدت ١٩٧٤ مايو شهر من األربعاء يوم مساء في

 االحتفال هذا يتم أن المفترض كان بالمحرق. البحرين نادي مقر في ذلك وكان مايو من

 المناسبة وبهذه اقامته. من النادي لمنع سارعت الداخلية وزارة لكن رمان رأس نادي في

 يفكر من كل مع وبحزم بقوة بالتعامل وهددت مكان كل في الشرطة بنشر الحكومة قامت

 اصرار لوال الواقع أرض على ليتحقق كان ما االحتفال هذا أن الواقع في السلطة. تحد في

 وجهت التي هي العمالية فاللجنة اقامته. على السياسيين والنشطاء العمالية القيادات

 العمال أقلت التي الباصات بترتيب قامت التي وهي العمل مواقع كل في للعمال الدعوة

 من ومائتين األلف يقارب ما حضره الذي االحتفال هذا في بالمحرق. البحرين نادي الى

 الدكتور والنائب الجشي علي عبد رسول النائب من كل تحدث السياسيين والنشطاء العمال

 السفير يتحدث أحمد. لواحدعبدا العمالي والفاشط ربيعة علي والنائب خلف عبدالهادي

 السادس المؤرخةفي رسالته فقالفي االحتفال يوم ساد الذي األمني الجانب عن البريطاني

 لم ولكن المنشورات توزيع تم وأنه مشاكل أية حدوث بدون مر االحتفال أن ١٩٧٤مايو من

 ساحة لالحتفالفي لسماح تم أنه السفير الحضوريقول وعنحجم اضرابات. تكنهناك

 االحتفال وأن شخص الثمانمائة قرابة ضم التجمع وأن البحرين( )نادي بالمحرق نادي
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 التعليق السفير سجل تقريره ختام في بسالم. انتهى مساء الثامنة الساعة في بدأ الذي

 التجمع منحضرهذا بعض بأن يقول والذي اسمه( يذكر )لم الوزراء أحد من سمعه الذي

أنضسهم. الوزراء سيارات أفضلمن سيارة يملك العماليكان

 ذلك وكان الموضوع طرح الشعب كتلة عاودت برغبة االقتراح على واحدة سنة مرور بعد

 الجلسة هذه في . ١٩٧٥ عام ابريل من العشرين في المنعقدة والثالثين الثامنة الجلسة في

 التفسيرية مذكرته ومعه العمال عيد تتظيم بشأن قانون بمشروع باقتراح الكتلة تقدمت

 حميد ومحسن الذوادي خالد كل االقتراح هذا على وقع وقد االستعجال. صفة اعطائه مع

 أن التفسيرية المذكرة في وجاء ربيعة. وعلي صباح جابر ومحمد المعاودة وعبدالله مرهون

 عاما عيدا عام كل مايومن أول اعتبار باركت الدول من العظمى والغالبية الشعوب كافة

 القاعدة وهم للعمال لما اعترافا وذلك وخامة خاصة من المؤسسات كافة فيه تعطل للعمال

 تطرقت كما ها. واقتصاد الحياة هذه مسيرة على فضل من مجتمع كل لحياة األساية

 والعالمية االقليمية العمالية ت١الاتخاد وكافة الدولية العمل منظمة توصية الى المذكرة

 أشارت الصدد هذا به.وفي واعترافها العالم أنحاء كافة للعمالفي اليومعيدا باعتبارهذا

 القاعدة وبالتالي الصناعية القاعدة والرقيواتساع نحوالتقدم الىتطورالبحرين المذكرة

 والتطور العصر روح مع تمشيا العيد ا بهذ باالعتراف للمبادرة البحرين دولة ودعت العمالية

العالم. ومجاراة

 والثالثين التاسعة الجلسة في وتحديدا المشروع هذا تقديم على واحد اسبوع مرور بعد

 عمال من واردة رسائل قراءة تمت ١٩٧٥ عام ابريل من والعشرين السابع في المنعقدة

 اشرق وشركة (١٠٤ هولزمان) وفيليب ( عامال ١٥٥) روت أند براون هي شركات خمس

 ر عتيا با بطالبون وكلهم (١٠٤) الخليج وطيران ( عامال ٢٠) الهندسية للخدمات االوسط

للعمال. مايوعيدا األولمن

 رفض على بالتأكيد بدأ الذي القصاب مصطفى النائب الرسائل هذه على المعلقين أول كان

 ثم ومن الماضية الجلسة عبرعنهفي أن سبق والذي العيد لهذا أحمد عباس الشيخ زميله

 بأنه اعتاقدهم من فقط تنبع ال للعمال مايوعيدا أول لجعل معارضتهم أن القول أضاف

 يريدونعيدا وأنهم الطبقات بين التنافر مشاعر يؤجج لكونه وأنما أوقوميا دينيا ا عيد ليس

 ضيقي ليسوا وأنهم أسماء من أعطيت مهما الطبقية باألعياد يؤمنون ال وأنهم كلها لألمة

 الفلسفة وتلك تتعارض التي وفلسفتهم يتفق ما تماما يدركون ألنهم بل عنهم قيل كما أفق

االجتماعية. الفئات وتأليب العداء روح ببث اال الكسب تستطيع ال التي

 عند مازال أنه فقال القصاب مصطفى النائب مداخلة على ربيعة علي النائب وقدعقب

 ليس (العيد من ) الهدف وأن مايوعيدالهم من باعتباراألول العمال لمطالبالمساند رأيه
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 وأن موجودة موجودوالطبقات الصراع أبينا أم شئنا قائم الصراع ألن الصراع تأجيج

 حيث طبقات الناس خلق على نص قد النائبان( ) منهما كل به يؤمن الذي الشريف القرآن

 على ينص موجودوالقرآن اذن فالتفاوت الرزق بعضفي على وفضلنابعضكم اآلية تقول

ذلك.

 العربية الدول من كثير به عملت وقد عمالي هومطلب العمال عيد أن رييعة علي وقال

 الزميل أن يظن ال وأنه الشريف األزهر فيها التي ومصر النجف تحوي التي العراق وخاصة

 التزمت يترك بأن ينصحه وأنه والنجف األزهر علماء مستوى في القصاب مصطفى

شيئ. الدينفي مصلحة ليسفي ألنه الديني

 العمل وأرباب العمال بين التيحدثت الواقعة فقدأشارالى ألميرالجمريالشيخعبدا أما

 العمال من لواقعة ا هذه شهداء ذكرى تخليد تم أثرها على والتي المتحدة الواليات في

 ذهنية وهويعمقفي بالدم مربوط العيد هذا أن أن وقال لهم عيدا اليوم واعتبارهذا

 تبني التي العقيدة مع يلتقي هذا وهوفي الطبقي والصراع والعنف الدم صورة العمال

 وأكبر دعائمها أهم من كان التي االسالمية العقيدة أم الماركسية كالعقيدة الصراع على

 فقال الحديث واستطردفي أبدا. معها يلتقي فهوال التفرقة على والقضاء المساواة فها أهدا

 العيد نقبلهذا أن يمكن ال التاريخية الحضار وقيمتنا وحضارتا اتنا ذ نتفهم عندما أننا

 كنا ان عيدا يجعل أن يستحق ما المعطاء الضخمة المناسبات من حضارتا وأنفي أبدا

 )ص( محمد الرسول مولد مثال ، واألضحى الفطر عيدي من لنا المشرع نتجاوز أن نريد

 ....وغيرهم.. الفالحوالتاجروالكاسب ومولد العمال مولد ، االنسانية مولد وهو أومبعثه

 بين ويربط المجتمع في الصراع روح فيبعث مستقال كيانا للعمال يجعل اذن العمال عيد

 وكفر أوشر لخير هناك العامل يتحرك حينا بحيث وغيرها روسيا في والعمال هنا العمال

 هناك العمال من جزء يشكل هنا العامل ألن هنا معه العامل يتحرك أوباطل وحق أودين

 ربيعة علي الزميل على موجزة يردبكلمة أن يهمه أنه الجمري الشيخ قال حديثه ختام في

 أنهذا أقول وأنا ماضية قالذلكفيجلسة االسقالل؟ عيد على وافقتم قال:لماذا عندما

 فيه ما بكل الوطن عيد ككل البحرين عيد األمة هوعيد االستقالل فعيد الفارق، مع قياس

فقط للعمال مايوهوعيد بينماعيد منعمالوتجاروغيرهم

 الجماعة هذه لدى االجتماعي الوعي مستوىالدينيةتعكس الكتلة جانب من المداخالت هذه

 العالم شعوب اليه الذيوصلت واالجتماعي والفلسفي الحضاري بالتطور التيترفضألخذ

 الستيعاب الرافض الموقف ا وهذ االسالمية. والقيم الحضارة مع يقناقض أنه اعتبار على

ويديهياته. العقل ومنطق كلية يتعارض ومنجزاته العصر روح

 لتشريعية الشئون لجنة قامت ١٩٧٠ ابريل ٢ لمنعقدةفي التاسعةوالثالثين الجلسة في
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 لجنة على احالته تمت وقد العمال عيد بقنظيم الخاص تقريرها بتقديم والقانونية

 المجلس على المشروع هذا عرض من تتمكن لم اللجنة هذه لكن االجتماعية الخدمات

التياية. الحياة وتعليق ١٩٧٥ اغسطسعام ٢ الوطنيفي المجلس بسببحل وذلك

بالعمال: الخاصة البرلمانية اللجنة تقرير

 عنها عبروا التي األعضاء مقترحات جميع اعتباره وضعفي قد التقرير هذا أن القول يمكن

 لمواقع التفقدية زياراتهم خالل اللجنة أعضاء اليه توصل ما الى باالضافة مداخالتهم في

 اللقاءات خالل من العمالية المشاكل على واطالعهم الميدانية بالدرسات وقيامهم العمل

 مارس ١٣ في المنعقدة والعشرين الثالثة الجلسة كانت العمل. وأرباب العمال مع المباشرة

 بتالوته قام العماليةحيث البرلمانية للجنة األول التقرير لمناقشة المخصصة الجلسة هي ٧ ٤

 التي الميدانية الزيارات التقريرعن تحدث البداية في الذوادي. العضوعيسى اللجنة مقرر

وهي اللجنة بها قامت

 التنمية ووزارة والتعليم التربية ووزارة والداخلية والصحة العمل هي وزارات ٥ زيارة ( ١

الجمارك. وادارة

 سلكي.والال الخليجوالبرق وطيران بابكووألبا شركة شملت ومؤسسة شركة ٢٥ زيارة (٢

 عقدت الزيارات الى وباالضافة بنك. وتشارترد الوطفي البحرين بنك أيضا شملت كما

اجتماعا. ١ ١ اللجنة

 الحكومي. والقطاع الخاص القطاع منها يعاني التي المشاكل التقرير استعرض ذلك بعد

 الثاني التقرير ستكررفي وأنها بالنهائية ليست اللجنة بها تقدمت التي التوصيات وألن

عرضها. عدم رأينا فقد والثالث

 مع اللجنة توصيات ومساندة دراسة المجلس أعضاء من اللجفة طلبت التقرير ختام في

 تمت التي الجديدة توصياتهم بتقديم بادروا األعضاء لكن ضروريا يرونه ما وتعديل اضافة

 خصص وقد التقرير. في منها الصالح وتضمين لدراستها البرلمانية اللجنة على احالتها

الموضوع. بحث لمواصلة ٧٤ مارس ٢٠ المنعقدةفي مسةوالعشرينالخا الجلسة المجلس

 التقرير بتالوة الذوادي عيسى السيد العمالية الشئون لجنة مقرر قام الجلسة هذه في

 ١٩٧٤/٣/١٨و ٣/١٦ بتاريخ اللجنة عقدتهما اللتين للجلستين أوال أشار الذي الثاني

توصية. الثمانين عددها قارب التى التوصيات جميع لدراسة

 الى تنقسم التوصيات هذه أن للجنة تبين اآلراء وتبادل الدراسة أنه التقرير قال بعدها

أقسام: ثالثة

 كل أمام ذلك الى أشير وقد اللجنة، وصالحيات اختصاصات عن خارج منها األول القسم
بالتفصيل. معنية توصية
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 أيضا. ذلك الى أشير وقد ،تقريبا بحذافيره األول اللجنة تقرير تضمنه الثانى القسم

 ا وهذ األول تقريرها فى للجنة ا توصيات على جديدة وتعديالت أفكار يتقاول الثالث القسم

السابقة. التوصيات الى اضافته اللجنة وترى االعتبار. بعين أخذ ما

 العمل وزير طلب األعضاء من الواردة التوصيات جميع في اللجنة راي استعراض وبعد

 جميع الى الجزيل بالشكر أوال فتوجه الكلمة حميدان ابراهيم السيد االجتماعية والشئون

 النتائج الى الوصول فى مخلص جهد من بذلوه ما على المحترمين اللجنة أعضاء السادة

الموقر. المجلس على المعروضة

 تتلخص وهي العمالية اللجنة تقرير فى ورد ما على المالحظات بعض استعرض ذلك بعد

يلي: فيما
 المحسويية قاعدة بتفشى قولها فى جزافا التهم توزيع الى تقريرها فى اللجنة تعرض ( ١

 الموضوعي تقريرها فى اللجنة لوابتعدت يتمنى كان وأنه الحكومي القطاع فى والوساطة

 جاء وانما االدعاء هذا تثبت التي المادية الوقائع تذكر لم أنها وخاصة االسلوب هذا عن

 أمام المادية الوقائع عرض دون القاطع، والدليل البينة الى يفتقر مبهما عاما حكما حكمها

الموقر... المجلس

 العديد بمقالة اللجنة قيام من بالرغم األعمال أصحاب نظر وجهة التقرير اغضال (٢

 المقاولين من وعدد اللجنة أعضاء جميع بحضور عقده تم الذي االجتماع من وبالرغم منهم

 ووزير الهندسية والخدمات التنمية وزير وبحضور ١٩٧٤/٢/١٨ بتاريخ الحكومة دار فى

 األعمال أصحاب نظر وجهة من خاليا اللجنة تقرير جاء وقد االجتماعية، والشئون العمل

الموضوع. فى ومباشرا أصيال طرفا كونهم من بالرغم

 سيارات سائقي مشاكل الى ٢٣و ٢٢و ٢١و ٢٠و ١٩و١٨ رقم توصياتها فى اللجنة تعرض ( ٣

 العمال من وأنشى ذكر كل هو" للعامل القانوني التعريف أن يوضح أن بوده وأنه األجرة

 عمل صاحب أوامر اشراف تحت أجر مقابل أوذهني يدوي بعمل يقوم والمستخدمين

 هذا ضمن يدخلون ال السيارات أصحاب فان للعامل القانوني إلتعريف هذا من وانطالقا

 هذا أن ترى اللجنة كانت واذا الخاص، بهم ولحسا حرة أعماال يزاولون لكونهم التعريف

 مجلسكم على عرضها يستدعى ما والعاجلة الملحة المشاكل من لديهم المواطنين من القطاع

 اليهفي التعرض ال المجلس على األمر هذأ لعرض خاصة جلسة تطلب أن عليها كان الموقر،

العمالية. القضايا لدراسة موضوعخصص

 والشئون العمل وزارة فى اآلن المطبقة االدارية االجراءات بعض الى اللجنة تعرض (٤

 رقم التوصية هي: التوصيات وهذه فائدة أية دونما توصياتها ضمن وأدراجها االجتماعية

يلي: فيما االجراءات هذه يوضح وأنه ١٤و ١٣و١٢
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 االبناء البالد فى للعمل اجنبي عامل أي بجلمب عمل أليصاحب تسمح ال العمل وزارة أن أ-

الوزارة. من كتابي تصريح على
 من تردها التى الطلبات عن واالذاعة الصحف فى باالعإلن العمل وزارة قوم أن ب-

االعمال. اصحاب

 اال البالد فى بالعمل تصريحا أجنبي عامل ألي الحاضر الوقت فى الوزارة تمنح ال أن ج-

 أخرى سنة ولمدة بذلك الوزارة اقتناع وبعد الكفيل طلب على بناء تجدد واحدة ستة لمدة

 طلب على بناء تجدد واحدة سنة لمدة البالد للعملفي األجنبي للعامل الترخيص ان ونرى

 رقم للتوصية خالفا سنتين لمدة بالعمل االجنبي للعامل ألتصريح من كثيرا أفضل الكفيل

 فى العمل سوق وايسرلمراجعة افضل وبصورة للوزارة دائما الفرصة يعطى لكونه وذلك ١٣

البحريني. للعامل االجنبي العامل منافسة ولعدم البالد،

 إلعمل وزارة فى خاص قسم انشاء ضرورة الى (٩) رقم توصياتها فى اللجنة تطرق (٥

 العمل بشئون يتعلق ما كل عن دقيقة باحصائيات القيام مهمته تكون االجتماعية والشئون

 ويشرف الحاضر الوقت فى فعال موجود المذكورهو القسم بأن يضيد أن ويسره والعمال،

 عن مفصال علميا تقريرا لتوه الخبير هذا أنجز وقد العاملة القوى فى كفء خبير عليه

 الدراسات كل التقرير هذا ضمن كما ١٩٨٦ عام حتى العاملة للقوى البالد احتياجات

 من العاجل القريب فى يتمكنوا أن يأملون وأنهم ذلك وغير وبالبحرنة بالتدريب الخاصة

 )والتقرير واالطالع للدراسة الكرام األعضإء لسادة تصرفا تحت القيم التقرير وضعهذا

. لديه( منه نسخة موجود

 بالسالمة المتعلقة القوانين مسودة وضع على اآلن آخرعاكفا خبيرا الوزارة لدى أن كما

 الحكومة فان التدريب فىميدان الحكومة سياسة عن أما الصناعي. الميدان فى والتفقيش

 الوزارات، مختلف على الخارج فى للتدريب سنويا دينار مليون النصف يقارب ما تصرف

 الجاف الحوض ومدرسة الفندقة مدرسة فهناك الداخل فى التدريب سياسة عن أما

 التمريض مدرسة اآلن ويوجد الهندسية والخدمات التنمية وزارة اشراف تحت وستكون

 القريب المستقبل في ونأمل الصحة وزارة اشراف تحت الصيادلة مساعدي ومدرسة

 لرفع الدولة موظفي بعض ليشمل أيضا الحكومي القطاع في التدريب سياسة في التوسع

والفنية. االدارية كفاءاتهم

 رئيسها لسان على ورد ما وخاصة البطالة عن اللجنة تقرير في جاء ما يسره وأخيرا (٦

 وذلك وأيسر أفضل المستقبل فى العمل فرص تكون أن ويأمل مخيضة بطالة وجود بعدم

المنتظرة. العديدة المشاريع بسبب

 الشيراوي أحمد يوسف السيد بالنيابة المالية ووزير الهندسية والخدمات التنمية وزير أما
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 وعدم والوساطة المحسوية تفشي موضوع على الرد فيها تناول مطولة بمداخلة تقدم فقد

 وعدم العامل حياة على التأمين وعدم الحكومة دوائر في الموظفين لشؤون مكاتب وجود

يلي كما وهي المحلية الكفاءة تطوير

 وعدم والوساطة المحسوبية هوتفشى العام القطاع على اللجنة أخذتها التي المآخذ من

 وعدم العامل حياة على التأمين وعدم الحكومة، دوائر فى الموظفين لشؤون مكاتب وجود

 فى عليهما أعلق فسوف الكفاءة وتطوير تأمين بموضوع يتعلق فيما المحلية. الكفاة تطوير

آخر. محل
 انه سوى قول المالية لوزارة وليس ابراهيم األخ الزميل تناولها والوساطة المحسويية قضية

 التابعة والمؤسسات الحكومة فى أي العام القطاع فى موظف ألف ١ ٢ اليوم البحرين في يوجد

 الحديث االحصائي هوالمعنى العائلة ومعنى عائلة ألف ٣٦ البحرين فى يوجد كما لها،

 فى يوجد االحصاء وحسب التعريف بهذا انه أي ،واحد رب لها التى األسرة لتمريف الضيق

 نحن نفهمه كما العائلة مفهوم أخذنا اذا أما عائالت. ثالث كل من واحد موظف البحرين

 عائلة آالف ٨ تقريبامن تحول أن يمكن وحدها المحرق - ينخفض سوف هذاالعدد فان

 اووساطة محسوبية تكون أن يمكن ال أنه الخالصة تقريبا، عائلة آالف ٣ الى نهمهما كما

 فى (٦) إلى (ا ) رقم والوظائف الحكومة هذه فى يشتغل عائلتين كل من واحد فرد كان ا اذ

 هذه فى للوساطة مجاال هناك أن اعتقد وال والمهنية. الكتاية العادية الوظائف هي الدولة

 لجنة ويعينفيها معناها (هيوظائفيحدد٩) الى (٧) من االشرافية الدرجات.الوظائف

 الموظفين. شئون ادارة مع أيضا وبالتعاون المختصة الوزارة مع بالتعاون وزراء خمسة من

 اللجنة موافقة الى تحتاج الكفاءات من يعادلها وما االدارات ١٢-١١-١٠ القيادية الوظائف

الوزراء. مجلس من اقرار الى وتحتاج الخماسية الوزارية

 اميري. اصدارمرسوم الوزراء مجلس الى باالضافة تحتاج ١٣ - ١٢ فوق التى الدرجات

 بنظام تأتى الترقيات الحكومي الجهاز فى ١٣ الدرجة الى ٧ الدرجة من انه ذلك ومعنى

أعلى. الى سلطة من وبتصديق رسمية وبمحاضر

االدارة. فى الموظفين لشؤون مكاتب وجود هوعدم الثاني- المأخذ

 بشؤون تهتم الحكومية والمؤسسات الدوائر من كثير فى مكاتب يوجد بأنه القول الوزير أكد

 الكمبيوترات و العد آالت لعصر نفسها تهيى اآلن وهي الحكومة تعمل وسوف الموظفين

 الموظفين. لشؤون واحد مركز فى وتركيزها اإلدارات من المكاتب هذه ازالة على تعمل سوف

 ونتج باالدارات ومتعددة متبعثرة للموظفين أجهزة وجود من األمرين الحكومة عانت لقد

 تلو المشكلة خلقت قد وهذه والمكافآت، العالوات في التنسيق عدم من الكثير ذلك عن

 وحقوقه وشئونه نيةالمد الخدمة فى الموظف ويعتبر االدارات. تلك نزيل سوف المشكلة-
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واحد. مركز من تنطلق وواجباته

 غير الناحية هذه في التوصية الحقيقة في العامل- حياة على التأمين الثانية- النقطة

 يومي بأجر تشتغل عمالية فئة هناك الحكومة: فى الموظف عن نقوله أن نود ما وكل واضحة

 برواتب موظفون وهناك التقاعد، نظام غيرمشتركينفي شهري بأجر موظفون وهناك

 الخدمة. اعتزال نظإم فى يدخل من وهناك االحتياطي النقد نظام فى مشتركون شهرية

 نطبق فاننا الصناعبة الوفاة حالة اليوميفي باألجر أوالموظفين العمالية بالفئة يتعلق فيما

 العمل قانون أدنى كحد عليه يطبق العمل ظروف تحت االنسان توفي ا إذ أي العمل، قانون

 ومدفوعات، حقوق لهم يوجد ذلك الى فباالضافة الثالث الفئات أما بالبحرين. المطبق

 وسوف كاف غير حاليا هوموجود ما أن أيضا نعقد ونحن العمل، قانون يفرضه عما تزيد

ثانية. مالحظة فى لذلك نتعرض

 على بالمآخذ تعلق مالحظة أيضا وهناك - العام القطاع على بالمآخذ يتعلق فيما هذا

 البنزين ضريية وهي المالية( )وزارة عنها مسؤولة الوزارة وهذه الخاص القطاع على

 األجرة سيارات أصحاب نعتبر نحن عمال موضوع الموضوع أن مع ، األجرة سيارات على

 الضريبة بازالة تطالب والتوصية الضريبة هذه هووجود والمأخذ عمل أصحاب والباصات

 يعادل المنامة مثل محل في الواحدة الرحلة على البنزين ضريبة أن األجرة. سيارات عن

السائق. يستلمها التي األجرة مجموع من ١٠٠ الى ١ من أقل أي فلس ربع

 االحتياطي النقد نظام تطبق الحكومة أن الوزير قال بالتقاعد الخاصة التوصية وبخصوص

 وتستثمره المبلغ ا بهذ وتحتفظ ١٧ اليه تضيف ثم الموظف راتب من/٦٠٢٥ تقتطع أنها أي

 ما أمثال ستة اضافة بعد الموظف دفعه ما فتعطيه التقاعد سن الموظف وصول حين الى

 وهوفي التقاعد بنظام المشروع هذا استبدال هة الحكومة لدى الموجودة والفكرة اليه. دفعه

االجتماعي. الضمان من قسم اته ذ حد

 اللجنة اقتراح على الوزير اعترض الدرجات بنظام الخاصة وه ٤ رقم بالتوصية يتعلق فيما

الموظف. درجات لرفع كسبب الخدمة مدة عامل بأخذ

 موجود الجهاز هذا أن الوزير قال الموظفين ديوان بتشكيل المتعلقة التوصية وبخصوص

الموظفين. شئون ادارة تسمية تحت لديهم

 على مؤكداعلى بشدة الموضوع طرح المجلس الوزيرأن فقال والعمال العمل أمابخصوص

 موجود القلق لكن لذلك. أثر أي يجد ال التوصيات استعراض خالل منه لكنه بطالة وجود

 الى بل آالف خمسة الى ليس محتاجة البحرين أن حيث الوزير قول حسب التنمية وزارة في

 خالل االنمائية مشاريعها الكمال العاملة اليد من آالف وعشرة خمسة بين ميترواوج رق

 هذا فأن أوأكثر آالف بثالثة تقدر البطالة أن االرقام قالت عندما فانه ولذا السبعينات.
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 ليس البحرين هوأن مصدرقلقنا الوزيرأن يقول رأيه. حسب الحكومة يقلق لم الرقم

 أن أعتقد وال نعارض لن سوف ولؤا الحاضرة نهضتها لمواكبة البشرية االمكانيات لديها

 نصر أن يحب والمجلس ولكفنا الخارج. من أجنبية عاملة أيدي جلب في يعارض المجلس

 االنمائية النهضة لهذ المتطلبة والكادرات الوظائف وهوأن اساسي واحد شيء على على

البحرين. ألبناء فيها العليا الكادرات أنتكون يجب

 التعليم بتكييف يتعلق فيما رييعة وعلي صالح العضوعلي كالم على للرد تطرق بعدها

 ويؤيده. يكرره وأنه جميل الكالم هذا أن فقال التنمية برامج ومتطلبات ليتمشى وبرامجه

 عشرين بعد لنا تتتج سوف اليوم نغيرها عندما التعليم برامج أن لنا يقول الذي من لكن

 الى األكاديمي التعليم من التحول من كثير هناك العمل وزير قال وكما سنة. أوثالثين سنة

 على دينار مليون نصف اليوم تصرف فالدولة بالتدريب يتعلق فيما أما الصناعي التعليم

٠ دوائرها كل في والتدريب التعليم

 عدم وشهادات الدخول بتأشيرات الخاص الموضوع على علق الذي الداخلية وزير دور وجاء

فقال: االعتراض

 عدم يذكرفيها للزيارة االدارة هذه من تصدر التي االعتراض عدم شهادات جميع أن ( ١

 الخارج في سفاراتنا قبل من التأشيرات اصدار عند وكذلك البحرين بالعملفي السماح

البحرين، بموجبهفي العمل يمنع بختم

 نظرنا تستدعيفي ال ساعة ٢٤ لمدة النزول ورخص ساعة ٧٢ لمدة المرور تاشيرات أن (٢

 العمل. بمنع الختم فيوضع أوتمديدها تجديدها حالة في أما المدة. لقصر الختم هذا وضع

 أوالزوار للتجار الخارج في سفاراتنا قبل من تصدر التي التأشيرات بخصوص أما (٣

البحرين. في العمل بمنع الختم وضع مقتضاه نظام على بناء تصدر فانه وغيرهم

 وزارة سماح لعدم الداعية األسباب الوزير أورد والترخيص المرور شئون ادارة وبخصوص

 أن شأنه من ذلك ألن سياراتهم لوحات التصرففي األجرةفي سيارات ألصحاب الداخلية

أسعارها. والفاحشةفي الكبيرة المزايدات يخلق

 حسن عيسى السيد اللجنة مقرر عاد مداخالتهم من الثالثة الوزراء خلص أن وبعد

: قال حيث وسلبيات مآخذ من الوزارات يعتري ما على أخرى مرة ليؤكد وادىالذ

 كانوا نقل وعمال وسواق وموظفين عمال من بهم اتصلت من وأن واهمة اللجنة تكون أن أما

 خلف كانوواهمين أيضا المجلس أعضاء وان جدية لديهممشاكل وليست اللجنة ع يمزحون

 لألستاذ بالنسبة البحرين. غير أخرى دولة فى بل البحرين فى لسنا أننا وأما المشاكل تلك

 فى رشوة وال ومحسوبية وساطة هناك ليس انه قال الذي العمل وزير حميدان إبراهيم

 أدلة تعطيه أن وتستطيع ذلك لمست اللجنة ان وقال العكس المقرر اكد فقد الحكومة، دوائر
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 أويحصلون أفضل فرص على يحصلون ممن شابههم أومن أوالعمال الموظفين بعض بوجود

 وطول كفاءة يفوقونهم قد الذين العمل فى زمالؤهم بينما حق وجه بدون أكثر عالوات على

 من سلمان ميناء اللجنةفي لمسته ما ذلك مشال الميزات، هذه عنى يحصلون ال العمل خدمة

 يحضروا أن دون قاعدون بيوتهم فى وهم إضافية عالوة على يحصلون موظفين هناك ان

باألسماء. تؤكده أن نستطيع واللجنة العمل الى

 لديها وأن األجهزة متكاملة بأنها وزارته عن وتكلم التدريب عن العمل وزير ذكره فيما

 ولماذا العمالية المشاكل هذه ولماذا اذن! اإلضرابات هذه المقررلماذا تساءل إحصائيات

 اذا البحرين؟ فى العمال منه يئن الذي الظلم هذا ولماذا التعسفي، والفصل التسريح هذا

 هذه فلماذا الكاملة اإلحصائيات وتملك األجهزة وتملك الصالحيات تملك الوزارة كانت

البحرين؟ فى العمال حقائق قصي أثناء اللجنة لمستها التي العمالية الفوضى

 خالل من ز اللجنة لكن التدريب بشؤون مهتمة الوزارة ان وقال التدريب عن الوزير تكلم
 أوبعثات صغيرة مكاتب وجود صورية، أنواع هناك التدريب. من نوع أي تلمس لم تطوافها

.تمويها تسمى أن يجب هذه ،تدريبا تسمى ال وهذه الواحدة اليد أصابع على تعد

 والدليل موجود غير التأمين لكن الحكومي. القطاع فى العمال حياة على التأمين عن تكلم

 هذا من طلب سلمان. ميناء فى يعملون الذين العمال بأحد التقت اللجنة أن ذلك على

 فكه بكسورفى وأصيب الرافعة به سقطت العمل أثناء وفى كرين كسائق العمل العامل

 شيئا له تدفع لم الوزارة لكن طبية تقارير على وحصل المستشفى الى وأرسل ذراعه وفى

 عند مسجلة والشكوى والعرائض الشكاوى لجنة الى بشكوى تقدم قد والشخص اآلن حتى

. رمضانحسين لعامل اللجنةواسما

 مكاتب هناك توجد ال لكنه الموظفين شؤون مكاتب عن الشيراوي يوسف األستاذ تكلم

 الوزارات كل فى ليس ولكن الوزارات بعض فى تكون قد رات.الوزا بعض فى الموظفين لشؤون
 فيها ليس والموانئ الجمارك إدارة الموظفين، لشؤون مكتب فيها ليس مثال الصحة وزارة -

الموظفين... لشؤون مكتب

 ومن العامة، للوظائف قانون إيجاد يعنى الموظفين نشؤون ديوان بإنشاء اللجنة اقتراح

 السبب فهي بالوزارات الملحقة الصغيرة المكاتب أما الموظفين، ديوان ينشأ القانون خالل

اإلدارة. فى والفوضى والمحسويية الوساطة قاعدة تفشى فى الرئيسي

 ان بدليل للعمال بالنسبة غيرموجود والتقاعد التقاعد عن الشيراوى يوسف األستاذ تكلم

 واحدا رأوا أنهم أي يعملون، زالوا وال عاما السنين على تزيد أعمارهم بعمال اتصلت اللجنة

 فى ويحتفظ سحبا رجليه يسحب وهو سنة ٣٥ خدم وقد المالريا دائرة فى يعمل عجوزا

 شيء وأي موجود، غير التقاعد نظام إذن عمله. مواصلة ليستطيع دواء بعلية ائما د جيبه
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غيرصحيح. هذا للققاعد يقالبالنسبة

 التى النظم ان وقال مثالي كفظام وقدمه الدرجات نظام عن الشيراوى يوسف األستاذ تكلم

 الزمنية العالوة التىتحسب النظم أن المقرر وكانرد متخلفة. نظم الزمنية العالوة تحسب

 سنة أربعين اإلنسان يخدم أن المعقول من ليس المتخلف. هوالنظام ونظامنا متقدمة نظم

 هذا ذنب ما الكهرباء. وعمال األشغال وعمال المالريا عمال من هم نا شاهد من مثل عامال

 قول على وتعليقا سنة؟. أربعين بها مربوطا ويظل معينة وظيفة عليه تفرض الذي العامل

 نفس فى يظل فسوف الوظيضة نضس فى يشتغل العامل مادام بأنه لشيراوى ا يوسف الوزير

 فيما اللجنة مقرر تساءل وظيفته من أونقله زيادته يمكن فال تنقصه الخبرة الن الوظيفة

 على اللجنة اصرار أكد ثم من ؟ سنة أربعين خالل خبرة كون قد أوالموظف العامل اذا

المظلومين. العمال أجإلنصاف من أساسيا شيئا الزمنية العالوة إعتبار

 نظام أواستحداث والموظفين العمال كفاءة رفع بأن الشيراوى يوسف االستاذ كالم على وردا

 تقليص عملية هناك بأن بالقول اللجنة مقرر علق الموظفين تقليص معناه وتدريب كفاءة

 استخدام لوتم وأنه العمال. لتقليص محدد زمني نظام وفيها ألبا بابكووفي في موجودة

 وعامل موظف آالف أربعة هناك فأن والموظفين العمال تطوير ووتم بالفصل الكفاءة ربط

 ربط عن تتحدث التى النظرية هذه شرح الوزير من المقرر طلب و وظائفهم. سيخسرون

والموظفين. العمال عدد بتقليص الكفاءة

 الباصات عملية تتولى أهلية مؤسسة هناك تكون أن وتمنى األهلية المؤسسة عن الوزير تكلم

 تحكم من هم وا شكا الى واستمعوا النقل بعمال اللجنة لقاء المقررعن تحدث العام. والنقل

 من المقاوالت يأخذون المقاولين من اوثالثة اثنان هناك أن المقرر يقول فيهم. المقاولين

 الوزارات ومعظم التربية بابكوووزارة وشركة أليا شركة علىهواهم.. ويوزعونها الوزارات

 فالمقاول سيارة. كذا ترتيب منه ويطلبون منصوري أويوسف أنجنير بيوسف مثال يقصلون

 عندنا جاءت وهذه الوساطة، هذه من يشكون فهم غيره، مبلغا السائق ويعطى المبلغ يأخذ

 اقترحت ولذا نفسه والعامل العمل صاحب بين الوساطة وتحريم منع الى تشير توصية فى

والشركات. الوزارات وبين النقل عمال بين ما للتنظيم أهلية مؤسسة إنشاء اللجفة

 على المقرر أكد األرقام وعن األجرة سيارات عن الداخلية وزير سعادة بحديث يتعلق فيما

 ليتصرف يتعطل العملعندما هذا ترك يريد الحقعندما األجرة سيارة لصاحب أنيكون

 أجرة سيارة صاحب يموت عندما فيها. ورثته ليتصرف يتوفى أوعندما سيارته رقم في

 شخصي أنها أساس على سيارته يبيع آخر، مجال الى العمل هذا ترك أويريد أوينشل

 يريد عندما أنه اللجنة رأت .شيئا منها يستفيد فال ،أجرة سيارة أنها أساس على يبيعها وال

 األجرة رقم من يستفيد أن حقه فمن األسباب من سبب ألي الوظيفة هذه ترك الشخص
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استعمله. الدي

 من وذلك اللجنة الى التقرير اعادة على الجلسة نهاية المجلسفي وافق المداوالت هذه مد

 توصيات االعتبار بعين األخذ مع الحكومة ردود ضوء على األعضاء توصيات دراسة احل

 من قادمة جلسة المجلسفي على التوصيات عرض ثم ومن التقرير تردفي لم التي األعضاء

الحكومة. الى واحالتها عليها التصويت اجل

لعمالية: ا لشئون ا للجنة لنهائي وا لث لثا ا لتقرير ا

 من والشكاوى العرائض أن الى االشارة من بد ال التقرير هذا تفاصيل في الدخول هبل

 بهدف العرائض من القدر بهذا نكتفي أننا اال تتوقف لم والمؤسسات الشركات مختلف

العمالية: المستجدات آخر على الضوء تسليط

 والقضايا المشاكل رصد البحرين نفط بشركة التكرير عمال من المقدمة العريضة ( ١

 لجنة على المجلس أحالها والتي السياق هذا وفي المهمة. المطالب على والتأكيد العمالية

 سوء من ويشتكون نقابة بتشكيل يطالبونوفيها٧٤مارس٢١ بتاريخ العرائضوالشكاوى

 مصنع في اطفاء ورجال السالمة أدوات توفير وعدم البحرينيين توظيف وعدم المعاملة

التكرير.
 بالتالي:- يطالبون ابكووفيها وعمال موظفي ةمنالوارد الشكوى (٢
نقابي. تنظيم بتشكيل السماح -

 )ب( تدريب برنامج وجود أ(عدم ) ومنها العمال منها يعاني التي األوضاع اليقاف التدخل

 العمال عن السيئة التقارير اعطاء )ج( المواطنين توظيف حساب على األجانب توظبف

 الذي الجهد مع البحريني العامل يتقاضاه الذي الراتب تناسب عدم )د( البحرينيين

.٧٤ مارس ١٧ ةفيالمنعقد والعشرين الرابعة الجلسة في متاقشتها تمت وقد يبذله.

 االجتماعي للضمان تنظيم بوضع بالتعجيل يطالبون مواطنين من المقدمة العريضة (٣

 ٢ في والشكاوى العرائض لجنة على المجلس أحالها وقد واطمئنان. بأمان العيش يكفل

.٧٤ ابريل
 باآلتي:- يطالبون أوالكووفيها عمال من المقدمة العريضة ( ٤

الوظائف. وبحرنة -انشاءنقابةعمالية
%. ٣٥ بنسبة األجور زيادة -
اسعاف. سيارات توفير -

المعاملة. تحسين -

الرواتب. لتوزيع محدد وقت تحديد -

 .٧٤ ابريل ١٦ بتاريخ والشكاوى العرائض لجنة على العرائض هذه احالة تمت وقد
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 عيسى اللجنة مقرر تاله الذي النهائي التقرير مباشرةفي ندخل السريعة المقدمة هذه بعد

اللجنة. تقدمت ١٩٧٤ ابريل ٢٨ بتاريخ المنعقدة والثالثين الخامسة الجلسة الذواديفي

على: اعداده اسعدفي أنه التقرير يقول

 األول اللجنة تقرير في وردت التي التوصيات بعض على الوزراء السعادة أصحاب رد ( ١

 وضمنته صالحا تراه ما منها أخذت حيث والتعديالت الردود هذه اللجنةفي ورأي والثاني

الحالي. التقرير

الالئق واالعتبار باالهتمام أيضا أخذ وقد الثاني التقرير حول النواب السادة بعض رأي (٢

 واألجرة النقل بقطاع والمتعلقة والثاني األول التقرير في المدرجة اللجنة توصيات (٣

 كما الحالي اختصاصها مجال مع تناسبها لعدم التوصيات تلك سحب اللجنة رأت حيث

 تلك لتبني الموقرين المجلس األمرالعضاء تترك وأن الموقر المجلس أعضاء من هوملموس

للمجلس. برغبة كاقتراح بها والتقدم التوصيات

: التالية المسائل التقرير تناول ذلك بعد

الحكومي القطاع — أوال

 األدنى الحد أن كما درجاته، بين التناسب عدم عيب على ينطوي الحالي الدرجات نظام

 رواتب مستوى من رفع الذي األخير التعديل بعد حتى الئقا معيشيا مستوى يحقق ال فيه

عليه. كان عما والموظفين العمال

والوساطة. المحسوبية تفشيقاعدة

 العنصر احالل من يمكن الذي التطوير الى تفتقر المهني الحقل في المحلية الكفاءات

العالية. الفنية المراكز األجنبيفي محل الوطفي

الحكومية. والمؤسسات الدوائر من كثير الموظفينفي لشؤون لمكاتب وجود ال

األولية. فاتواالسعا السالمة أدوات توافر عدم

العامل. حياة على التأمين عدم

الخاص القطاع - ثانيا

التالية: المشاكل فيه وتبرز المقاولين وأعمال واألهلية األجنبية والشركات المؤسسات يشمل

 في االطالق وجه على القطاع هذا وعمال موظفي بين األجانب من كبيرة نسبة وجود ( ١

ذلك: على وكمثال ، الشركات بعض
األجانب نسبة الشركة اسم

X ٨٤ السفن لزالقة البحرين شركة

٠/٠٨٠ باسريك شركة
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٦٠ هوزمن فيليب
/٦٠ ميداليستانجنيرنج

:إل ه ه وأوالده الزياني الرحمن عبد موسسة

% ٥٠ األفريقية الشركة

7. ٤٥ كانو أحمد بن يوسف
 الفنية المراكز في األجانب من الكبيرة النسب تركز يتمثلفي للمشكلة آخر وجه وهناك

 أجانب ٩ مقابل بحرانيين ٤ اللحامين عدد كون من باسريك شركة في ما ذلك على وكمثال

المواطنين. من مقابل بال أجنبيا ١ ٢ األنابيب ومركبي

 الشركات وخاصةفي الخاص القطاع ملةفيالمعا سوء من العمال يشتكي — المعاملة سوء (٢

السفن. لزالقة البحرين وشركة الخليج وطيران من هوز فيليب التالية:

المعيشة. لغالء بالنسبةاألجور تدني (٣

 ومؤهله. كفاءته مع تتناسب والتي العليا المناصب الحتالل فرصة البحريني اعطاء عدم (٤

المحدودة. البحرين نفط وشركة سلكي البرقوالال شركة ذلك مثال

المشاريع. حجم مع التدريب حجم تاسب عدم (٥

 نفط شركة ذلك مثال المهن. نفس والبحرينيينفي األجانب رواتب بين الكبير التمييز (٦

الخليج. طيران وشركة كريمكفزي وشركة واالسلكي البرق وشركة البحرين

التعسفي. الفصل من المستمر والخوف العمل مجال لذغسيفي1 االستقرار عدم (٧

 تأثرا أكثرا الوسيطة للشركة التابع العامل مركز — المقاول قبل من العمال دفع موضوع (٨

 األجر من /٥٠ نسبة يتقاضى الوسيط أن حيث مباشرةاألصلية للشركة التابع العامل من

 والتأمين المرضية واالجازات الرسمية والعطل العالج في المتمثلة الحقوق مقال األصلي

 الشركة يسوق الربح عامل أن اال ريب.والتد المواصالت وتوفير االصابات ضد الحياة على

عليها, واصايل الحقوق هذه انقاص الى

 الخاص القطاع مؤسسات معظم في السالمة ووسائل أدوات توفر ال — السالمة شؤون (٩

 ومؤسسة الخليج طيران شركة ذلك: مثال القطاع ا هذ لعمال مستمرة كوارث يتسببفي مما

عامة. المحليون والمقاولون البحرين ألمنيوم وشركة الزياني

 الحافز واستغالل الحيلة طابع تأخذ وصور بخطوط العمل معضخامة العمال تقليص (١ ٠

البحرين. نفط المطبقفيشركة )زيروديفكت( كنظام للمستخدمين الفردي

 القطاعات جميع على تنطبق التي العامة بالمآخذ أسماه عما التقرير تحدث ذلك بعد

وهي: السابقة

 الصالحيات وال الدقيقة االحصائيات تملك ال االجتماعية والشئون العمل وزارة أن (١
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األجانب. محل البحرينيين الحالل التنظيمات

 العمل وزارة توفير عدم أساس على للعاملين دقيقة نسبة اعطاء يمكن ال البطالة: (٢

 مخيفة بطالة توجد ال بأنه يقال أن يمكن هذا ومع المجال هذا وافيةفي علمية الحصائيات

 تكون قد ما بشكل بطالة توجد ال أنه يعني ال وهذا العمل فرص وندرة المشاريع قلة بسبب

 أخرى بطالة توجد كما المغرضة. االمتحان وعراقيل والوساطة المحسويية عيوب من ناشئة

 يجعل مما المعيشية والظروف العمل أجور بين التوازن هوعدم الرئيسي سببها يكون قد

 أن الى المجال هذا في ويلتفت العمل. عن العاطلين حكم في والموظفين العمال من عددا

 الحوض - المطار توسعة : مثل قريبا فيها وسيباشر االنشائية المشاريع من جملة هناك

الجديد. المستشفى — الجاف

 أن حين في وخطرة قاسية بطبيعة تميز األعمال بعض أن المالحظ من : العمل طبيعة (٣

.لعمل ا أجور في لها منظور غير لخطورة وا لقسوة ا درجة

 والخاص العام القطاعين تمارسفي التي والصناعات المهن على الفني التدريب صور (٤

وكيفا. كما فية وا غير

 مع والمؤسسات الدوائر أكثر والتخاطبفي العمل لغة هي االنجليزية اللغة كون أن : اللغة ( ٥

 وجه في عملية صعوبة يخلق الجانب هذا في المحلية المدارس من الخريجين قدرة محدودية

 عنصر فقد مع تجدي ال قد الكفاءة أن حد الى مناسب عمل عن يبحثون وهم المواطفين

االنجليزية. اللغة

 المصارف وموظفي المدرسين وخاصة والخاص العام القطاعين العمالفي بعض يعاني (٦

 ويكون األجور من يناسبها أوبما أصال بعوض تقال ال التي االضافية األوقات مشكلة

جزافيا. تقديرها

 ٢٦ عددها بلغ التي التوصيات موضوع التقريرفي دخل والمآخذ المشاكل استعراض بعد

 التوصيات لكل عامة المناقشة تكون أن االتفاق تم األعضاء بين الرأي تبادل وبعد توصية

 على األعضاء موافقة المجلس سجل وقد توصية توصية التوصيات على يصوتوا أن على

: االلية التوصيات

 العمل قانون مشروع تقديم بشأن المجلس برغبة الحكومة أخذ ضرورة على اللجنة تؤكد ( ١

الرغبة. تاريخ من واحد شهر بحر في جديد
 وذلكفي الدستور من ٢٧ مادة ذلك على تص كما النقابي التنظيم (اطالقحرية٢

 من االستغالل من العامة المصلحة ويراعي العمالي الوضع يحمي عادل نقابي قانون ظل
 أوالمجلس الدولة على الضرورة وتقضي أنواعها. بمختلف والهيئات والجهات األفراد كل

 قانون اقرار من المجلس انتهاء بعد اليه المشار النقابي التنظيم قانون بمشروع بالتقدم
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مباشرة. الجديد العمل

 ذلك على تنص كما االجتماعي الضمان قانون بمشروع التقدم أوالمجلس الدولة على (٣

 يتضمن أن على لألهمية وذلك ممكنة فرصة أقرب الدستورفي من )ب( فقرة (٥) المادة

 فائدة وبدون األجل الطويلة والقروض االدخار نظام وضع : اآلتية المضامين المشروع هذا

التقاعد. ونظام

 الرواتب والدرجاتفي الحلقات نظام يحكم الذي الحالي التناسب على تعديل يدخل أن (٤

 هوشيء الحلقة أوالحلقة واألخرى الدرجة بين الفرق يخفف بما للدولة الوظيفي الكادر في

 في عشرة الثانية والدرجة األدنى حدها في األولى الدرجة بين الفرق في واضحا نلمسه

األدنىكذلك. حدها

 للمعيشة المتوسط المستوى تحقيق عن األدنى حدها تقلفي أال األولى الدرجة يشترطفي

الكريمة.

 الخدمة لمدة المادي التقرير وتتمثلفي الزمنية العالوة العالوات جدول يضم أن يجب ج-

المجاورة الخليج هومتبعفيدول كما مقررة زمنية وحدة أساس على

 وتحديد التوظيف بضئون يختص المدنية العامة للوظائف قانون بمشروع التقدم (٥

 ديوان انشاء على ذلك في ينص أن على ، الدولة أجهزة في للعاملين والرواتب الدرجات

 شئون على لالشراف وذلك الوزراء مجلس رئاسة يتبع مستقلة شخصية ا ذ يكون للموظفين

. كله ذلك بشأن المختلفعليها القضايا والبتفي والعالوة والترقية التوظيف

 والتكفولوجية األكاديمية الناحية من عال مستوى على صناعي مهني معهد انشاء أ- (٦

 االحتياجات يلبي بحيث االجتماعية والشئون والعمل والتعليم التريية وزارتي اشراف تحت

 الشركات تلزم أن على ، والصناعي المهني الحقل والمستمرفي الحاصل للتطور العملية

 وتكاليف رأسمال من محددة بنسبة الفنية لأليدي الحاجة وصاحبة ليحرين ا في العاملة

 وما الغرض لنفس الدولة من المخصصة الميزانية مع باالشتراك المعهد هذا ومصاريف

محليين. ومقاولين شركات من األعمال أصحاب يدفعه

 واالعتماد الصناعة مدرسة في حاليا الموجود للمتدربين والعملي النظري المستوى رفع ب-

المتوفرة. المالية االمكانيات حدود الشضأنفي اآلالتفيهذا أحدث على

 عن واالستغناء األولى التعليم مراحل في المناسبة الصناعية بالثقافة الطالب تزويد ج-

 من جملة لتأهيل خاصة دورات وانشاء االبتدائية المدارس في التقليدية االشغال دروس

المجال. هذا المدرسينفي

 حسابهم على الدارسين منح مع الخارج الى الطالبية البعثات أفراد عدد زيادة يجب د-

الشقيقة الدول من المقدمة المنح جميع واستفالل الدراسة مواصلة على يساعدهم ما
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 الخلقية الرقابة تشدد أن الدولة وعلى الكفاءة كله ذلك مقياس يكون أن على والصديقة

 . االنذار" بعد الخلقي التهور في المتمادين عن مساعدتها وتمنع الخارج في بهاطال على

عضوا. ٢٨ عليها اتفق

 بتعريب السابق البالد أمير الخليفة بنحمد سلمان الشيخ أمرمنسموالمغفورله هناك (٧

 تتقدم بأن اللجنة توصي وعليه الصحيع هو العكس اآلن وحتى ، الحكومية الدوائر جميع

والشركات. الوزارات لتعريب قانون بمشروع الحكومة

 المصحوب العمل ظرف أمثلتها من التي العادية غير العمل طبيعة بازاء عالوة توضع (٨

 األوبئة وانتقال ، أوالعدوى المضرة أوالغالزات الشديدة أوالحرارة أوالبرودة بالمخاطرة

 والعمل الصحة وزارتي من تتكون للجنة الموضوع هذا في البت ويكون العاكس أواالشعاع

 السالمة أدوات توفر على االشراف أيضا اللجنة هذه مهمة ويكون االجتماعية والشئون

 والتي العمل لمقتضيات طبقا توفرها الواجب للعمل التالية والعيادات األولية واالسعافات

باختالفه. تختلف

 دقيقة بحصائيات القيام مهمته االجتماعية والشئون العمل بوزارة خاص قسم انشاء (٩

 الوضع تحسين في أساسيا يعتبر مما المهن وتصنيف والعمال العمل بشئون يتعلق ما بكل

العمالي.

 العمال مع تهمعالقا يقيموا أن وغيرها الشركات من األعمال وأصحاب الحكومة على ( ١ ٠

البالد. اآلدميفي بالعنصر المتاجرة بتحريم ايمانا وسيط توسط وبال مباشرة

 المحرق : التالية المناطق توظيففي مكاتب انشاء االجتماعية العملوالشئون وزارة على ( ١ ١

 فرص عن البحث مهمتها وتكون - عيسى مدينة سترة- الرفاع- كرزكان- جدحفص- —

المناسبة. المجاالت في لتشغيلها مناطقها العاطلةفي واأليدي الموجودة العمل

 طلب بتقديم يقوموا أن بعد اال الخارج من عمال بجلب العمل أصحاب من ألي يسمح ال ( ١٢

 في الموجودة التوظيف مكاتب جميع على ذلك ويعمم االجتماعية والشئون العمل وزارة الى

 بجميع الطلب نشرذلك يتم الوقت نفس وفي - السابقة الفقرة فيالمشاراليها المناطق

 تبفيوالرا العمل نوع يتضمن واالعالن اسبوعين. عن تقل ال ولمدة المختلفة االعالم وسائل

 التحقق بعد العمل لوزارة جاز محليا الطلب على العمل صاحب يحصل لم ا فاذ األدنى حده

 عن ناتاعال ينشر أن بعد هووذلك طلب الذي العدد بجلب له تسمح أن دعواه صدق من

اسبوعين. عن تقل ال ولمدة السابقة بالطريقة ذلك

 البالد في بالعمل لهم المرخص والعمال العمل صاحب بين المبرمة االتفاقية تزيد ا ( ١٣

 عشر. الثانية الفقرة تضمنته ما تكرر االإذا أوكلهم لبعضهم لتمديد ا يجوز وال سنتين على

 عليها المنصوص االعالن طرق باتباع اال الخارج من المجلوب األجنبي توظيف يتم ا ( ١٤
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الجتماعية. العملوالشئون وزارة من وبترخيص ١٢البند ٤

 من البالد الى القادمين سفر جوازات بختم تقوم أن الداخلية وزارة على يجب ( ١٥

 البالد في العمل مزاولة عدم على ينص بختم أوالعبور أوالزارة السياحة بقصد األجانب

 مراقبة الداخلية وزارة وعلى ، األخرى البلدان معظم هومتبعفي كما أجر أوبدون باجر

لذلك. المخالفين األجانب وطرد

 والفصل والتسريح كالخصم العامل ضد عقوبات من العمل أصحاب به يقوم ما كل (١٦

 والشئون العمل وزارة من بقرار اال يتم أال يجب أوانقاصها العالوة والغاء الرواتب وتجميد

 باألسباب مسببا العقوبة طلب كان لذلكإذا تستجيب أن المذكورة الوزارة وعلى االجتماعية

العمل. قانون عليها سينص التي

 راتب نفس يأخذ أن وجب الوظائف من وظيفة أي في أجنبي محل مواطن حل (كلما١٧

بها. مأخوخا الزمنية العالوة كانت إذا فيما الزمني الفارق اعتبار مع سابقه

 طريق عن الثابتة العلمية الكفاءة باعتبار التوظيف مقام في يؤخذ أن اللجنة ترى (١٨

رسمي. لمؤهل حامال الشخص يكن لم ا واالختبارإذ التجربة

 وكمثال والموظفين العمال من كبيرا عددا تستخدم الني الشركات على أنه اللجنة ترى (١٩

 المواصالت توفر أن )بابكو( البحرين نفط وشركة )ألبا( البحرين ألمنيوم شركة ذلك على

 وعلى بكو، لبا التابعين والعربية الشمالية المنطقة بالذكرعمال ونخص وموظفيها لعمالها

المناسب. البدل وموظفيها لعمالهاتعطي أن األخرى الشركات

 األسرة. أفراد عدد حسب مستقبال االجتماعية العالوة تكون أن يجب أنه اللجنة ترى ( ٢ ٠

 والحكومة األعمال وأصحاب العمال عن ممثلين من تتكون لجنة تشكيل اللجنة ترى (٢١

 وعادل. وسلمي ودي بشكل وأصحابالعمل العمال بين تشأ التي المشاكل حل مهمتها وتكون

 .وحمايتها مساعدتها على ويعمل اليدوية الحرف لذوي انتاجية تعاونية جمعيات انشاء (٢٢

 تكون خاصا جهازا ثشئ أن االجقماعية والشئون العمل وزارة على أن اللجنة ترى (٢٣

القانون. سيروتتفيذ لمراقبة الخاصة واألعمال والمؤسسات الشركات على التفتيش مهمته

 الدخل لذوي المساكن انشاء األولويةفي أنتكون اللجنة ترى االسكان لمشروع بالنسبة (٢٤

البالد. في والمدن القرى مستوى على بعدل موزعا المشروع ا هذ مثل يكون أن على المحدود

 لكل للعامل يحتسب أن على السنة في يوما ٣٠ على السنوية االجازة تقل ال أن يجب (٢٥

 لم وأن للعمل تركه لهفيحالة مستحقا أجرهما يكون ونصف يومان العمل هفي أمضا شهر

عمله. سنة تكمل

 (annual cost of living 10086) المعيشي المستوى عن سنوي تقرير بوضع اللجنة توصي (٢٦

 المعيشية الظروف تغييرات مع تتناسب بجعلها بما األجور على المناسب التعديل وادخال
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المتصاعدة.

 تصدي أن فيه شك ال ومما بالموافقة المجلس عليها صوت التي التوصيات مجمل هي هذه

 التوصيات هذه واصدار الدراسة هذه مثل العداد لجنة واختيار العمالية للقضايا المجلس

 توفير على األعضاء حرص يعكس كما الخطير الملف هذا حيال المسئولية روح يعكس المهمة

االجتماعي. واالستقرار األمن

 والشكاوى العرائض مسلسل ليوقف يكن لم المهمة التوصيات اقرارهذه أن الحال واقع في

 )شركة ومستخدمي عمال من المقدمة الشكوى ذلك مثال المجلس مخاطبة واصلت التي

 ومستخدمي عمال من الواردة والشكوى عمالية. بات نقا بتشكيل بالترخيص يطالبون ( ألبا
 الجلسة في مناقشتها تمت وقد عمالية نقابات بتشكيل يطالبون وفيها البحرين نفط شركة

 وزارة منعمالوموظفي المقدمة والعريضة .٧٤ ابريل ٢٨ ةفي المنعقد والثالثون الخامسة
 لجنة على ٧٤/٥/٢ في احالتها تمت وقد نقابة بتشكيل بالسماح يطالبون وهم الصحة

 نقابات بتشكيل المطالبة بالعريضة الصحة موظفووزارة بعث كما والشكاوى. العرائض

.٧٤مايو ٥ المنعقدةفي والثالثين السابعة الجلسة في مناقشتها وتمت عمالية

 للمعلمين نقابة وتشكيل الرواتب بتعديل فيهما يطالبون بعريضتين بعثوا فقد المدرسون أما

 للعمال. مايوعيدا أول بجعل تطالب شركات ثالث عمال من عرائض ثالث وردت كما والمعلمات

.٧٤مايو ١٢ ةفيالمنعقد والثالثين التاسعة الجلسة العرائضفي هذه استعراض تم وقد

 محطة من ومهندسون ب كونفا شركة عمال للعمال ا مايوعيد أول ياعتبار الذينطالبوا ومن

 تمت العرائض هذه قراءة تمت وقد كومستك. وشركة المياه وتحلية الكهرياء لتوليد سترة

.٧٥ ابريل ٢ ٠ في المنعقدة والثالثين الثامنة الجلسة في قراءتها

 يطالبون الخليج طيران شركة فيهم بما شركات خمس عمال من رسائل المجلس استلم كما
للعمال. رسمياً مايوعيداً أول باعتبار ( ١

 الذي ات الزياد لنظام وفقا مارس أول من اعتبارا الشركة أقرتها التي الزيادات بتعديل ( ٢

لموظفيها. البحرين حكومة أقرته

الشركة. حساب على دراسية دورات في إبتعاثهم وعدم األجانب تدريب ق إيقا ( ٣

السالمة. توفير ( ٤

توفيرالمواصالت. (٥
 الشكاوي على االعضاء وتعليقات العمالية القضايا حول دارت التي النقاشات خالل ومن

 يوسم السادة اضطر فقد لها والسريعة الناجعة الحلول ايجاد على وحرصهم والعرائض

 وخليفة الجشي علي عبد ورسول مرهون حميد ومحسن علي أحمد وعباس كمال سلمان

 االضرابات موضوع مناقشة بطلب للتقدم بية الفيا الكتل جميع يمثلون وهم الظهراني أحمد
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 الطلب وحاز ٧٤مايو ٢٩في المنعقدة واألربعين الرابعة الجلسة في وذلك للنقاش العمالية

الحاضرين. االعضاء مجموع من ٢ ٦ موافقة على

 توصيات تفيذ في تقاعسها على للحكومة اللوم وتوجيه األعضاء يعض مداخالت خالل من

 القضايا بعض هي وهذه المجلس نواب أصاب الذي باالحباط الشعور درجة تضح المجلس

للحكومة:- الالذع النقد تتخلومن ال التي والمسائل

 تطييق وعدم القضايا هذه بحل اكتراثها وعدم العمال مشاكل عن الحكومة غياب ( ١

 العمالي. الوضع مناقشة أثناء أشهر ثالثة المجلسقبل ها اتخذ التي توصية( ٢٦) التوصيات

العمل. وزارة ادارة أجهزة ضعف (٢

البلد. وظروف تتناسب التي العمل غيابقوانين (٣
النقايية. التشكيالت غياب ( ٤

الشركات. العاملينفي العمال تسريح بوقف الحكومة مطالبة (٥

 يتضمن برغبة اقتراح بتقديم الذوادي العضوعيسى مبادرة الجلسة هذه ةفيالمفاجأ وكانت

التالي:-

 عن االستغناء يجوز وال البحرينيين المواطنين بحق التعسفي الفصل باتا منعا يمنع ( ١

 عليه والتصديق التثبت عن المسئولة العمل وزارة من بقرار اال بحريني مواطن أي خدمات

بذلك. قناعة وجدت ان

 ٧٣ ديسمبر من السادس بعد وقعت ان الغية التعسفية الفصل حاالت جميع تعتبر (٢

 العمال جميع اعادة العمل وزارة وعلى الدستور( سمواألميرعلى تصديق تاريخ من أي )

 المادية واألضرار الخسائر عن رجعي بأثر وتصويضهم المذكور التاريخ بعد المفصولين

ذلك. جراء من لحقتهم التي والمعنوية

 من النقابي بالتنظيم الخاص الباب عن االداري والتجميد الحظر رفع الحكومة على (٣

 بتشكيل البحرينيين والمستخدمين للعمال والسماح ١٩٥٧ لعام البحريني العمل قانون

 الجديد. العمل وحتىصدورقانون المذكورمؤقتا الباب ينود مواد حسب النقايية تنظيماتهم

 العمالية الضغوطات يعكسحجم االقتراحمما هذا المجلسباألغلبيةعلى تصويت جاء وقد

االجتماعية. الشئون لجنة على االقتراح احالة تمت وقد المجلس أعضاء على

 الجلسة الذواديفي اسوخالد السيد به تقدم الذي البحريني العمل قانون يعتبرمشروع

 التيتحسب المهمة التشريعية االسهامات أحد ٧٤ يونيو ٢ ةفيالمنعقد واألربعين الخامسة

 واللجنة األعضاء عنه يبحث كان الذي النقص ليغطي المشروع جاء وقد الوطني للمجلس

 مذكرته ومعه ٧ ١ الدستورية للمادة وفقا المشروع تقديم تم وقد البرلمانية. العمالية

التشريعية. اللجنة الى احالته الحال وتمفي التفسيرية
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 فصال العمال فصل موضوع عاد ٧٤ يونيو ٩ في المنعقدة واألربعين السابعة الجلسة في

 تتفيذ (Brown 206 00٤) روت أند براون شركة رفض بسبب وذلك للمناقشة تعسفيا

 والداعي الوطني المجلس وممثلي العمل ووزير الوزراء رئيس وبين بينها تم الذي االتفاق
 يعكس االتفاق بتنفيذ الرفض وهذا المفصولين. العمال من ١٠٣أل ارجاع الشركة بقبول

 الدولة لمؤسسات اعتبار أي اقامة وعدم السياسية بالقيادة االستهتار درجة الحال بطبيعة

 الحكومة. من أكبر بقوة تتمتع باتت الشركات بأن االنطباع أعطى مما الوطني وللمجلس

 قدرتها وعدم العمل وزارة ضعف على القاطعة الداللة التصرف هذا أطى نفسه الوقت في

 خوف التصرف هذا عكس وقد غيرها. وعلى الشركة هذه على العمل قانون فرض على

 يختص فيما المجلس توصيات بتنفيذ القيام العمل وزارة عجز من المجلس أعضاء السادة

العمالي. الوضع بمعالجة

 حميدان ابراهيم العمل وزير وعد ٧٤يونيو ١٦ المنعقدةفي واألربعون التاسعة الجلسة في

 الوقت في رفض الوزير لكن أسابيع. بضعة خالل للمجلس العمل قانون مشروع بتقديم

 جماعية اعتقاالت من عليه ترتب وما ألبا عمال اضراب مناقشة األعضاء طلب نفسه

 والمادة الداخلية الالئحة من ٢٢ بالمادة متمسكا واحد اسبوع لمدة المناقشة تأجيل وطلب

 واالصرار الملحة للقضايا المتعمد التجاهل على الدالاللة يعطي التأجيل وهذا أيضا. ١٠١

المضربين. معاقبة على

 عليها التصويت تم والتي توصية ٢٦ عددها البالغ العمالية اللجنة توصيات الى نعود

 فقد الجديد العمل قانون بمشروع الخاصة األولى بالتوصية يتعلق فيما أنه فنقول بالموافقة

 شهر بحر فى المشروع ا هذ بتقديم المجلس برغبة الحكومة تأخذ أن البرلمانية اللجنة أكدت

الرغبة. تاريخ من واحد

 أشهر ثمانية على يزيد ما مرور بعد أي ٧٤ نوفمبر ٢٤ االفي تتحقق لم الرغبة هذه لكن

 لجنة الى احالته ونمت األهلي القطاع العملفي قانون بمشروع الحكومة قدمت حيث أي

 توفر عدم على يدل فانما شيء على دل ان والمماطلة التأجيل وهذا اإلجتماعيه. الخدمات

 عدم على يدل كما الشعب نواب وقرارات رغبات لتنفيذ الحكومة لدى الصادقة النية

المواطنين. بحلقضايا اهتمامها

 ففي لألجور. األدنى الحد بمشروع المتعلق الموضوع هو االكتراث وعدم للتقاعس آخر ومثال

 المشروع بهذا بالتقدم فشلت لكنها المشروع هذا بدراسة الحكومه وعدت األول اإلنعقاد دور

 عشر الثامنه الجلسه في ردها جاء التي للحكومه سؤال توجية الى المجلس اضطر مما

الموضوع. هذا تدرس زالت ال بأنها بالقول ٧٤ديسمبر ١٥ المنعقدهفي

 أدلى التي األرقام تلك العمل وزارة لدى الصحيحة االحصائيات غياب على يدلل ومما
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 بتعداد والمتعلق ربيعة علي النائب به تقدم الذي السؤال على جوابه في بهاوزيرالعمل

 ٧٥ مارس ٢ في المنعقدة والعشرون القاسعة الجلسة ففي واألجنبية. البحرينية العمالة

 تعتمد زالتوأنهاال ١٩٧٤الخاصةبعام ألرقام تمتلكرةالالوزا بأن الفضيحة انكشفت

 حول دارت التي والنقاشات الحوارات أن هذا معنى .١٩٧١ بعام الخاصة الجداول على

 قاعدة كانتتنبنيعلى البطالة األجنبيةوحجم العاملة االيدي ونسبة العمالة حجمسوق

خاطئة. معلوماتية

 الوظائف بحرنة سبيل في العمل وزارة اتخذتها التي االجراءات عن الستفسار أجل من

 والثالثين الخامسة الجلسة في وذلك العمل وزير الى بسؤال المعاودة عبدالله النائب توجه

 برنامج من العمل وزارة طلبت كالتالي:- الوزير جواب وكان ٧٥ أبريل ٦ في المنعقدة

 مايو شهر الخبيرفي ووصل المهني للتدريب بخبير ها تزويد المتحدة لألمم التابع التنمية
 الحكومي القطاع التدريبفي يشمل مفصال قريراً الخبير وضع ٧٤ أغسطس شهر في .٧٤

 منظمة على عرضه وتم التقرير على الوزراء مجلس وافق وقد الخاص. القطاع والتدريبفي

 سيتشكل بأنه الوزير وأضاف . ٣٠ بنسبه لتمويله إستعدادها أبدت التي الدولية العمل

 وحدات المجلس بهذا وسيلحق البالد المهنيفي للتدريب العامة السياسة لوضع وطني مجلس

 المصنع داخل للتدريب ووحدة العمال لجميع المهارة لقياس ووحدة لالشراف وحدة فنية:

 مع البرنامج هذا تفيذ وبعد الدراسية المناهج لتطوير متخصصة ووحدة المصنع وخارج

 الحاللهم تمهيدا وذلك البحرينيين من ممكن عدد أكبر تدريب من الدولية العمل منظمة

. األجانب محل

 باستثمار الكفيلة االقتصادية السياسات تطبيق في رغبتها عدم وبسبب الحكومة لكن

 المجلس توصيات تأخذ لم الوافدة العمالة تحتكرها التي والمهن االعمال البشريةفي القدرات

 الى الطموحة البرامج هذه تحويل عن امتنعت أوباألحرى ووتراجعت الجد بمحمل الوطني

 عام متن المالية الفوائض تدفق من بالرغم العمالة وتوطين والتعليم للتدريب عمل خطة

 ألطراف اتهامها الحكومة هومواصلة التنموية السياسات هذه لفشل السهل والبديل .١٩٧٣

العمالية. القضايا بتسييس معينة

 بسلطة العمل وزارة تمتع هوعدم القصيرة البرلمانية التجربة كشفتها التي الحقائق من

 كتطبيق بها الخاصة والمشاكل للقضايا الجذرية بالمعالجات يتعلق فيما القرار اتخاذ

 أوحتى (Free Visa) فيزا بالفري والمسماة السائبة العمالة على أوالقضاء االحالل سياسة

 القيادة د لحاضرفي وقتنا القراربقيوالزالحتى هذا وأن لمفصولينألعمالهما ارجاع

السياسية-

 لوزير وعافاه( الله )شافاه النعيمي عبدالرحمن واالستاذ أنا بها قمنا التي الزيارة في
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 حاول أنه الوزيرصراحة قال العلوي مجيد بالسيد استبداله قبل الشعلة عبدالنبي العمل

 لالزدواجيذفي منعا العمل بوزارة والجوازات الهجرة قسم في العمالة استقدام جهاز ربط

السياسي. القرار غياب بسبب المسعى هذا فشلفي لكنه العمل تصاريح اصدار

 الى الحال بطبيعة أدى قد القرار فقدان جانب الى الخاطئة السياسات هذه أن الواقع في

 الحكومة أن القول أمكن األساس وعلىهذا البطالة. أزمة وتفاقم العمالية المشاكل تراكم

 من ستمثله وما العمالية المشاكل حجم تقدير عدم ( ١ هما: كبيرين خطئين في وقعت

 في حدثت التي العمالية االضرابات دروس تستوعب لم أنها (٢و المستقبل في خطورة

 أخذ من وبدال اضرابا. والعشرين السبعة تجاوزت والتي ١٩٧٤ عام من األول الربع

 مصراعيه على الباب فتح الحكومة تعمدت ١٩٧٤ اضرابات موجة من العبروالدروس

 وتكسير محاربة على القادر الخامس الطابور خلق بهدف وذلك األجنبية العمالة الستيراد

 الوطنية المصلحة عن البعيدة السياسات هذه لمثل الطبيعية والنتيجة العمالية. االضرابات

 انتفاضة تفجير تسببتفي أن لبثت ما موقوته بل قتا الى العمالية والقضايا المشاكل هوتحول
التسعينات.

 شهدت السبعينات في النيابية الحياة هوأن الفصل هذا ختام في اليه االشارة تجدر ما

 النقاباتفي أقوى من وهي واالنشاء البناء وعمال والكهرباء والصحة ألبا نقابات تكوين

آنذاك. البحرين

االجتماعية القضايا
 مناطق وخاصة البحرين في كثيرة مناطق كانت الماضي القرن من السبعينات فترة في

 باالضافة الصحية والعيادات والمستشفيات وللمدارس العذبة الشرب لمياه تفتقر القرى

 الخدمات افتقاد ظل في وهاتف. وطرق كهرباء من األساسية التحية البنية مشاريع الى

 الى جووعسكر منطقة سكان من كبير عدد هجرة المستغرب باألمر يكن لم األساسية

 القضيةفي هذه لطرح المعاودة عبدالله النائب دفع ما وهذا المجاورة الخليجية البلدان

 الواقع في محلهم. األجانب واسعاالحالل المجال تفتح الهجرة هذه أن محذرامن المجلس

 حملوا الذين المجلس لنواب بالفسبة التحدي من نوعا شكلت المزرية األوضاع هذه أن

المسئولية. كامل الحكومة

 الذين المجلس نواب اهتمام من االكبر النصيب نالت القرى تطوير مسألة أن والحقيقة

المثال:- سبيب على ومنها الحيوية المشاريع من العديد على وافقوا

 وإنشاء حولها وما عالي وقرية الشمالية والمنطقة جدحفص ةفيللوالد مستشفى إنشاء ( ١
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وأبوصيبع. كرانه قربة وفي صالح النبيه وجزيرة القديم بالد مستوصفاتفي

 وأبوصييع وعالي والهملة والدراز والسهلتين سار من كل في للبنين مدارس تشييد (٢

وجدالحاج. وجنوسان كرانة وقرية وتوبلي صالح النبيه وجزيرة

 المالية الشئون لجنة إلى ثم ومن اإلجتماعية الخدمات لجنة إلى برغبة اإلقتراح أحيل وقد

ديسمبر. من الثامن في وذلك واالقتصادية

 قرى لسكان سكنية منطقة بانشاء الخاص االقتراح بدراسة المرافق لجنة وافقت كما

 ضمن المشاريع هذه بالحاق وأوصت المجارة القرى وبقية والديه بس والسنا جدحفص

 قامت الوقت نفس في والخدمات. التنمية وزارة تعده الذي االسكان لمشروع العامة الخطة

 وبانشاء وسماهيج عراد لمناطق السكن توفير بشأن الخاص االقتراح بدراسة اللجنة

الدير. للبنينفيقرية مدرسة

 لقروض صندوق بانشاء الخاص القانون بمشروع المجلس نواب تقدم ذلك الى باالضافة

 في به الخاص تقريرها لتقديم والقانونية التشريعية الشئون لجنة وسارعت المساكن

.١٩٧٤ يسمبر د من من لثا ا

 في المناطق متعدد إسكان مشروع بشأن برغبة اإلقتراح على المجلس موافقة تمت كما

 إلى احالته تمت وقد الكهربائي التيار وتقوية للشرب الصالحة بالمياه وتزويدها القرى
واإلقتصادية. المالية الشئون لجنة

 إضافة بشأن برغبة اإلقتراح على الموافقة تمت القرى في الوضع وتحسين انعاش أجل ومن

 الشئون لجنة إلى احالته وتمت ١٩٧٥ لسنة العامة الميزانية إلى دينار ماليين مبلغعشرة

 ماليين ثالثة مبلغ تخصيص بشأن برغبه اإلقتراح مع جنب الى جنبا واإلقتصاديه الماليه

واالقتصادية. المالية الشئون لجنة الى االقتراح أحيل وقد الغرض لمفسدينار

 ١٩٧٥ مارس ٥ المنعقدهفي الثالثين الجلسه الميزانيةفي مناقشة فرصة النواب واغتنم

التالية: بالمقترحات للتقدم فسارعوا

أولى. كمرحلة االسكان لقروض دينار مليوني باعتماد اقتراح ( ١

 توزيعها ثم ومن القرى األراضيفي إلستمالك ونصف دينار مليون بتخصيص إقتراح (٢

سكن. لبناء المحقاجين على

قرية. ٢٢ مياهفي خزانات ء لبنا دينار ألف ٣٥٠ يإعتماد أقتراح ( ٣

 (٢) جدحفص منطقة في والدة مستشفى ( ١ ) إلنشاء دينار ألف ٢٣٠ بإعتماد إقتراح ( ٤

 صالح النبيه ومستوصففي القديم بالد مستوصففي (٣) عالي قرية والدةفي مستشفى

وأبوصيبع. كرانه قرية في ومستوصف

المحرق. مدينة لتعمير دينار مليون برصد اقتراح ( ٥
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 التي دينار المليون وضع وتم المحرق لتطوير تفصيلية دراسة وضع تم ذلك الى باالضافة

 لبناء المخصص المبلغ اعتماد تم نفسه الوقت في البلدية. حساب المجلسفي اعتمدها

 ولغرض المشروع. تنفيذ اجل من الخرائط رسم في الصحة وزارة وباشرت بالمحرق عيادة

 الحكومة قيام الى دينارباالضافة مليون تخصيص تم جدحفص نفي االسكا مشروع تفيذ

أرباح. بدون للمواطنين القروض بترتيب

 ثالثة ميزانية وتخصيص المحدود الدخل لذوي اسكان هيئة بانشاء قانون مشروع يعتبر

 بالنسبة السكن مشكلة لمعالجة المهمة المشاريع من سنوات خمس ولمدة سنويا دينار ماليين

 احالته وتمت الخليفة ابراهيم العضوالشيخ المشروع بهذا تقدم وقد المحدود. الدخل لذوى

 التشريعية للجنة بدورها وقدمته عليه وافقت التي والقانونية التشريعية الشئون الىلجنة

والقانونية.

 والخاص العامة المرافق للجنة الثاني التقرير المجلس ناقش الرفاعين منطقة وبخصوص

التالية التوصيات واتخذ العامه المرافق مستوى بتحسين

النفط. أنبوب على للمشاة معابر عمل ( ١

الوالدة, بمستشفى المناية (٢

والبريد. للكهرباء مكاتب فتح (٣

لألطفاء. مركز إنشاء ( ٤

 العربية المملكة من القادمة النفط أنابيب بخط الخاصة األولى بالتوصية يتعلق وفيما

 على المجلس أكد السكقية والغربي الشرقي الرفاعين منطقة عبر تمر والتي السعودية

 قد أخطارأوكوارث ألية تجنبا السكنية المناطق عن بعيدا الجديد الخط يبنى أن ضرورة

 والمخططات وللمشاريع للمرور واعاقة تشويه مصدر أنه عن فضال الخط هذا عن تنشأ

 بعد اال تضيذها يتم لم التوصية هذه أن العجيبة المفارقات من الرفاعين. في االنشائية

 ٢٠٠٦ مارس من الخامس البحرينفي نفط شركة أعلنت عندما سنة وثالثين اقتين مرور

التنفيذ. على عزمها عن

 المنامة مدرسة مساحة توسيع بشأن برغبه اإلقتراح على المجلس وافق التعليم مجال في

 بالبحرين الصناعية لمدارس بالمحرقوتطوير الثانوية الصناعة مدرسة وإفتتاح الصناعية

 بقوسيع المتعلق برغبة االقتراح المجلسعلى وافق كما المتطورة. الحديثة باألجهزة وتجهيزها

 عالي مستوى على وصناعي فني معهد وانشاء الثانوية الصناعية المنامة مدرسة المساحةفي

 العاملة األيدي من البالد حاجة تلبي أن تستطيع حتى والتكنولوجية األكاديمية الناحية من

 البعيدة النظرة تعكس المقترحات هذه أن تماما الواضح من القادمة. للسفوات الفنية

 يحتاجها التي لففية والكوادر الماهرة البحرينية العاملة األيدي اعداد المجلسفي ألعضاء
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 المستقبلية السياسات هذه تجاهلت الحكومة أن المحزن من المستقبل. الوطنيفي االقتصاد

 سوق من اخراجها تم ولما أفضل تتافسي وضع في الوطنية العمالة لكانت بها األخذ ولوتم

العمل.

 تقدمت الذي المتوسطه المراحل حتى اإللزامي التعليم بشأن قانون بمشروع االقتراح يعتبر

الوطفي. المجلس لصالح تحسب التي المهمة المواضيع أحد الشعب كتلة به

 من يشتكون وفيها جمرة بني قرية أهالي من المقدمة العريضة عرض تم السياق هذا في

 وعدها بتنفيذ والتعليم التريية وزارة ويطالبون الدراسة من طالبة ٤٠٠ على يزيد ما حرمان

 عبداألمير الشيخ األعضاء السادة من كل العريضة هذه عن دافع وقد لهم. مدرسة ببناء

 كتلة من الجشي ورسول الشب كتلة من وده المعا علي لله وعبدا الدينية الكتلة من الجمري

المشروع. نفيذ ارةباالسراعفي الوز وطالبوا الوسط

 والكتب واألقالم الكراسات توفير بشأن برغبه بأقتراح المجلس تقدم الى االشارة تجدر

المحدود. الدخل ذوي الموظفين أبناء من الطلبة مساعدة بهدف وذلك بالمجان

 هاجسا مثل العصرية الحياة ومتطلبات الضرورية للخدمات القرى افققار أن المؤكد من

 وتخصيص والتطويرية االجتماعية المشاريع تلك لتبني دفعهم وهوما األعضاء جميع لدى

لتقفيذها. المتكررة االعمادات

 ساعد ما أن الى النظر لفت من بد ال المالية االعتمادات عن الحديث مجال في دمنا وما

التاليان:- األساسيان العامالن هما وغيرها المشاريع هذه تمرير المجلسفي

 التشريعية الصالحيات بحكم الالزمة االعتمادات تخصيص على المجلس قدرة (١

التشريعية. السلطة بها تمتع التي العام المال ة وادار بية والرقا

 بعيدا وطنية بروح واالقتصادية االجتماعية المشاريع معالجة المجلسفي أعضاء تعاون (٢

 ليفرقوا يكن لم الوطني المجلس أعضاء أن والحقيقة والمناطقية. المذهبية الفوارق عن

 لصالح يصوت كان فالجميع البحرين مناطق من أوبغيرها بالقرى الخاصة المشاريع بين

تمييز. وبدون الوطن مستوى على واالجتماعية االقتصادية التنمية

 في ذلك لتسببت المشاريع هذه نتفين على وأشرف المجلس عمر تمديد لوتم أنه القول يمكن

 في تسبب الوطني المجلس حل لكن أبنائهم ومستقبل المواطنين حياة في نوعية نقلة أحداث

تجميدها. أوباألحرى المشاريع اهمالمعظمهذه

 واالجتماعية االقتصادية القضايا هذه حول النظير المنقطع الوطني االجماع هذا لكن

 وأن سبق كما للجدل المثيرة القضايا بعض حول والخالف االختالف وجود عدم معناه ليس

لذلك. تطرقنا

 بالدولة األراضي جميع ملكية الحاق هومشروع للجدل اثارة األكثر الموضوع ييقى لكن
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 به تقدمت الذي والخطير الحيوي المشروع فهذا بقانون. اال فيها التصرف جواز وعدم

 الحكومة جانب الى الدينية الكتلة وقوف بسبب الذريع الفشل نصيبه كان الشعب كتلة

 زالال ن البحرق شعب هوأن القانون تموير لفشل الطبيعية والنتيجة القانون. اسقاط في

 السواحل بعدها ومن األراضي على المنظم االستيالء بفعل المدمرة الوخيمة آثاره من يعاني

والبحار.

بالدولة األراضي جميع مكية الحاق مشروع
 التي والحساسة المهمة القضايا أحد فيها التصرف يتم التي والكيفية األراضي تعتبرقضية

 الموضوع هذا أن بل وخارجه. الوطني المجلس داخل واسع جدل حدوث في طرحها تسبب

 السياسية المواضيع أخطر من يعد والمثقفة السياسية الطبقة من الكثيرين اعتقاد وفي

 المجلس حياة بانهاء عجلت التي األسباب أحد شكل وأنه الوطني المجلس اليها تطرق التي

الوطني.
 وكيفية جغرافيا البالد تخطيط اعادة على بالعمل يطالب الذي المشروع بهذا تقدم وقد

 ومحمد الذوادي خالد األعضاء السادة من كل أسعارها وتحديد األراضي في التصرف

 وجميعهم مرهون حميد ومحسن صباح جابر ومحمد المعاودة علي وعبدالله حماد سلمان

الشعب. كتلة من

 المنعقدة والثالثين السابعة الجلسة في وذلك برغبة اقتراح صيغة في الموضوع طرح بدأ

يلي ما على ونص٧٤مايو ٥ بتاريخ
 تنميتها في يساهم وأن البالد ثروات على يحافظ أن في منه رغبة الوطني المجلس أن ( ١

 الثرواتفي هذه تكديس طريق عن ذلك يكون أن دون القادمة لألجيال وحفظها وتطويرها

 التاسعة المادة من و)ز( )ب( الفقرتين لنص واستنادا الوطني المجلس فأن معينة فئة أيدي

 فنية لجنة بتشكيل الالزمة بالسرعة الحكومة تقوم أن وأهمية ضرورة يرى الدستور من

 والسكنية والصناعية الزراعية المناطق تحدد بحيث جغرافيا البالد تخطيط على للعمل

السياحية. والمناطق

 باعتبار االلقزام المجلسضرورة يرى الدستور من عشر الحادية للمادة واستنادا كذلك (٢

 شرعي مالك لها ليس أرض وكل واألميرية الرحمانية األراضي الحكومية األراضي جميع

 األشكال من شكل بأي عنها أوالتفازل فيها التصرف يجوز ال عامة منفعة ذات أراضي

االوفقاللقانون. ذلك ومالى أوالهبة كالبيعأوالمقايضة

العامة. واالجتماعية االقتصادية للخطة ووفقا موقعها حسب األراضي أسعار تحديد (٣
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فيما القانون يحددها التي للشروط وفقا لها األجانب ملكية وتحديد فيها المضاربة ومنع

 واحدا صفا الوطني المجلس أعضاء يقف أن في ثقتهم عن الموقعون عبر االقتراح نهاية وفي

ثرواته. وحماية الوطن مصلحة عن للدفاع

 العامة المرافق لجنة قدمت ٧٤ ديسمبر ٢٩ بتاريخ المنعقدة عشر الخامسة الجلسة في

يلي ما فيه وجاء برغبة االقتراح هذا حول تقريرها

 يلي:- ما المجتمعين أعضائها باجماع وقررت المذكور برغبة االقتراح نص اللجنة درست

 لجدير ، البالد مرافق من حيويا مرفقا تاوله في برغبة االقتراح أن اللجنة تؤكد أوال:-

 الثاني البندين في شكله على التحفظ مع األول البند في مضمونه في والتأييد بالتعاطف

والثالث.

 يقناسب ال ، والثالث الثاني البندين في برغبة االقتراح به قدم الذي الشكل أن ثانيا:-

 ومصير بحياة والمرتبط الحساس المرفق هذا بها يتميز التي واألهمية الخطورة مع مطلقا

 عادة الرغبات أن حيث الطبيعي وبالحجم الالزمة بالمسئولية يقدم أن يجب وكان ،الشعب

ومفعوله. القانون قوة لها وليس الحكومة قبل من أوالرفض القبول ألحكام تخضع

 الثانيوالثالث البندين برغبةفي االقتراح مقدمي األعضاء السادة من ترجواللجنةثالثا:-

 تشريع في المسئولية مستوى على متكامل قانون كمشروع به والتقدم االقتراح إستعادة
لتطبيقه. الدستورية الشرعية بالقوة ويتمتع المواطنين مصائر يمس مصيري

 التخطيط مكتب على حديثه تركز الذي المعاودة العضوعبدالله هو األول المتحدث كان

التالية: األمور وتناول

 تخطيط بمهمة القيام مهامه من وأن سنوات ثالث من أكثر منذ وجد قد المكتب أن ( ١

والسكنية. والصناعية الزراعية المناطق ويحدد جغرافيا البالد

 من الكثير تعطل الى وادى كثيرة عراقيل سبب المحدودة بامكانياته المكتب هذا (٢

 المناطق من وهي الرمان رأس بمنطقة مثال وضرب البالد. في العمرانية االنشاءات

 أن المنطقة هذه أبناء يستطيع أن دون سنوات عدة مضت قد أنه فقال بالمواطنين المتكدسة

 لهم ستخطط الحكومة أن أمل على يعيشون مازالوا وهم أوبناء أوترميما يباشروتصليحا

عنها. أوتعوضهم أوتنقلهم المنطقة

 هذه بأن التخطيط مكتب تذرع بسبب لسنوات، البناء طلبات على الموافقة تأخير تم (٣

 وأدوات كاألسمنت جنوني بشكل األسعار ارتفعت لذلك ونقيجة تخطيط الى تحتاج المنطقة

وغيرها. البناء

العمل يريدمباشرة ومعظمهم قطعة (٣٠٠) لحوالي قاللي مفطقة في مالك هناك ( ٤
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 من صادرة رسمية وثائق لديهم أن علما ذلك لهم يجيز ال التخطيط مكتب لكن والبنا،

 عليها فان المطار توسيع بحجة البناء توقف أن الحكومة حق من كان واذا الطابو. دائرة

والمتضررين. األمالك أصحاب تعويض

 غير الواقع هيفي العامة للمنفعة عليها يدها تضع التي لألمالك الحكومة تعويض (٥

المتواضعة. التقديرات حسب مجزية

 بعروس وسميت بها يفتخر جيدة زراعية منطقة بأنها مشهورة كانت التي البحرين (٦

 المحلي االكتفاء يحقق نوع أي فيها يتوفر ال األسض، مع جدباء أرضا اآلن أصبحت الخليج،

 األراضي أسعار ارتفاع هي ذلك أسباب الخارج. الى نصدر كنا أننا مع المنطقة، هذه ألبناء

 على أوالمحافظة األشجار، قطع مثال يمنع قانون هناك يكون أن دون البنوك تالعب و

قومية. كثروة وحمايتها الزراعية، األراضي

 مزدحمة تكون تكاد المنطقة هذه لكن للصناعة المخصصة المناطق من هي الحصم أم (٧

المشروع. هذا لمثل تصلح ال فهي ولذا بالسكان

 اوالقضاياألمور بكثيرمن واسع اطالع على العضوأنه أوردها التي المهمة النقاط من ويتضح

 أن قبل المساحة ادارة في موظفا يعمل كان فقد ذلك غرابةفي وال التخطيط بدائرة المتعلقة

االنتخابات. يفوزفي
 والزراعة( البلديات )وزير الخليفة خالد بن للهعبدا الشيخ لسعادة التالية المداخلة كانت

: باآلتي عليه ورد الطويلة مداخلته ةعلى المعاود لله العضوعبدا الذيشكر

 التعويض يقبض بأن عوضوا ممن واحدا تجبر لم الحكومة فأن التعويض بخصوص ( ١

 الحق وله موجودة المحاكم وأن موافقته وبخالص برضائه كان شخصعوض كل اذ ،غصبا

نفس. أيضا لها االدارية الجهة وأن تعوض، التى الجهة ضد دعوى يرفع أن فى الحق كل

 لمطارعنا لمسؤولةالجهةا أن توسعة، الى المطاريحتاج فأن قاللي منطقة (بخصوص٢

 تم فقد هيهبة، األرض هذه والن المطار، جهة فى بأراضى األهالي امتالك على اعترضت

ذلك أساس على التخطيط وتم البحر فى بأخرى لها استبدا

 وقد البر وليستفي البحر فى وهى ثانية، بجهة استبداله تم قد المحرق مجارى موقع أن (٣

وحدها- العامة المصلحة لمراعاة كله هذا جرى

 ماسة الحاجة الن ممكن وقت أقرب فى زراعي تشريع بسن الوزير رحب الزراعة وعن ( ٤

 على منه حرصا وذلك شيئا يعمل أن يستطيع ال تشريع بدون ألنه الزراعة لحماية اليه

المواطنين. حقوق

 ألحد تقرر لم وأنها اآلن، حتى أحدا تعوض لم الحكومة أن الوزير قال المحرق وعن (٥

 وفى علما التثمين العضوبمبلغ لعرفة استغرابه عن الوزير عبر وقد برضائه. اال تعويضا
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األمالك أصحاب اآلن حتى تبلغ لم الهينة أن رأيي

 ان التخطيط- وبينمجلس بينها العضوخلط السيد أن الوزير قال التخطيط وحدة وعن (٦

 يخططون مهندسين عن عبارة التخطيط فوحدة الصالحيات هذه تملك ال التخطيط وحدة

 وحده التخطيط فهومجلس والقوانين، للوائح وفقا التصرف يملك الذى أما الورق، على

 اال لها فليس التخطيط وحدة أما الموقر. الوطني المجلس بعده ومن الوزراء مجلس ثم ومن

. تؤمرباعدادهوشكرا وما اليها يقدم أنتخططما

 وقد االقتراح مقدمي أحد بصفته الثاني هوالمتحدث مرهون حميد محسن السيد كان

 ويمكن برغبة االقتراح تضمنها التي الثالثة البنود عن الحديث في مداخلته تركزت

: كاآلتي الثالثة البنود تلخيص

 تخطيط على للعمل لجنة بتشكيل أي جغرافيا- البلد تخطيط على ينص االول البند (-١

 السياحية، والمناطق والسكنية والصناعية الزراعية المناطق تحدد بحيث جغرافيا- البالد

 الى بالنسبة تخطيط أي وجود ولعدم المواطنين. بصحة االضرار الى يؤدي التخطيط غياب

 البحرني اعتماد أن البلد. فى الزراعة تدهور فى واضحة نتائج الى ذلك أدى فقد الزراعة

 بد وال بها يهتم أن البد التي السياحية النواحي من معين مستوى على يعتمد السياحة على

 بالنسبة المواطنين يخدم وأن بد ال السياحي التخطيط وأن سليما تخطيطا لها يخطط أن

راحتهم. أوقات وفي حياتهم الى

 بالنسبة تصرف هناك يكون ال أن على وينص ، الدستور على يعتمد الثاني البند (٢

 بعض أن قانون. بدون ذلك الى وما أوالهبة أوالمقايضة بالبيع كان سواء األراضي، الى

 األراضي من الحكومة استفادة عدم ( ١ الى: أدت القانون غياب األراضيفي تفي التصرفا

 الفوائد بعض من للهبات ما البال عن يغيب ال أنه ( ٢ الشركات. بعض قبل من تستثمر التي

 المواطنين لبعض الىضرركبير يؤدي بدونتخطيط األراضي توزيع أنها اال المواطنين لبعض

 من كثير على توزع التي الهبات من كثير فهناك ، آخرين. لمواطنين للزوم ا عن زائدة ومنافع

 المواطنين من كثير يحرم الذي الوقت األراضيفي هذه الى حاجة في ليسوا الذين المواطنين

 ألنفسهم يوفروا ألن مجاال أوتعطيهم لهم تخول التي الالئقة الملكية ومن الالئق السكن من

 البلد تخطيط وفي البناء تخطيط يخلقعشوائيةفي األراضي التوزيعفي هذا الئقا. سكنا

 البلد تكون بحيث المواطنين لكافة وشامل عام اسكاني تخطيط هناك يكون أن وبدل نفسها

 يؤكد برغبة االقتراح أن عشوائية. هناك تكون الطريقة هذه وفق سليما تخطيطا مخططة

 لتخطيط أووفقا معين لقانون وفقا اال باألراضي التصرف وعم الهبات توقيف ضرورة على

التشريعية. السلطة قبل من يأتي معين

واسعة مضاريات هناك موقعها. حسب األراضي أسعار بتحديد يختص الثالث البند (٣
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 ألسعار التخطيط عدم ويعنى األسعار ثبوت عدم ذلك ويعنى األراضي ألسعار بالنسبة

 من كثير وفي أيضا تؤثر بل فقط األراضي في فقط تؤثر ال األراضي أسعار و األراضي

 أحيانا المعيشة غالء وتؤثرفي عام بكل االقتصادية والحركة التجارية الحركة األحيانفي

 لموقعها وفقا أمرضروري األراضي أسعار تحديد فأن وبالتالي كثيرة أمور في أيضا وتؤثر

 بأسعارخيالية. ويبيعها تقسيمها وبالتالي كبيرة بكميات شرائها طريق عن المضاربة لمنع

 وهذه االراضي تسعير على اعترض أنه اال المشروع أيد فقد مراد محمد جاسم السيد أما

نظره: وجهة خالصة

 البلد هذا العمرانفي مسيرة تواكب كي التطوير الى التخطيط وحدة حاجة على فهوأكد

 يتوقف بأن طالب ذلك بعد فيه. يخطط ما تنفيذ باالسراعفي التخطيط مجلس وطالب ،

 المضروض من ألنه الحكم، نظام صالح ذلكفي الن الهبات المتمثلفي آألراضي التصرففي

 صاحب قدرة لعدم المنفعة عديم اآلن أصبح أنه غير منفعة األراضي توزيع فى يكون أن

البناء. على األرض

 والمشاريع البيوت، لبناء بتوزيعها وتقوم األراضي بهذه الحكومة تحتفظ بأن أيضا طالب كما

الشعب. لمصلحة فنادق بناء ذلك مثال والجماعية المفيدة

 مشاريع لتنفيذ للمستثمرين أراضي بتخصيص الحكومة تقوم بأن األخيرة مطالبته وكانت

استثمارية. أراضي الى الزراعية أراضيهم يحولوا أن من بدال البناء

 هذا أن مراد اعتبر حيث األراضي أسعار تحديد موضوع انحصرفي فقد اعتراضه أما

الخاصة. الملكية احترام على نص الذي والدستور يتعارض االجراء

 على مشدددا اشكالها بمختلف التخطيط جوانب تناول فقد الصالح صالح علي السيد أما

 صالح علي السيد أن المداخلة هذه في المهم االقتصادي. للتخطيط مجلس تشكيل أهمية

 االراضي في ندرة عن تحدث عندما األسوء وبحدوث المستقبل قراءة على القدرة برهن

االسكان. لمشاريع تعطيل ومن

: العضوهي مداخلة خالصة

 والتنمية. التقدم نحوتحقيق الشعوب من شعب كل وهوطريق وفنا علما أصبح التخطيط ( ١

 فأن األساس هذا وعلى انكانتموجودة، التخطيطالموجودة أجهزة فى أنهناكضعفا (٢

 واالقتصادي االجتماعي هوالتخطيط وانما فحسب، الجغرافي ليسهوالتخطيط التخطيط

والجغرافي.
 لم ذا إ المستقبل مضاعفةفي اضعافا ستكلف اليوم التخطيط فى الموجودة الفوضى أن (٣

اآلن. الموضوع ا هذ تالفي يتم

يعتمد أن ويجب ملحة ضرورة واالجتماعي االقتصادي للتخطيط مجلس استحداث أن ( ٤
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 سبيل فى الشخصية المصالح فيه تذوب علمي بأسلوب ويخطط علمية، كفاءات على

العامة. المصلحة

 هي وانما فقط الجيل لهذا ملكا ليست المتناثرة الجزر هذه فى الصغيرة البلد رقعة ان (٥

 القادمة األجيال مشكلة فأن اليوم، مشكلة هناك كانت واذا أيضا القادمة األجيال ملك

 وال المدارس لبناء أراضي وال لألسكان بقعا توجد ال فاليوم بكثير. وأضخم أكبر ستكون

 الثقافية والمراكز لألندية أراضى وال للعيادات أراضى نجد وال الحدائق لبناء أراضى نجد

الغارب. على الحبل ترك نتيجة ذلك وكل

 هذه وهب الى بسمواالمير حدت التى الرغبة العضوأن قال الهبات بموضوع يتعلق فيما (٦

 عليها. مساكن لبناء أراض بقع على الحصول فى المواطنين على للتسهيل هى األراضى،

 يقوم أن الدخل المحدود المواطن مقدور غير فى أصبح البناء تكاليف الرتفاع ونتيجة لكن

 من للمحتاجين وكامل جاهز بيت هوتقديم األمثل الطريق وأن له الموهوبة األرض ببناء

أرض. اعطائه من بدال البلد هذا أبناء

 هذا لتخطيط التشريعات دعائم وارساء يمكن ما بأسرع التخطيط على العمل يجب (٧

 هذا في خاصة القانون أمام سواسية يكونوا الجميع يستطيع حتى يمكن ما بأسرع البلد

والحيوي. المهم الموضوع
 وقال الهبات على ركز لكنه سابقاتها عن حماد سلمان محمد السيد مداخلة تختلف ولم

 لفئات الهبات هذه تكون أن يعارضون لكنهم هبات، هنالك تكون أن يعارضون ال أنهم

 يحصلون ال المحتاجون المواطنون بينما غناهم، على غفى المواطنين بعض يزداد وأن معينة،

 مشكلة أصبح الوقت هذا فى األراضي ارتفاعأسعار وأن وللمعيشة أرضللسكن قطعة على

والعشوائية. مدروسة الغير الصورة بهذه الوقت ا هذ فى حلها يمكن ال بل حل، لها ليس

 وتحديد جغرافيا، البالد تخطيط على الجمري منصور عبداألمير السيد وافق جانبه من

 وازدهار تقدم خطوة ذلك يعتبر وأنه العادل بالتعويض الدولة تلتزم أن شريطة المناطق

 السعر تحديد فى ألن االراضي اسعار تحديد على اعترض نفسه الوقت في البلد. لهذا

ماله. على المسلم لسلطان تحديدا

 المجلس تمكن لعدم بالتعبيرعنحسرته حديثه بدأ الجشيفقد رسولعبدالعلي السيد أما

 خلصت وقد الكثير. انقاذ باالمكان لكان ولوفعل الماضية السنة فى الموضوع هذا بحث من

اآلتي: مداخلتهفي

 أكثر المستقبل فى وتتعقد األمور تستمر ال حتى جدي بشكل التخطيط قضية مع التعامل ( ١

وأكثر.

 اآلن الحكومة وأن اآلن البلد منها تعاني مشلكة حدوث تسببفي قد األراضي توزيع أن (٢
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 فى األراضي هذه وزعت أن بعد وأنه وللمستشضيات للمدارس أراض ايجاد مشكلة تواجه

 بأسعار أراضيهم يبيعوا أن ترجوهم األراضي أصحاب لبعض الحكومة جاءت معينة مناطق

باهظة»

 برغبة االقتراح نص في الواردة الثالثة البنود الرئيس سعادة طرح المناقشة انتهاء بعد

وهو: األول البند قراءة الشرخات مكي علوي العضوالسيد السر أمين من وطلب للتصويت

 في يساهم وأن ، البلالد ثروات على يحافظ أن في منه رغبة الوطني المجلس أن

 هذه تكديس طريق عن ذلك يكون أن دون القادمة لألجيال وحفظها وتطويرها تنميتها

 من و)ز( )ب( الفقرتين نص الى واستنادا الوطني المجلس فأن معينة فئة أيدي الثرواتفي

 بتشكيل الالزمة بالسرعة الحكومة تقوم أن وأهمية يرىضرورةالدستور من التاسعة المادة

 والصناعية الزراعية المناطق تحدد بحيث جغرافيا البالد تخطيط على للعمل فنية لجنة

السياحية والمناطق والسكنية

 وبهذا فقط عضوان وامتنع المجلس أعضاء من ٢٨ البند هذا على بالموافقة صوت وقد

وهو: الثاني البند ة لقراء السر أمين انتقل

 األراضي ، الحكومية األميرية األراضي جميع باعتبار االلتزام ضرورة المجلس يرى

 ال عامة منفعة ذات أراضي شرعي، مالك لها ليس أرض ،وكل واألميرية الرحمانية

 وما أوالهبية والمقايضة كالبيع األشكال من شكل بأي عنها التنازل أو فيها التصرف يجوز
للقانون." االوفقا ذلك الى

 امتنع فيما فقط واحد عضو واعترض البند هذا على بالموافقة عضوا ١٨ صوت وقد

 الى واالنتقال البند هذا اقرار الرئيس أعلن وبذا التصويت عن الدينية( )الكتلة اآلخرون

وهو: الثالثواألخير البند
 العامة واالجتماعية االقتصادية للخطة ووفقا موقعها حسب األراضي أسعار تحديد

 القانون يحددها التي للشروط وفقا لها األجانب ملكية وتحديد فيها المضاربة ومنع

I *ر-

 هذه بتعارض تتعلق نظام نقطة مراد العضوجاسم أدار البند هذا على التصويت قبل لكن

 أحدمن فاليمنع مصونة الخاصة الملكية تقول والتيالدستور من ج(٩) المادة مع الرغبة

آخره. الى القانون حدود في اال ملكه في التصرف

 فيما أعضاء ٩ غير البند هذا على يصوت لم فأنه الدستور مع البند هذا لتعارض ونتيجة

 باحالة أوصى لكنه التوصية هذه نجاح عدم الرئيس أعلن وقد عضوا. ١ ١ عليه اعترض

 بنجاح المجلس تفاؤل لكن .برأيها المجلس موافاة أجل من الحكومة الى الفائزين البندين

استفهام بطرح المجلس الشيراوي يوسف الوزير سعادة فاجا اذ يكتمل لم المهمين البندين
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 الثانية. بالرغبة أخذ فهل األولى بالرغبة أخذ قد المجلس بأن قائال التصويت حولعملية

 المجلس بأحقية تقول نظام بنقطة مرهون العضومحسن وتبعه بااليجاب الرئيس وأجاب

األصوات. من بأيعدد الحكومة الى رغباته يرفع بأن

 يحصل وأن بد ال قرار وأي المجلس من بقرار اال تصدر ال الرغبة بأن بالقول الرئيس وعلق

 يجب أنها أي الحاضرين نصف أكثرمن أي واحد. زائدا الحاضرين األعضاء نصف على

 يحب فأنه الثاني البند على التصويت حول نظام نقطة هناك دام وما بالنصاب تظفر أن

 المصوتين وأن ٤١هو الحاضرين أنعدد اتضح وقد الحاضرين. األعضاء عدد أنيعرف

 األهم هوالبند الثاني البند اقرار فشل فقد ولذا واحد ضد صوتا ١٨ هم الثاني البند على

واألخطر.

 للخبير سؤال لتوجيه الرئيس اضطر البند فيهذا التصويت عملية حول لالختالف حسما

 األرقام دامت ما أبدا ذلك جواز بعدم الخبيررد لكن العد اعادة امكانية حول الدستوري
ابهام. وال فيها خطأ ال صحيحة

 يوازي لم المصوتين عدد ألن الثاني البند سقوط الرئيس أعلن التوضيح هذا على واعتمادا

واحد. زائدا الحاضرين األعضاء نصف

 على للعمل فنية لجنة بتشكيل الخاص األول البند احالة تمت النتيجة هذه على وبناء

 والمناطق والسكنية والصناعية الزراعية المناطق تحدد بحيث جغرافيا البالد تخطيط

 بالسرعة بتنفيذه الحكومة تقوم أن وأهمية ضرورة على التأكيد مع الحكومة الى السياحية

الالزمة.

 الثمينةفي الفرصة أضاع قد الرغبة هذه من الثاني البند تمرير المجلسفي فشل أن شك ال

 استمرار عليه ترتب الذي األمر بقانون. اال فيها التصرف ومنع األراضي على القيود وضع

 لهباتوالعطايا الكثيرمنهافي وضياع الدولة أراضي معظم المنظمعلى االستيالء مسلسل

 يكفي والتحضر العصر روح عن البعيدة السياسية هذه نتائج على وللتدليل الذمم. وشراء

 أراضي على الحصول في جمة صعوبة الحاضر الوقت تواجهفي الدولة وزارات أن القول

المحدود. الدخل لذوي االسكان بمشاريع المتعلقة تلك وخاصة مشاريعها لتنفيذ

 أسباب أحد تمثل زالت وال كانت األراضي على االستحواذ عملية آن القول طريف من

 الشجار الى كثيرة أحايين أدتفي أنها لدرجة الحاكمة العائلة أفراد بعض بين الخالف

 حضور عن امتنع قد سلمان بن محمد الشيخ أن الى البريطانية الوثائق تشير والقطيعة.

 قبل ما )مرحلة ١٩٦٨العاشرمنيناير من ابتداء وذلك الشرطة( )جهاز القلعة الدوامفي

 قطعة تسجيل )الطابو( العقاري التسجيل دائرة رفض على احتجاجا وذلك االستقالل(

 فيها يمتنع التي األولى المرة هي ليست هذه أن التقريرالقول ويضيف باسمه. جديدة أرض
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 األرض تسجيل على األمير موافقة بعد وأنه األطول الفترة لكفها العمل عن محمد الشيخ

 كشرط علي بن سلمان الشيخ العقاري التسجيل ادارة مدير بفصل أيضا طالب باسمه

كلية. الموضوع هذا تجاهل األمير لكن ،مسبقا ذلك الى أشرنا كما للعمل لرجوعه

لعام ا لقطاع ا وموظفي لوطني ا المجلس

 المجلس أعضاء مبادرة هي كبيرا ازعاجا لها وسببت السلطة حفيظة أثارت التي األمور من

 وقد الدولة. وزارات لموظفي والمعيشي االقتصادي الوضع باصالح الخاصة المشاريع بتقديم

 هدف وزاراتهاوأن شئون في تدخل أنها على السلطة قبل من المبادرات تفسيرهذه تم

 يؤثر بما سياسية مكاسب تحقيق بغرض الدولة موظفي تأييد هوكسب ورائها من المجلس

 الحكومةعلى عملت الخاطئ التفسير أساسهذا وعلى السياسية. للقيادة الوالء علىدرجة

 التي والمقترحات المبادرات صاحبة وحدها هي تكون أن وحرصت النواب أمام الطريق قطع

 المجلس تقدم فعندما موظفيها. مع المباشرة العالقة على حفاظا ودوائرها وزاراتها تتناول

 جدا سريعا السلطة فعل رد كان القضاة كادر بشأن قانون بمشروع الخاص باألقتراح

 الحكومة طلب رفض المجلس لكن عندها من بقانون القانون هذا إستبدال الى وسارعت

 من واإلقتصادية المالية الشئون لجنه الى احالته وتمت األعضاء قانون على المجلس وصوت

 القضائية السلطة أن الى االشارة تجدر لتصويت. المجلس التقريروعرضهعلى اعداد أجل

 التي الصريحة الدستورية المادة من بالرغم التنفيذية السلطة هيمنة من لتتحرر تكن لم

الثالث. السلطات استقاللية على تؤكد

 بمشروع اإلقتراح طرح أهناء تكرر القضاء كادر بشأن قانون لمشروع بالنسبة حدث وما

 الجشي رسول األعضاء به تقدم الذي الحكومي الكادر درجات مربوط بداية تعديل بشأن

 المشروع هذا احالة وتمت البنعلي وخليفة الظهراني وخليفة الخياط وحسن مراد ووجاسم

 من والعشرين الثامن في وذلك واالقتصادية المالية الشئون للجنة التفسيرية مذكرته ومعه

 الخامس في المجلس أعضاء فوجئ حتى واحد شهر من أقل يمضي لم لكن .١٩٧٥ يناير

 بمبلغ اضافي اعتماد بفتح قانون بمشروع الحكومة بتقدم ١٩٧٥ فبراير من والعشرين

 لسحب منها محاولة في والعسكريين المدنيين الموظفين رواتب لتحسين دينار مليون ٤،٥

 أمام نفسها واالقتصادية المالية الشئون لجنة وجدت وقد المجلس. أقدام تحت من البساط

 البعض. بعضهما مع ودرستهما لربطهما اضطرها مما الموضوع نفس يحمالن مشروعين

 الحكومة قبل من المقترح المبلغ باعتماد اللجنة رأي على المجلس صوت المطاف نهاية وفي

 محاولة في التضخم. ونسبة يتواكب بما الزيادة نسبة برفع الخاصة تعديالته أدخل أن بعد

 اتخذ سواء حد على والخاص العام القطاع للعاملينفي الحماية من المزيد تحقيق النواب
التالية:- التوصيات المجلس
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باألسعار. يتالعب من كل على حديد من بيد والضرب األسعار مستوى على المحافظة ( ١

البنوك. لدى الفائدة سعر ضبط (٢

االيجارات. معدل بضبط الخاص لتشريع استصدار التسريعفي الى الحكومة دعوة (٣

 قد بأنهم المواطنين يشعرجميع حتى الخاص القطاع على تب الروا الزيادةفي تسري أن (٤

المعيشة. كلفة ارتفاع عن عوضوا

 السيئة المعيشية باألوضاع المتعلقة تلك المجلس أعضاء اهتمام استحوذت التي القضايا من

 عن المجلس الى القضية هذه ايصال تم وقد البحرين. مساجد مؤذنووخطباء يعيشها التي

 الظهراني وخليفة هرمس مال محمد األعضاء السادة به تحدم الذي برغبة االقتراح طريق

 سريعا المجلس فعل رد كان الذوادي. وخالد الخليفة سلمان وابراهيم المعاودة للهوعبدا

 في والمتمثلة الرغبة هذه تضمنتها التي المطالب مع تعاطضهم عن األعضاء عبر حيث جدا

 أن على البحرين مساجد وخطباء ومؤذني أئمة وحقوق واجازات رواتب بتنظيم قانون سن

 أعطى وقد عليه. والتصديق واقراره ومناقشته القانون سن حين الى حاال رواتبهم رفع يتم

 بتعديل وطالبوا المشكلة هذه مناقشة االعضاء وباشر االستعجال صفة المقترح هذا المجلس

الحكومة. بهفي المعمول األدنىلألجور الحد وبتطبيق الرواتب

 المشاريع من الحكومة ومستخدمي لموظفي التقاعد ومكافآت معاشات تنظيم مشروع يعتبر

 يستحقه ما المشروع هذا المجلس أعطى وقد الوطني. المجلس تبناها التي المهمة االجتماعية

 التاسعة الجلسة من بدءا جلسات أربع في ومناقشته دراسته على وعكف االهتمام من

 ةفيالمنعقد وواألربعون الثانية بالجلسة واتتهاه ٧٥ إبريل ٢٧ جش المنعقدة المنعقدة والثالثون

الوطني. المجلس حل بعد اال تنفيذه يتم لم المشروع هذا أن اال ٧مايوه ١١

لخارج وا الداخل فيذ لطلبة ا قضية
 المهمة الروافد أحد الطلبة شكل الخمسينات السريةفي العقائدية االحزاب تشكيل بداية في

 اعالن بعد والمتعلمة. الشابة الوطنية بالعناصر الوطني التحرر حركات المداد سيةواألسا

 بالتعظيات عالقتها النظرفي الحكومة تعيد أن المعارضة لدى االعتقاد ساد االستقالل

 استمرت السلطة لكن العلني السياسي العمل بممارسة فقسمح السياسية والتشكيالت

 مواصلة ذلك في بما البريطاني االستعمار رسمها التي والحظر المنع سياسة تطبيق في

 االتحادات على والمطاردة االضطهاد انسحب وقد الوطنية. العناصر ضد واالرهاب القمع

 لمختلف بذلك وتعرضت السرية للتنظيمات طبيعيا امتدادا تمثل أنها اعتبار على الطاليية

 الطلبة على المفروض االقتصادي الحصار وطأة وتحت المادي. والحرمان القمع اساليب

 صورة في الوطني المجلس الى بشكوى الكويت فرع البحرين لطلبة الوطني االتحاد بعث

أجل من دمائهم لبيع اضطروا وأنهم مصاريفهم كضاية عدم عن فيها تحدثوا عريضة
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أساسيينهما: مطلبين ضمنوها وقد مصاريفهم تفطية

للطلبة. خاص وسكن للطالبات خاص سكن انشاء ( ١

والطالبات. للطلبة ومخصصات منح واعطاء الرسموم الغاء (٢

 ١٩٧٤ مارس ١٠ في المنعقدة والعشرين الثانية الجلسة في العريضة هذه ومناقشة عرض تم

 أفاد الذي مراد محمد جاسم النائب المتحدثين أول وكان المجلس نواب مشاعر هزت وقد

التالية:- بالمعلومات

الخير أبواب له تنفتح منحه عنده ومن منحة هم عند ١٨ منهم ٤٥٠ البعثة طالب ( ١

 تطالب لم البحرين حكومة لكن الطلية لمساعدة دائم استعداد الكويتعندها حكومة أن (٢

 الطالب يالقيه ما حل محاولة على جاهدا يعمل أن الوزير سعادة شد فهوينا ولذا بذلك

 التذمر نقمة المتصاص والمساهمة المساعدة فى جهدا تدخر لن الكويت وان صعاب من

بنا. منطال

 عدم حالة وأنهفي كفء رجل األموريتوالها هذه مثل على يشرف ثقافي مكتب هناك (٣
 المكتب تالقي التي الصعاب للطلبة يشرح أن عليه الطلبات بعض تنفيذ من المكتب تمكن

ئها.أبنا لصالح تممل ال الحكومة أن يقال ال حتى الشقيقة الكويت حكومة ووتالقى

 والده كان فإذا االجتماعية، حالته يبحث أن الوزير على للخارج يذهب طالب أي أن ( ٤

 وهومحب أوالمتوسط المحدود الدحل ذوى من والده كان واذا المصاريف فهويتحملكل غنيا

 الدولة فعلى مجتهدا ذكيا كانفقيرا وإذا الوالد دخل بنسبة مساعدته فتتم للعلمومجتهد

 لضعف حاليا المساعدة من الحكومة تتمكن لم إذا وأنه له. العلم أبواب وفتح مساعدته

 المعقول حدود مبالغفي الطالب بإقراض العلم الحكومة تشجع هوأن االقتراح فأن الميزانية

 بأقساط يسددها أن عليه عمل على وحصوله أوتركها الدراسة من انتهائه وعند بها يتعلم

المواطنين. من غيره بها ليتعلم صغيرة

 الفقراء لمساعدة الممولين من تبرعات لجمع لجنة تكوين عليها أزمة في الوزارة كانت اذا (٥

 حصيلة وتخصيص فلس ٢٠٠ إلى البترول سعرجالون برفع سنضريبة أويتم الطالب من

الخارجية. للبعثات ذلك

 أن الواجب من التي الحقوق بمثابة الطلبة مطالب اعتبر فقد المعاودة عبدالله السيد أما

 الحاجة نتيجة الكويت في الطلبة يضطر أن حقا المخجل من وأنه بتنفيذها الدولة تتكفل

 والتعليم التربية وزارة وطالب دمائهم. لبيع الدراسة مصاريف دفع استطاعتهم وعدم

 بتذليل الدولة طالب كما االستعجال من تستحقها التى بالصورة الحالة هذه بدراسة

 الطالب لشكوى تطرق كما الخارج. الطلبةفي مشاكل لحل التربية لوزارة المالية الصعوبات

 بإمكانياته وباستمرار يتعللدائما الذي الكويت فى الثقافي المكتب معاملة سوء من وتذمرهم
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 ان يستطيع بحيث المكتب بدعم والتعليم التربية وزارة أو الدولة وطالب الضعيفة. المادية

 لديهم الطالب جميع الن الخارج في البحرين طلبة كل الحل يشمل وأن بالواجب يقوم

المادية. المشاكل وابرزها مشاكلصعبة
 ما معظم جانبه من أيد الذي لجشي ا لعلي عبدا رسول للعضوالسيد كانت الثالثة المداخلة

: اآلتي على وأكد المعاودة وعبدالله مراد جاسم السيد من كل طرحه

البحرين. الى بالرجوع والطالبات الطلبة من الكثيرين تهدد السكن مشكلة ان ( ١

 تقريرها وتقديم لدراستها االجتماعية الشئون لجنة الى الى العريضة بتحويل طالب (٢

المجلس. الى الكامل

 ورأوا البحرين خارج الطلبةفي منها يعاني التي المشاكل حجم المجلس أعضاء تفهم وقد

 برغبة االقتراح على وباالجماع وافقوا ولذا والمماطلة التأجيل تحتمل ال الشكوى هذه أن

 مراد وجاسم الجشي ورسول أبل عبدالله ةحمد الساد الوسطوهم كتلة نواب من يوقع الذ

 رفي دينا مليون مبلغ بتخصيص يطالب والذي الشرخات مكي وعلوي الصالح صالح وعلي

٠١٩٧٥ ميزانية

 للطلبة المالي الوضع وهوتحسين له المخصص المجال في صرفه من وبدال المبلغ هذا لكن

 الوطني المجلس حل وبعد الحكومة قامت منه يعانون الذي العوز حالة من وانتشالهم

 لطلبة الوطني االتحاد ترك اجل من المحتاجين الطلبة على الضغط اجل من باستخدامه

 االتحادات القضاءعلى تشكيلهابهدف تم التي الحكومة أندية الى واالنضمام البحرين

 هذه حيال السلطة انتهجته الذي والالخالقي المشين المسلك هذا ان الشك الطالبية.

 المعارضة تجاه العدائية سياستها لتغيرمن تكن لم الحكومة أن يؤكد االنسانية القضية

 السفير لسان على البريطانية الوثائق كشفته ما هذا الطالبية. االتحادات ضمنها ومن

 مبلغ بتخصيص أفاد حيث ١٩٧٥ مارس ٤ بتاريخ المرسل بريده تشفي آر.ام البريطاني

 نشاطاتهم تطويق منأجل بالخارج الجامعات يةفي أجلفتحمكاتبطالب المليوندينارمن

السياسية.

 ا هذ فأن للسلطة الرئيسية اف األهد أحد مثلت قد الخارج الطالبيةفي االتحادات كانت واذا

 السماح النظام رفض الداخلحيث الطالبيةفي االتحادات أيضاعلى انسحب قد الموقف

 حدى هوما للحكومة الرافض الموقف ا وهذ الداخل. في للطلبة الوطني تحاد لال فرع بتشكيل

 رقم عريضتهم حملت حيث الوطني المجلس الى هم شكوا لرفع المدارس وطالبات بطلبة

 الداعم موقفهم عن السويد وفرع بومبي فرع البحرين طلبة اتحاد عير وقد ٠٧٤/٢٤٣

 لالتحاد فرع بتشكيل بالسماح تطالبان هما وكلتا المجلس الى برقيتين بارسال المطلب لهذا

 في المنعقدة واألربعين الثالثة الجلسه في عليهما والتعليق البرقيتين هاتين قراءة تمت حيث
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.٧٤مايو٢٥
 حل بعد ذروتها بلغت بية الطال االتحادات أعضاء ضد القمع سياسة أن بالذكر الجدير

 السفر من المنع سياسة بتنفيذ السلطة باشرت اذ ١٩٧٥ أغسطس الوطنيفي المجلس

 على الضغط من كنوع الخارج من العائدين الطلبة اعتقال جانب الى الدراسة لمواصلة

 لصرف تمثلتفيا التي لجزرةسياسةا لسلطة مارست فيمقابلذلك المعارضين. الطلبة

 الطفرة وفرته الذي العام المال استباحت أن بعد الخارج في الطالبية األندية على ببذخ

الطاعة. لبيت وارجاعهم المعارضين الطلبة استمالة أجل من النضطية

 أدت قد االتحاد وأعضاء النادي أعضاء بين والمعنوي المادي التمييز سياسة أن الحقيقة و

الحكومية. األندية لصالح تدريجيا االتحادات تآكل الى

واإلقتصادية القضاياالمالية
 المتعلقة الصالحيات مسألة تثاولنا قد كنا التشريعية السلطة بأعمال الخاص الباب في

 باعداد تقوم التي هي التنفيذية السلطة أن وقلنا العام المال وادارة المالية الرقابة بفرض

 الحكومة سياسات يراجع هومن الوطني المجلس لكن الشاملة السنوية الميزانية مشروع

 الميزانيات على ايضا تسري الرقابة هذه ومصروفاتهاوأن الدولة بايرادات يتعلق فيما

وموافقته. المجلس القرار األخرى هي وتخضع والملحقة المستقلة العامة

 الميزانية ردةفيوا الغير المصروفات مع التعامل فائقةفي قدرة الوطني المجلس أظهر وقد

 أبواب من آخر الى باب من مبلغ أي نقل الى باالضافة التقديرات على زائدة هي التي أوتلك

الميزانية.

 الخاصة القوانين بمشاريع يتقدم أن المجلس بمقدور كان الصالحيات هذه وبموجب

 واالنشائية الصناعية المشاريع كافة تمويل بهدف الالزمة المالية االعتمادات بتخصيص

واالجتماعية.

 اهتمام مدى يعكس بما الفواب أجندة في مهما عنوانا شكلت االقتصادية المشاريع أن الواقع

 هيمنة عن بعيدا قوي اقتصاد بناء في البعيدة ونظرتهم االقتصادية باألنشطة األعضاء

 النفط على االعتماد نسبة تخفيف على تعمل بدائل لخلق يهيئ ويما األجنبي الرأسمال

المستقبل. للدخلفي وحيد كمصدر

البحرين المونيوم شركة ( ١
 الفوائد عنمرادمحمد جاسم النائب سؤال يأتي الوطنية بالصناعة االهتمام مجال في

 شركة اسهم شراء بموجبه يتم الذي االتفاق جراء البحرين تجنيها التي دية والما المعنوية

 البحرين أسهم يرفع بما الحكومة قبل من ١٧ البالغة General Cable كيبل جنرال

 احدى تمثل )البا( البحرين المنيوم شركة كون من أهميته السؤال يكسبهذا ٠/٤٠ الى
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 حال في االقتصادية البدائل خلق أجل من بناؤها تم التي العمالقة االقتصادية المشاريع

النفط. نضوب

 العضوجاسم أكد حيث ٧٤ فبراير ١٧ المنعقدهفي عشر السادسة الجلسة السؤالفي طرح تم

 اشترط لكنه General Gable كيبل جنرال شركة ألسهم الحكومة شراء أهمية على مراد

 با. يكونصوا ال المجلس بدون الحكومة تقره قرار أي ألن الشراء عملية على المجلس يطلع أن

 العودة من بد ال المبدأ حيث من أنه المالية وزير أناب الذي الشيراوي يوسض الوزير رد كان

 فتح أوالى قانون الى األمر احتاج ما اذا وخاصة أواتفاق قرار أي حالة في المجلس الى

اضافي. اعتماد

 حدود المصنعفي يوظف وحيث العاملة ولأليدي للعمل المجال توفير أهمية الوزيرعلى وأكد

 ا إذ وأنه اليوم زفي الغا من مكعب قدم مليون ٤٠ حوالي يستهلك المصنع وأن عامل ١٢٠٠

 الى يتجه العالم ألن ستشتريها البحرين حكومة فأن للبيع الشركات أسهم عرض تم ما

 فأن ./'٤ ٠ الحكومة تملكت ما إذا وأنه العالم الخامفي المواد على والدول الحكومات سيطرة

المادة. هذه أنتتحكمفي بامكانها

التالية: والمالحظات التساؤالت على ليحتوي مراد العضوجاسم رد جاء و

؟ معين مبلغ مقابل أم للشركة مجانا يعطى وهل الغاز سعر عن يتكلم لم الوزير أن ( ١

 المصنع المكننةوالتقنيةفي ألن كبيرة عاملة أيدي الى يحتاج وأنه متطورا ليس المصنع أن (٢

األجنبية. العاملة األيدي تستورد البلد وأن متأخرة

 كلها الحساسة والمراكز والفنيين الخبراء لكن الشيراوي يوسف الوزير فيها االدارة أن (٣

األجانب. يد في

 ال أنه كما االقتصادية. الناحية من للبلد مفيد وغير قديما مصنعا اشترت البحرين أن ( ٤

التقنية. حديث غير ألنه يربح

كمايلي: العضوومقترحاته مالحظات الوزيرعلى وكانجواب

مجانا. لها يعطى وال الشركة الغازعلى تبيع الحكومة أن ( ١

كثيرة. عاملة أيادي ولتوظيف للتنمية كاستراتيجية بناؤه تم المصنع أن (٢

 من عاملة أيدي يشغل ولن يربح لن سوف المصنع بأن بالقول ليعلق مراد العضوجاسم وعاد

 يبواألنا القضبان صناعة أجل من األلمنيوم لسحب مصنع انشاء تم إذا اال كثيرة البحرين

آخره. الى للنوافذ أواأللواح

يعمل زال وهوال بعد فيما األلمونيوم سحب مصنع تاسيس تم أنه الى االشارة تجدر

 في وذلك األلمونيوم صناعة بشأن بسؤال ربيعة العضوعلي توجه الموضوع هذا نفس في

 ايراد عدم أسباب عن وتساءل ١٩٧٤ ديسمبر من الحادي في المنعقدة التاسعة الجلسة
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 الجواب تالوة العريض جواد الوزير قام الصناعة وزير غياب وبسبب الميزانية. في ألبا دخل

بالتالي: أفاد الذي عفه نيابة

 حكومة جانب الى عالمية شركات مجموعة من متكونة البحرين ألمونيوم شركة أن ( ١

 وبالتالي العام لالكتتاب أسهمها تطرح التي العامة المساهمة بالشركة ليست وهي البحرين

فقط. المساهمين على اال الخقامية باتها حسا تنشر ال فإنها

 حيث األخرى الشركات من كثير عن تختلف البحرين ألمنيوم شركة تركيب طبيعة ان (٢

 حصته منهم كل يأخذ حيث فيها المساهمين لحساب لالملونيوم منتجة كشركة تعمل أنها

 ان يعنى شاء.وهذا كيفما فيها ويتصرف الشركة فى مساهمته نسية بقدر اإلنتاج من

 للمساهمين اإلنتاج فى التصرف أمر تترك بل اإلنتاج وبيع بتسويق تقوم ال بنفسها الشركة

 ال فانه لهذا ونتيجة مصانعهم، فى اويستعملوه العالمية، األسواق فى يبيعوه أن أما الذين

عليه. المتعارف المحاسبي بامعنى أللبا بالنسبة أوخسائر أرباح حساب يوجد

 عليها يطلع ال بالمساهمين خاصة وهي المالية شئونها عن ألبا تعدها حسابات هناك (٣

 أناس الى المعلومات هذه اواعطاء بنشر قرار اتخاذ بنفسها الحكومة تملك وال غيرهم

 أخرى شركات خمس هناك فان الحكومة جانب الى أنه حيث المساهمين، غير آخرين

المشروع. فى مساهمة

 العاملة الشركات وبجميع يحد مما الشديدة المنافسة تسودها سوق هى األلمنيوم سوق ان ( ٤

 المنافسة الشركات منها تستفيد قد معلومات اية نشر فى تتحفظ ان الى الصناعة هذه فى

.ألبا عليه تحرص وكذلك المساهمون عليه يحرص أ مبد ا هذ األخرى

 المنافسة الشركات مركز من يقوي سوف ألبا عن مالية معلومات اية أوتسرب نشر ان ( ٥

 تمض لم حيث ألبا حياة من التكوينية المرحلة هذه فى خاصة ألبا تجاه العالمية األسواق في

فيها. اإلنتاج بدء على سنوات اربع

 عن وأما مكعب قدم مليون ١ ٠ ٠ من يقارب ما يوميا الغاز من ألبا استهالك يبلغ (٦

 بمعرفة المحدودة البحرين نفط وشركة ألبا شركة بين عليه االتفاق تم أمر فأنه الفاز سعر

 أن على تحرص ألبا فى المساهمين كأحد والحكومة .١٩٦٨ عام فى وموافقتها الحكومة

 تمثل ألنها األلمنيوم صناعة في العصب تعتبر الطاقة أن حيث معلن غير السعر ا هذ يبقى

 من مهم الكشفعنكلفةعامل يعنى واإلعالنعنها الكلية، اإلنتاج منكلفة٣الى.١٥

معلن. غير إبقاؤه حيث من آنفا ورد ما عليه وينطبق أللبا. بالنسبة اإلنتاج عوامل

 هذه كانت وقد الكبير االهتمام محليا ألبا إنتاج من نصيبها تصنيع تولى الحكومة ان (٧

 رذاذ شركة فأن وبالفعل ١٩٦٩ المصاهرفي بناء بوشرفي أن منذ الحكومة تراود الفكرة

 إلنتاج سنويا طن ٣٠٠٠ حوالي تستهلك ١٩٧٢ عام أوائل فى اإلنتاج فى بدأت التي المعادن
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األلمنيوم. مسحوق

 ٥٠٠٠ قدرها إنتاجية بطاقة األلمونيوم لسحب جديدة شركة انشاء بصدد الحكومة أن (٨

األميري. الخطاب ذلكفي ورد كما سنويا طن

 دراسات الى تحتاج ولكنها واردة الحكومة حصة من المتبقي الجزء تصنيع إمكانيات أن (٩

االقتصادية. ها جدوا من للتيقن تفصيلية

 جدوى دراسة يسبقذلكإعداد أن بدون مشروع أي على لنتقبل أنها تؤكد الحكومة أن ( ١ ٠

 في الحكومة ترغب التي المشاريع جميع على ينطبق وهذا المشروع، عن متكاملة اقتصادية

مصنع إقامة موضوع عن وأما إقامتها.

 وإذا ألوانه، سابق الموضوع هذا عن التحدث أن نرى فإننا الطاقة، وبنفس أللبا مماثل

 األخرى المشاريع على ينطبق ما عليه ينطبق فانه المصنع ا هذ مثل اقامة الى النية اتجهت

تفيذه. فى البدء قبل المشروع عن اقتصادية دراسة وجود ضرورة حيث من

التالية: لفقاط وا المالحظات ربيعة علي النائب طرح الوزير رد على وتعقيبا

 الصناعة. لهذه االقتصادي المردود احتساب بدون صناعة اوأية مصنع ينشأ أن يمكن ال ( ١

 بها ساهمت التي المئوية النسبة عن الحديث إلى بجرنا ألبا أوعن الصناعة عن الحديث ( ٢

ربحي. مردود المساهمة لهذه يكون وان البد وبالتالي ٤٤٠ وهى الحكومة

 مردود أي ليسهناك انه ذلك ومعنى ألبا من اإليرادات على تشتمل لم العامة الميزانية (٣

 بات حسا تنشر أن الحقفي فللحكومة ٤٠ب مساهمون أننا وبما الصناعة. هذه ربحيفي

الشركة. لهذه األسهم أغلييه هي ٤٠ أن أي المشروع هذا فى بقدرمساهمقها الشركة

 والمعروف نشاء. كيفما فيه ونتصرف ٤ ٠ هو الذي اإلنتاج من حصتنا نستلم أن علينا ( ٤

 في وارتفعت المصنع إنشاء عند ١٩٥ ب بدأت فقد االرتفاع فى بدأت األلمنيوم أسعار ان

 إسترلينيا جنيها ٣٧٠و للطن إسترلينيا جنيها ٢٥٠ الى ١٩٧٣ أوائل فى األيام من يوم

 االجمالي، المبلغ فان ٧٣ لعام طن ألف ١١٠هو اإلنتاج معدل أن وبما . ١٩٧٣ منتصف فى

 ٧٤ عام ألسعار بالنسبة أما إسترليني. جنيه ٣٤١٠٠٠٠٠٠ هو طن ١١٠ ل الدخل أومجموع

 وهي ١٩٧٤ اإلنتاجيةفي طاقته أعلى المصنع وصل وقد لطن. إسترليني جنية ٤٥٥ فهي

إسترليني. جنيه ٤٦ ،٨٠٠، ٠٠٠ هو ألبا شركة دخل ان ذلك ومعنى طن ألف ١٢٠

 ما وهذا أرباحا هناك وان مجدي االستثمار أن يتبين جدواه وعدم االستثمار جدوى عن

 مشروع بأن بقوله ٧٣ ديسمبرعام في السياسة لجريدة له حديث في الخارجية وزير أكده

كثيرة. أرباحا أدخل قد وأنه ناجح، مشروع ألبا

 عامال، ٢١٩٩هو ألبا العاملينفي البحرينيين عدد مجموع فأن العمالة مردود وعن (٥

 فمردود اذن .إل. ه ٠ ، ٢ رواتبهم أجنبيا ٣٦٦ األجانب وعدد ٤٩,٨ الرواتب من ونصيبهم
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حساسة. جدا نقطة وهذه البحرينيين. وليسفيصالح األجانب، صالح العمالةفي

 لمدة استراليا مع الحكومة تعاقدت التى الخام المادة فهي الرئيسية اإلنتاج عوامل أما (٦

 ليس انه فلوافترضنا ألبا. لشركة رمزي بسعر يباع الذي الغاز هي التي والطاقة سنة، ٢ ٠

 اذ الغاز. من مكعب قدم مليون ١ ٠ ٠ ببيعنا خاسرين نكون فاننا البا، شركة في ربح هناك

 ليس صناعة في ضياعه من بدال الكثير الشيء ورائه من لربحنا السوق بسعر لويعناه اننا

٠ صحيحا الكالم هذا كون فرض على ربحي مردود فيها

 مجموع من ٢٧ غير تملك ال لألسف الحكومة فان األلمنيوم رذاذ شركة عن أما (٧

 أن بمقدورها والحكومة دينار، ألف ٢٥٠ الشركة هذه رأسمال مجموع بأن علما االسهم،

 ذات صناعات انشاء حالة في فأنه للمستقبل وخدمة ولذلك بالكامل. الشركة هذه تمتلك

 تشارك أال الحكومة على يجب فأنه ماليين، أوالخمسة المليونين حدود وفى صغير رأسمال

 التكنولوجيا من لالستفادة تسعى الحكومة كانت اذا هذا ٧٠أو #٦٠ من أقل بنسبة

الوزير. قول حسب
الميزانية. في يرد لم أأللمنيوم، رذاذ لصناعة الربحي المردود أن (٨

 labour) العمالية الكثافة على يعتمد مصنع اختيار هوأن العضووالحقيقة تعليق انتهى

Intensive Factory) المال رأس كثافة من بدال (Capita, Intensive Factory) هواختيار 

 الرواتب في الشاسعة الفروقات تبقى لكن البحرينية للعمالة وظائف خلق اجل من صائب

علىجواب. التعجبويبحث عالمات يثير ما هي اليها التيأشرنا

الغازالطبيعي (٢

 االحتياطي الغاز كمية عن ربيعه آخرللعضوعليقاسم سؤال هناك كان الجلسة هذه نضس في

 الغاز من السنوي االستهالك ومعدل أبوسعفه وحقل البحرين أرض باطن الموجودفي

 لشئون الدولة )وزير العريض سالم جواد الوزير قام وقد أوتصنيعه. الغاز تسييل وإمكانية

 عن كانمتغيبا الذي الشيراوي يوسف السيد الوزير عن نيابة الرد بتالوة الوزراء( مجلس

بالتالي: وأفاد حضور

 مخزونهما يقدر الطبيعي الغاز تنتجان رئيسيتان طبقتان البحرين حقل في توجد .١

 الى الطبقتين هاتين مخزون تقدير ؤ التفاوت ويعود مكعب، قدم تريليون ١ ٠ الى ٧ بحوالي

حفر يتطلب ذلك الن نظرا بدقة، الممكن تحديد عدم

 ال كبيرة مبالغ صرف يتطلب الذي األمر الحقل أطراف فى االستكشافية اآلبار من عدد

 اآلن حتى تضح لم الصورة وأن خاصة الحاضر الوقت فى اقتصادي مبرر أي لها نجد

 ضوء علي وعالما. محليا الطبيعي الغاز صناعة عليه تكون سوف لما بالنسبة نهائي بشكل
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 دراسة إعداد بصدد الوزارة فان الغاز صناعة مجال فى العالم فى تحدث التي المتغيرات

 والتعمير لإلنشاء الدولي البنك بتكليف بالفعل قامت وقد الطبيعي، الغاز عن متكاملة

 بشكل الطبيعي الغاز استغالل إليه تتوصل ما ضوء على يمكنا حتى الدراسة هذه بإعداد

بأقصى يعود

الوطني. االقتصاد المنافععلى

 كعب قدم مليون ٣٠ ٠ بحوالي الطبيعي الغاز من حاليا البحرين استهالك معدل يقدر .٢

 محطة تشغيل مكعب قدم مليون ٣٦٠ الى اليومي ك ستهالاال يرتفع أن المتوقع ومن ،يوميا

 التكرير مصنع فى توسعة أية مع يزداد وسوف سترة فى المياه وتحلية الكهرباء توليد

اإلنتاج. على قدرتها لرفع الزيت آبار فى يحقن الذي الغاز كمية فى أوزيادة

 سوف الغاز مخزون عمر فان المستقبل، فى االستهالك عليه يكون سوف ما ضوء على .٣

 وأن االستهالك من الكمية نفس على المحافظة تمت اذاما سنة ٧ ٠ الى ٦ ٠ حدود فى يكون

المخزون عمر حساب على تكون سوف اإلنتاج فى زيادة أي

 البنك بها كلف التي الدراسة ضوء على فانه أوتصنيعه، الغاز تسييل إلمكانية بالنسبة .٤

 هذه اليه توصل سوف ما االعتبار فى تأخذ سوف الوزارة فان والتعمير لالنشاء الدولي

الدراسة.

كاآلتي: ربيعة العضوعلي عقب وقد

 م( ١٩٣٢) أولمرةفىعام اإلنتاج بدأ اذ طويل، البحرينعمرها النفطفي أنصناعة ( ١

 ، )بابكو( النفط شركة على معتمدة كانت النفطية الحكومة سياسة أن اال القدم هذا ورغم

 النفط. هذا باستثمار خاصة سياسة بفرض حكومتنا من مبادرة أية هناك تكن لم اذ

 المصدرة العربية )المنظمة بواسطة نجاحات عدة حققنا أن وبعد هذا وقتنا فى والمطلوب

 الصناعة هذه على السيطرة فى مبادرة الحكومة تكون أن المطلوب االوبك( و) للنفط

الغاز. بتصنيع والبدء

 أن اذ عليه، مردود كثيرا الدولة تكلف االستكشاف عمليات بأن الحكومة حديث أن (٢

 بالكثير. ليس وهذا دينار، أف ٢٥٠ الى دينارا ألف ١٥٠ بين يتراوح الواحد البئر تكاليف

 العمليات هذه وراء من لربحت الصناعة لهذه سنويا دينار مليون اعتمدت الحكومة فلوأن

الكقير.

 ففي الغاز، لتصنيع هواالتجاه الحاضر الوقت فى الخليج دول فى المعروف االتجاه أن (٣

 صناعة إلنشاء الدول هذه حكومات اتجهت وقطر، والكويت أبوظبي( )فى اإلمارات دولة

 لعديد تصنيعالغازوتشىءا الخليج دول فيه بدأت الذي الوقت الغازوتسييله،وتصنيعه،وفي
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الصناعة. هذه اقتصاديات مدى اآلن الى لها يتضح لم أنه الحكومة تقول المصانع من

 تقريبا المسيل للغاز الواحد الطن وسعر سنتا ٦٢هو مكعب قدم ألف ١٠٠ ال سعر أن (٤

 ماليين البحرين لربحت تصنيعه وعدم الغاز بيع الى الحكومة فلواتجهت دوالرا ١٢٨

 النفطية المشاركة بأن حسابها تضعفي وأنتباشر أن الحكومة من فالمطلوب ولذا الدنانير.

 على وهيمنتها الدولة سيطرة على تتص بمادة تكفل أن يجب المجلس على عرضها المزمع

بكاملها. الغاز ثروة

 العجب يثير الذي األمر الغاز من االحتياطي كمية هي ما اآلن الى تعرف ال الحكومة أن (٥

 فى الموجودة الكميات هي ما تعرف الغاز، وأنتجت النفط أنتجت لتوها التى الدول كل الن

 تريليون ١ ٠و تريليون ٧ بين ما يتراوح والذي ذكره ورد الذي العدد فأن ولذا أرضها. باطن

 العضومن طلب فقد ولذا الغاز ا هذ من المخزون أوحقيقة صدق عن ينبئ ال مطاط هورقم

والصحيحة. الواضحة األرقام أنتعطيه الحكومة

 يكتفي وأنه الفنية للجوانب يتطرق لن أنه الوزير قال ربيعة العضوعلي كالم على تعليقه في

 أما الغاز. على التامة بالسيطرة لها تسمح التي االتفاقية وقعت قد الحكومة بأن بالقول

 األفضل من وأنه ربحيته عدم أثبتت قد الدراسات بأن الوزير أفاد فقد تصنيعه بخصوص

 أفاد فقد المخزون لكمية بالنسبة أما القادمة. األجيال الستعماالت األرض في ييقى أن

الحقيقي. الحجم معرفة بصعوبة الوزير

كاآلتي: الوزير رد على رييعة العضوعلي تعقيب وكان

 في بدأت كلها الخليج مناطق أن إذ التطور، دور النمووفى دور في هي الغاز صناعة أن

 على معروضا للغاز مشروعا ١٧ اآلن يوجد الكويت ففى الصناعة. بهذه الحاضر الوقت

 دينار مليون ٦٥ ١ يبلغ مرصود مبلغ هناك قطر وفى - عالمية وشركات استشارية هيئات

 . لغاز لتسييال الىمصنعضخم )داس( جزيرة ستتحول أبوظبي وفى - الصناعة لهذه

 االحتياطي هما االحتياطي من نوعان يوجد أنه بالقول كالمه ربيعة العضوعلي واختتم

 كما المثبت. لالحتياطي التقريبي الرقم بإعطائه يطالب وأنه المقدر واالحتياطي المثبت

المحروق. الغاز وكمية المصاحب الغاز كمية بمعرفة أيضا يطالب

واالستمالك المشاركة بين النفط صناعة (٣
 النفط صناعة في المشاركة موضوع في شوطا الدول بعض قطعت التاريخية المرحلة هذه في

 وجهه الذي السؤال ويعتبر النفطية. الصناعة كامل على يدها وضع في أخرى نجحت فيما

 والعشرون الثانيه )الجلسه الوطني واالقتصاد المالية وزير لسعادة مراد العضوجاسم

 في المشاركة موضوع في تبحث التي المهمة األسئلة تلك من (٧٤ مارس ١٠ في المنعقده
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 وامتيازات اتفاقات تحويل بموجبها يتم التي االنتقالية المرحلة عن وتحدث النفط صناعة

 ظلت الذي الوقت في والتسويق واالدارة الملكية في مشاركة ألي المنطقة الزيتفي شركات

المنطقة. التطوراتفي هذه ازاء بالصمت محتفظة الحكومة فيه

يلي: ما على الشيراوي يوسف الوزير أكد السؤال علىهذا اجابته في

 المالية التطورات جميع سايرت قد البحرين نفط شركة مع الحكومة اتفاقيات ن ( ١

 ،المشاركة قبل ما مرحلة الى المنطقة في العاملة النفط شركات اتفاقيات في والقانونية

 في 7.06 الى الضريبة نسبة وارتفعت ١٩٥٢ ديسمبر منذ األرباح مناصفة مبدأ سرى فقد

 وبحسب المنطقة دول كباقي الريع تنفيذ اتفاقية البحرين طبقت كما ١٩٧٠ عام نوفمبر

 ، ١٩٦٤يناير في االتفاقية منذنفاذ وذلك أوبك للنفط المصدرة الدول منظمة قرارات

 في تم الذي وااللغاء والحذف والتعديالت ت والترتيبا االتفاقيات كل أن سريعة بصورة أي

البحرين. نفط شركة مع الحكومة نفذته قد المنطقة

 دول اتخذته ما الحكومة بال عن يغب لم بأنه الوزير طمأن المشاركة لموضوع بالنسبة (٢

 بدراسة الماضي العام لفعلفي با الوزارة قامت وقد الخصوص هذا ءاتفي اجرا من المنطقة

 المنطقة، دول اليه توصلت ما غرار على البحرين في المشاركة لتطييق االقتصادية النواحي

 نتيجة الى تؤدي لم حينذاك المطروحة المشاركة وترتيبات للنفط المعلنة األسعار أن اال

 قامت الماضي يناير وفي — البحرين في لنا بالنسبة االستثمار مردود ناحية من مشجعة

 ١٩٧٤يناير أول المعلنةفي للنفط األسعارالجديدة ضوء على الموضوع دراسة باعادة الوزارة

 ايجايية نتائج الى ستؤدي الدراسة هذه أن تشيرالى الدالئل أن على التأكيد يستطيع وأنه

 وعليه ،المشاركة من التامة االقتصادية االستفادة يضمن مما االستثمار بمردود يتعلق فيما

 تتقدم سوف نونيةوالقا االقتصادية النواحي جميع دراسة استكمال عند الحكومة فأن

النفط. صناعة ركةفيللمشا كامل بمشروع الموقر للمجلس

كاآلتي: مراد العضوجاسم تعقيب جاء وقد

 لم والبحرين للمشاركة خطوات اتخاذ كلها المنطقة لدول تسنى ا لماذ يشرح لم الوزير أن ( ١

 المطروحة المشاركة وترتيات للنفط المعلنة األسعار أن بالقول اكتفى وأنما ذلك لها يتسنى

للبحرين. بالنسبة االستقمار مردود ناحية من مشجعة نتيجة الى تؤدي لم حينذاك

 ؟ لك ذ للمجلس يفصل ال لم للبحرين؟ مشجع وغير للغير مشجعا كان المردود أن كيف ( ٢

 اقتصادي ومردود ايجابية نتائج وجود على أكد الوزيرحيث تحاقضفيرد يعنيوجود هذا

.١٩٧٣ سنة في النفط أسعار زيادة بعد

 ليشارك متطور بحريني جهاز من أعده عما شيئا له يذكر أن الوزير العضومن طلب (٣

 يهيأ لم ا إذ ألنه اليوم ذلك لمثل النفط مهندسي عدد وعن البحرنة تتم عندما االدارة في
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 االدارة في عمليا المشاركة من البحرين تمكن فلن الخبرات هذه مثل تهيئة على يعمل أولم

المستقبل. التطويرفي وحتى واالنتاج

 ال اآلن والى الخليج في دولة أي قبل سنة ٤٢ منذ البحرين في موجودة النفط صناعة ( ٤

 تهيئ لم الحكومة ألن الشركة في العليا المراكز في عالية مؤهالت ذوي بحرينيون يوجد

 العمال أنعدد وجوده. الموجودفيحالة القليل العدد من نستفيد لن وأننا تشجع لم والشركة

 وكيجر ودوبي صباغ هي أعمالهم لكن X ٨٩ هوحوالي يقال ما بابكوحسب البحرينيينفي

وبدونهم والمنفذالمدبر العقل هم تجدهم )األجانب( ١١)وال قياسات مسجل (9سه9٥٣

النفط. صناعة تتوقف

 النفطفكيف تأميم قومية ألسباب المنطقة دول جميع مع البحرين حكومة قررت حال (في ٥

 ، السعودية بينما الشركة هذه الستالم البحريني الكادر تخلق لم والبحرين ذلك ينفذ

 األجنبية بالخبرة مستعينة نفسها هيأت أوباالحرى بدأت آخره الى ايران ،العراق الكويت،

النفط. بشركة العليا المراكز الى بدفعهم المواطنين ومشجعة

 وال دوليا مرفوضة متكافئة الغير واالتفاقيات سيادة ذات مستقلة دولة اآلن البحرين (٦

 ل المادية الناحية من الضروريجدا من وأنه االتفاقيات االطالععلى يريد المجلس نقبلها.

 الحيوي المرفق هذا النفطفي صناعة قطاعات جميع على سيادتها الدولة تعلن أن واألدبية

شيئا. منه نستفد ولم قرن نصف منذ الذي والحساس

المحدودة البحرين نفط شركة المشاركةفي اتفاقية ( ٤
 كافة النظرفي باعادة المترشحين قبل من تعهد هناك الشعب لكتلة االنتخابي البرنامج في

 واالتفاقيات االمتيازات ذلك في بما البحرين نفط شركة مع وخاصة النفطية االتفاقيات

 الرأسمال واشراك الوطنية الصناعات وحماية وتشجيع االجنبية للشركات الممنوحة

 والغاء االجنبية والصناعية التجارية والمؤسسات الشركات في ٥١ بنسبة الوطني

 االجنبية الشركات كبريات وتحويل االجنبية للشركات الممنوحة والتسهيالت االمتيازات

 والمسائل بالقضايا التزامهم مدى الكتلة أعضاء أثبت وقد بحرينية. مساهمة شركات الى

 الى برنامجهم تحويل أجل من التحدي مستوى في وأنهم االنتخابي البرنامج تناولها التي

ملموس. واقع

 الشرخات علوي النواب به تقدم برغبة اقتراح الموضوعفيصيغة هذا طرح تم البداية في
 المدني لله وعبدا الذوادي وخالد الصالح صالح وعلي منصور وعبدالله المعاودة وعبدلله

 وطنية شركة انشاء يدعوالى أنه في االقتراح هذا أهمية تكمن الجمري. وعبداالمير

 باجماع االقتراح هذا حظي فقد ولذا داخليا ومشتقاته والنفط الغاز لتسويق مساهمة
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 اقتصاد عماد التيهي الصناعة بهذه المجلس أعضاء اهتمام مدى يعكس ما الثالث الكتل

 الثالثة الجلسة في وذلك واالقتصادية المالية اللجنة على االقتراح احالة تمت وقد البالد.

.٧٤ نوفمبر ٣ بتاريخ المنعقدة

 النفط لتسويق الوطنية البحرين شركة بانشاء قانون بمشروع االقتراح مباشرة ذلك تبع

 وعلي الذوادي حسن عيسى النائيين طريق عن الشعب كتلة به تقدمت الذي ومشتقاته

ديسمبر. من الثامن في المنعقدة الثاني لدوراالنعقاد العاشرة الجلسة في وذلك رييعة

 تدعى/١٠٠ بنسبة بحرينية مساهمة شركة انشاء على األولى مادته المشروعفي نص وقد

 تأسيس يتم أن على لثانية ا المادة في ونص ته ومشتقا لنفط ا لتسويق لوطنية ا لبحرين ا شركة

 االساسى الئظام يحدد وأن العام االكتتاب طريق عن الوطنية بالمساهمة الشركة هذه

 وقيمة واالكتاب المساهمة بطريقة الخاصة الشروط كافة للشركة الداخلية واللوائح

 فقد الثالثة المادة أما القانون. يحددها التي االسس وفق وأغراضها الشركة وادارة االسهم

 المعتمد المال رأس من /٥١ بنسبة المذكورة الشركة تأسيس الدولةفي مساهمة على نصت

الشركة. وتسيير لنظأم الداخلية واللوائح االساسى القانون وضع الدولة تتولى كما

 الخاضعة الجغرافية الرقعة تكون أن على الرابعة المادة نصت الشركة أعمال مجال وفي

.أعمالها مجال هي البحرين دولة لسيادة

 شئون لكافة شامال يكون الشركة أعمال حقل فان الخامسة المادة عليه نصت ما وحسب

 والمصفاة الخام المواد أنواع لكافة والتخزين واالمداد التجارة فيها بما التسويق وأمور

 والمصنع لوالسائالطبيعي والغاز والمشتقة المصنعة النفطية المنتجات من والمشتقة والمحولة

واشكاله. أنواعه بجميع والمشتق

 السوق احتياجات لكل شامال يكون أن السادسة المادة نصت الشركة بنشاط يتعلق وفيما

 عليها نصت التي والمشتقة والمحولة والمصفاة الخام المواد أنواع لكافة والخارجية المحلية

القانون. هذا من الخامسة المادة أوتضمنتها

 المنقولة الممتلكات عن عادلة تعويضات بدفع الشركة قيام على فنصت الثامنة المادة أما

 عند الدفترية قيمتها حسب القانون هذا صدور بعد اليها تؤول سوف التي المنقولة وغير

 مما أوتسويقية تجارية ونشاطات أعماال يزاول أواعتباري طبيعي شخص لكل التأسيس

القانونقبلصدوره. هذا من والسادسة الخامسة المادتان نصتعليهما

 التي والحقول المجاالت العاملينفيكافة من لفنيين وا والموظفين العمال مستقبل وبخصوص

 جميعا تحويلهم سيتم فأنه القانون هذا من والسادسة الخامسة المادتان عليهما نصت

 الشركة مع متواصلة وحقوقهم السابقة خدمتهم سنوات مدة احتساب مع الوطنية للشركة

ادارة لمجلس التاسعة المادة وأجازت الداخلية. ولوائحها األساسي نظامها حسب المذكورة
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 متواصلة وحقوقهم خدمتهم مدة واعتبار البحرينيين المواطنين غير ابقاء الوطنية الشركة

 عقد يخضع أن على ذلك الى أواالدارية أوالصناعية الفنية المتطلبات حاجة دعت اذا

زمنيةمحددة. لفترة البحريني المواطن لغير الخدمة مواصلة

 وبين الحقيقية التنمية بين ربطت أنها القانون لمشروع التفسيرية المذكرة في المهم الموضوع

 للموارد تحويلية عملية الحداث كشرط والصناعية الزراعية االمكنيات استئماركافة

 واستثمارها ثرواتها استعادة أجل من النضال في العالم لقجارب اشارة وفي الطبيعية.

 للتحديات مماثلة تحديات أمام )البحرين( البلد ان قالت للتنمية تحويلها أجل من

 االساس هذا وعلى االقتصادي. تحررها أجل من الثالث العالم شعوب خاضتها التي

 كاملة نحواستعادة أولى كخطوة يأتي ومشتقاته النفط لتسويق وطنية شركة انشاء فان

 فقالت النفط اسعار أزمة عن المذكرة وتحدثت النفط. مقدمتها وفي الطبيعية لثرواتنا

 من بدء النفط استغالل عملية تمارس زالت ما االحتكارية النفطية الشركات دامت ما أنه

 المصدرة العالم دول بمقدور يكون ولن تحل لن األسعار أزمة فأن بالتسويق وانتهاء التنقيب

 شرح في التفسيرية المذكرة دخلت والضرورية المهمة المقدمة بعدهذه القضية. حل للنفط

القانون. مشروع مواد

 واقروا الحال في الموافقة فاعطوه المشروع هذا أهمية الوطني المجلس أعضاء ادرك وقد

والقانونية. التشريعية الشئون لجنة الى احالته

 الجلسه في الحكومة أقدمت حتى بقانون المشروع هذا تقديم على واحد شهر يمر لم

 الموافقة بشأن قانون بمشروع مرسوم عرض على ٧٥ يناير ٥ المنعقدهفي عشر السادسه

 ومعه المحدودة البحرين نفط وشركة البحرين حكومة بين المبرمة المشاركه اتفاقية على

 لبثت ما لكن واإلقتصادية المالية الشئون الجنة على المشروع احالة تم اإليضاحية. مذكرته

 ال اللجنة أعضاء ألن الصعبة المهمة بهذه القيام من عجزها عن عبرت أن اللجنة هذه

 اللجنة المأزقطلبت هذا وأمام االختصاص. هذا المطلوبةفي والفنية المالية الخبرة يمتلكون

 مجال في بخبراء اإلستعانة الصالح علي النائب رئيسها لسان على واإلقتصادية المالية

 الحادية الجلسه في ذلك وكان البترولية المشاركة موضوع دراسة في لمساعدتها البترول

 السيد المالية عضوللجنة علق الخصوص وفيهذا . ١٩٧٥ مارس ٩ ةفيالمنعقد والثالثون

 لخبير تحتاج فهي واحد، خبير من أكثر الى احتاجت ربما اللجنة بأن بالقول أبل حمد

 عضواللجنة أما البترولية. الشئون وآخرفي القانونية الشئون وآخرفي المالية الشئون في

 يطالب رأي اللجنة في رأيان هناك بأن القول مداخلته من فأراد ربيعة علي النائب المالية

 فأن األساس هذا وعلى الرأي. هوصاحبهذا وأنه الكاملة بالملكية يطالب ورأي بالمشاركة

 األساسي الهدف وأنما فقط المشاركة موضوع دراسة لهدف الخبيرليس استقدام طلب
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 أن أم االقتصادية الجدوى منحيث األفضل المشاركةهي كانت اذا فيما برأيه هواالستنارة

 الزميل كالم هوتصحيح المداخلة وراء من الهدف كان واألنفع. األجدى هي الكاملة الملكية

 يدورفي ما موضوع وليس الرسالة هوموضوع الموضوع بأن ربيعة علي على رد الذي حمد

اللجنة.

 دعم منه الهدف كان البترول لشركة الكاملة الملكية موضوع ربيعة علي طرح أن والحقيقة

 تباين أن معلوما يكون أن ويجب الشعب كتلة به تقدمت الذي القانون بمشروع االقتراح

 وقد العامة. المصلحة على الجميع حرص ينفي ال المالية اللجنة أعضاء بين واألفكار اآلراء

 الحاجة. حسب العدد يزداد أن على واحد خبير استقدام على األمر المجلسفينهاية وافق

 في طرح ما خاتمة ليمثل الظهراني العضوخليفة جاءسؤال النفط صناعة موضوع حول

 الشق الوطني. المجلس جلسات حضور عن الحكومة تتوقف أن قبل الحيوي الموضوع هذا

 خرائط من بنسخ الموقرة الحكومة البحرين نفط شركة زودت هل يقول السؤال من األول

منها؟ يستجد وما اآلبار أماكن تحديد مع ،البحرين حقل

 أثناء التربة من عينات الحكومة الشركة أعطت أن حصل هل فيسأل الثاني الشق أما

للمستقبل؟ استغاللها يمكن معينة خامات وجود عن تفيد أوبعده الحفر

 واذا ، االمتياز منطقة جزءمن عن الشركة تخلت أن سبق هل واألخيريقول الثالث الشق

 موضوع الحكومةفي سياسة هي وما عنها المتخلى المساحة هي فما الشيء هذا مثل حصل

للشركة؟ الممنوح االمقياز

 التي النفطية السياسة بنمط المتعلقة الفنية المسائل يبحثفي أنه السؤالفي هذا أهمية تنبع

العالمية. النفط شركات مع الحكومة ترسمها

 الشركة من طلبت أن للحكومة يسبق لم بأنه الوزير أفاد السؤال من األول بالشق يتعلق فيما

 نفط شركة تخلت فقد عنها المتخلى للمناطق بالنسبة أما .طلبها علي تجب ولم معلومات أية

 منح وقد المناطق تلك الحكومة عرضت أن النتيجة وكانت امتيازما مناطق عن البحرين

 االمتيازلشركة منح ثم ومن ،بعد فيما التىتخلتعنه للنفط )كونتيننتال( االمتيازلشركة

(Superior) يحوزتها. زال وما وشركائها )للنفط البحرين ير( سويير

 وقد ٢٥ بنسبة البحرين نفط شركة انتاج وسانل في الدولة مشاركة كانت ٧٣ لعام بالنسبة

 المشاركة أسس نفس غرار على ١٩٧٤ يناير أول من اء ابتد/٦٠ الى المشاركة نسبة ارتفعت

 الموقر. المجلس على المعروضة المشاركة اتفاقية تضمنتها كما المنطقة، دول طبقتها التي

 وأن وآباره البحرين بحقل المتعلقة المعلومات كافة تملك الحكومة بأن القول الوزير وأضاف

 أما وقت، أي في الحكومة تصرف تحت الحفر ء أثتا المستحصلة التربة من عينات هناك

 الهندسية والخدمات التنمية وزارة تجريه الذى الجيولوجي المسح فان الخامات وجود عن
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 ١٩٣٤ لسنة بابكو" امتياز فان كذلك أخرى. ومعادن خامات هناك كانت سيظهرأن

 يشمل كان ١٩٢٨لشركةستاندردأوفكليفورنيافىعام لممنوح لالمتيازا والذىهوامتداد

 بابكوتخلت ولكن القارى. والجرف االقليمية والمياه حوار جزر فيها بما والجزر، اليابسة

 والمياه حوار جزر منطقة عن تخلت ثم اليران، المحاذى القارى الجرف عن ٥٩ عام في

 ميل ١٥٠٠ مساحتهما البالغ المنطقتان هاتان منحت وقد ١٩٦٣ عام فى حولها االقليمية

 منحتا ثم ، ١٩٦٧ عام فى عنهما تخلت لكنها ، ١٩٦٥ سنة فى نتال( )كونتنا شركة الى مربع

 لدى ويبقى ،المفعول ساري االمتياز والزال ١٩٧٠ عام فى سوبيرير لشركة جديد امتياز فى

 ضوء وعلى االقليمية والمياه اليابسة تشمل مريع ميل ١٧٠٠ قدرها مساحة بابكوحاليا شركة

 بأنه العلم مع االمتيازات، موضوع فى الحكومة ستنظر العام هذا خالل به تقوم الذى المسح

 عالقة له ما كل فى الرئيسية القرارات اتخاذ حق ستملك الحكومة فأن المشاركة اقرار مع

 المتكررة الجيولوجية الدراسات نتائج بأن للقول الوزير وخلص البالد. فى النفط بانتاج

 الجديد المسح وأن ، مشجعة غير كانت البحرين نضط شركة بها قامت التي والحفريات

 هذه أمام أوالغاز. للنفط محتملة مكان أية أكثرمن معلومات سيعطى اآلن به تقوم الذى

 الظهراني أحمد العضوخليفة اضطر الوزير من المكتوب الرد يحتويها لم التي المعلومات

القادمة. المجلس جلسات في الرد بحق الحتفاظ

الجاف الحوض مشروع (٥
 الصناعية المشاريع من الجاف( الحوض ) السفن لبناء العربيه الشركة مشروع يعتبر

 تم وقد البحرين. الدخلفي ومصادر االقتصادية االنشطة تنويع الى تهدف التي المهمة

 في وذلك فيه المشتركة هي عريية دول تسع قبل ومن الكويت دولة في االتفاقية على التوقيع

. ١٩٧٣ ديسمبر من الشامن

 عندما ٧٤ فبراير ٢٤ المنعقدهفي عشر الثامنه الجلسة الموضوعفي هذا طرح بداية كانت

 بشأن مشروعقانون احالة عن المجلس أعضاء لجشي ا جواد حسن االستاذ الرئيس أخطر

 المالية اللجنة على الجاف( الحوض ) السفن لبناء العربيه الشركة اتفاقية على التصديق

المجلس. الى عنه تقرير ورفع فيه النظر أجل من واالقتصادية

 دول تسع منقبل الموقعة االتفاقية بأن بالقول بدأتعليقه البنعلي خليفة العضوالنائب لكن

 ا هذ أن فيما تساءل وعندئذ ويعدل يلغي أن للمجلس يتيح الذي القوانين مشروع عن تختلف

التعديل؟ للمجلس يجوز أوأن أويرفضها برمتها كلها عليها يوافق المجلس أن معناه

 والخدمات التنمية )وزير الشيراوي يوسف الوزير العضوداخل استفسار على وجوابا

 فكرة المجلس اعطاء بهدف وذلك قوله حسب نقاط أربع عرض بهدف الهندسية(
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هي: النقاط وهذه الشركة هذه عن مختصرة

االقتصادية أوال-الناحية

 الصناعة هذه اليوجدفي ألنه تنافسية لقوة تخضع العالم السفنفي وصناعة اصالح أن ( ١

 العروض أحسن تقدم التي األحواض تلك الى تذهب سوف الشركات بشأنها. احتكار

الخدمات. وأحسن

 العربي الخليج منهفي أرخص وأوروبا اليابان -في العالم الجافةفي األحواض بناء أن (٢

 الحال بطبيعة األشياء فتكاليف هنا الى وتنقل هناك تصنع التي المواد هوأن بسيط لسبب

.أوروبا في مما أغلى هي

 أوالسبع لست ألنهخالل الخليج أرخصمنهافي الجافةفيالعالم األحواض ادارة أن (٣

 الخبرة نبني حتى المتقدمة الدول كادراتفنيةفي جلب من البد المشروع من األولى سنوات

 ضعيفة التنافسية العربي المشروع قوة فأن االساس هذا وعل الخليج في الفنية والتقنية

 للزيت المنتجة العربية لدولواا المعروف، بالمعنى تجارة ربحية للمشروع وليس العالم في

 الدخل. مصادر وتنويع استغالل أي االقتصادية الربحية ناحية من المشروع الى نظرت

 قومية السباب الصناعة هذه النشاء البحرين في وتصرفها النقود تقدم العريية الدول

 تجاري مردود لها ليس التي الطرق وبناء الحديد وسكك والموانئ المطارات بناء حال حالها

المفهوم. بالمعنى

القانونية: النواحي - ثانيا

 في األعضاء وحكومات البحرين حكومة شاركت وقد المنظمة استكملتها قد االتفاقية أن

 المنطقة في األعضاء قبل من توقع أن قبل االتفاقية أن أي االتفاقية اعداد في المنظمة

 أما تقرر أن البحرين على وبقي المعنية الدول في المختصة والوزارات االدارات راجعتها

 أن جدا الصعب من .يرفضها أوأن االتفاقية على - المجلس طريق عن —األمير يصدق أن

 البندوتوافق هذا على التوافق البحرين أن ونقول الدول من عليها متفق باتفاقية نذهب

 واخراجه المشروع دفع أساسيفي طرف وهي السعودية العريية المملكة أن علما ذلك على

االتفاقية. على صدقت شتىقد العتبارات البحرين ووضعهفي

 أساسا تخضع الشركة أن الى النظر يلفت أن أراد واديالذ خالد المحامي النائب لكن

 السياق هذا وفي الداخلي. القانون مع تعارضت وان نافذة وأنها االتفاقية هذه ألحكام

 ابرام فيه تم الذي البلد قانون يحكمه العقد أن تقول القانونية القاعدة أن الذوادي قال

 غيره دون اقليمه دةفيالسيا تشريع لكل وأن قوانينها تسود أن القوانين االصلفي ألن العقد

 عالقة حكم عن القانون تخلى ا فاذ الوطني للقانون االصل في هي االقليم في السيادة ألن

ألمر آخرطبقا قانون أولسيادة آخر لقانون المادةوأخضعها كماهوالحالفيهذه قانونية
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 مواده وتحدد اآلخر القانون ذلك يذكر أن فيتوجب العم وللصالح العدالة لتحقيق مشرع

 وليس الداخلي القانون اال تفسر وال تطبق ال المحاكم ألن المادة هذه اليه تفتقر ما وهذا

داخلية. نينالىقوا تحولت اذ اال أوتفسيرها الدولية القوانين تطبيق

 الى التعرض أن اعتبار على الذوادي خالد مداخلة على البحارنة حسين الوزير اعترض وقد

واالقتصادية. المالية اللجنة تقرير صدور بعد اال يتم ال االتقاقية هذه من مادة أي

 اذاكان المصنع انشاء من الجدوى عن األول تساؤلين: طرح فقد رييعة العضوعلي أما

الوزير. قول حسب تجاري مردود له وليس ربحي غير المشروع
 هناك فأن البحرين في عنه وأوروبا اليابان أرخصفي الصناعة هذه دامت ما هوأنه الثاني

 هذا يستثمر أن فيه المفروض ضخم وبرأسمال الضخامة بهذه مشروع انشاء من محذور

 المجلس رئيس تدخل وقد للمستقبل. أساسية دعامة ات ذ قوية صناعة انشاء الراسمالفي

 موافقة نالت التي االحالة على التصويت األعضاء من وطلب ربيعة العضوعلي كالم ليقطع

اجلميع.

 تقريرها لتقديم واإلقتصاديه الماليه الشئون لجنة سارعت فقد االستعجال لصفة ونظرا

 .٧٤ مارس ٦ في المنعقده والعشرون الحاديه الجلسه في ذلك وكان يوما عشر اثنى خالل

 التالية المهمة بالتوصيات تقدم حتى االتفاقية بنود مناقشة من الوطني المجلس فرغ أن وما

بالموافقة:- عليها التصويت تم والتي

 طرح تأخر كلما ترتفع المشروع تكاليف وأن خاصة االتفاقية على التصديق االسراعفي ( ١

المشروع. مناقصات

 عاتقه على يأخذ سوف الذي لتدريب معهد تأسيس اآلنفي منذ الحكومه تباشر أن (٢

 المشروع نشغل أن يمكننا حتى المشروع لهذا الالزمة الفنيه الكوادر وتأهيل تدريب مسئولية

 ورفع المهني للتدريب نواة المعهد هذا يكون وأن المؤهلين المواطقين من ممكنة نسبة بأكبر

 المواطفين بابتعاث أنتقوم الحكومة على كما البحرينجميعا، الفنيةفي الكفاءات مستوى

المجال. ا هذ في العالية للتخصصات البحرين خارج الى

 الحوض لخدمات المساهمه الشركة بتأسيس الكفيلة االجراءات الحكومة تخذ أن (٣

 من المشروع يعترض ما جميع وتحل بدايته منذ المشروع هذا التأسيس يواكب بحيث الجاف

واالنطالق. للتقدم أمامه السبيل ممهدة مختلفة مشاكل

المجلس مررها التي األخرى االقتصادية المشاريع
 الزراعية التنمية بمشروع الخاصة المالية االلتزامات اقرار على المجلس موافقة تأتي

 العربية والشركة الخليجية المالحة شركة في األولية والمساهمة بالسودان والحيوانية

 والمساهمة واإلجتماعي اإلقتصادي لإلستثمار العربي والصندوق البترولية لألستثمارات
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 منبثقة )شركة البترول لنقل البحرية العربية والشركة اإلفريقية للتنمية العربي البنك في

 (General Cable) كيبل جنرال شركة أسهم وشراء للبترول المصدرة األقطار منظمة من

 الحكومة حصة زيادة أجل من ألبا( شركة أسهم مجموع من ٤ ١٧) ألبا مصنع في

 الخليجية الدول قبل من المؤسسة الخليج طيران شركة تأسيس رأسمال دفع في همه والمسا

 الرامية الحكومة خطط دعم بضرورة المجلس قتاعة ضمن المشاريع هذه على الموافقة تأتي

 االعتمادات هذه على الموافقة تمت وقد الدخل. مصادر وتنويع االقتصادية القاعدة لتوسيع

 تعطي وهي ٧٤ يونيو من عشر الثاني في المنعقدة واألربعين الثامنة الجلسة في الثمانية

للنفط. اقتصادية بدائل خلق أجل من النظر بعد على الدليل

 األلمنيوم سحب مشروع باقامة المجلس اقتراح الموافقةعلى تمت أيضا الجلسة هذه في

 والالسلكي البرق شركة بتحويل الخاص االقتراح أما ألبا. لمصنع التكميلي وهوالمشروع

 مذكرته مع المالية اللجنة الى احالته تمت فقد ٤١٠٠ حكومية مؤسسة الى المحدودة

٠٧٤ نوفمبر ١٧ ةفيالمنعقد السادسة الجلسة وذلكفي التفسيرية

لمعيشة ا غالء أزمة

 احدى االساسية والمواد الغذائية السلع أسعار معظم في الجنوني واالرتفاع الغالء مثل

 المجلس في الكتل الثالث أن لدرجة البحريني المجتمع أرقت التي االجتماعية المشاكل

 هذه لمعالجة برغبة باقتراحات للتقدم ٧٤/١/١٦ في المنعقدة الثامنة الجلسة في سارعت

المواطنون. منها يعاني بدأ التي المشكلة

 ٣٢ بأغلبية المجلسصوت لكن االقتراحات هذه احدى على المجلس يصوت أن المفترض كان

 مستعجلة خاصة جلسة بعقد القاضي الصالح صالح العضوعلي اقتراح على ٦ مقابل صوتا

النقاش. ضوء على برلمانية لجنة وتشكيل

 الوطني واالقتصاد وزيرالمالية بتالوة وبدأت ١٩٧٤يناير ٢٣ بتاريخ الخاصة الجلسة عقدت

 المعلومات من جملة البيان تضمن وقد الغالء مشكلة حول الوزارة بيان العلوي محمود السيد

كاآلتي: نوردها واالرقام

 فى خاصة العالم فى والجدل للقلق مثارا المواضيع أكثر من يعتبر الغالء موضوع ان (١

 الخليج منطقة الدول ومنهذه توفيرحاجياتها فى الخارج على كليا تعتمد التى الدول تلك

العربي.
 الشهرية احصائياتها فى الدولية والزراعة األغذية منظمة تشرها التى االحصاءات أن (٢

 عام فى لترتفع ’./ ١٦ بمعدل ١٩٧٢ عام خالل ارتفعت الزراعية المواد أسعار أن على تدل

 كما ، ٣٤ بمعدل ١٩٧٣ عام فى ارتفاعها بلغ فقد الغذائية المواد أما ٤٣٣ بمعدل ١٩٧٣

٠٤٣١ بمعدل الغذائية غير األساسية المواد ارتفعت
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 التالى: الوزير أورد واألولية الغذائية المواد بعض األسعارفى ارتفاع عن مقارنة والعطاء

١٩٧٣األسعارفىنهاية ١٩٧٢ متوسطسعرالطنخالل

دوالر٨٠٠ دوالر٢٥٠ البسمتي الرز

دوالر ٣٤٨ دوالر١٨٠ األبيض السكر

دوالر٢٤٠ دوالر٧٠ القمح

ر دوال ٤٠٠ دوالر ١٩٠ الدواجن علف

دوالر ٦٠٠ دوالر ١٢٥ النباتي للدهن الصويا حب

دوالر ١٥٠ دوالر |سيرهه

دوالر ٥٠ دوالر ٢٠ االسمنت

ر دوال٢٥٠ دوالر ٩٠ الحديد

 فى ١٩٦٧ عام حتى كانت البحرين فى األساسية المواد أسعار فى المسجلة الزيادات أن (٣

 عام وفى سنويا 7• ٦ لتصبح ١٩٧٠ عام فى ارتفعت النسبة هذه أن غير سنويا 7٠٣-٢ حدود

ا. ٣١ لتصبح ١٩٧٣الماضي العام وفى ١٢ لتصبح ١٩٧٢

 يتضح كما الخارجية األسباب الى األولى رجةبالد تعزىاألسعار فى الزيادات (نهذه٤

 النقدية ات واالضطراب الشحن أسعار ارتفاع يليها المنشأ أسعار أي أعاله الجدول من

 وظروف الغذائية المواد منها نستورد التى الرئيسية الدول عمالت ارتفاع ومنها العالمية

 مع العالم فى السكان عدد وارتفاع والحيوانية الزراعية بالمحاصيل أضرت التى الجفاف

االقتصادية. التنمية انتشار

 بالنسبة الهند ذلك ومثال التصدير حظر الى أخيرا لجأت المصدرة الدول بعض أن (٥

 بالنسبة المتحدة والواليات واالسمنت لألرز بالنسبة ،آسيا شرق جنوب ودول والحبوب للرز

المواد. تلك من العالمي المخزون النخفاض نتيجة وذلك الصويا لحب

 التالي: فى تلخص أنها ال رجيةاالخا االسباب تلك أقلمن تأثيرها الداخلية األسباب أن (٦

 السلع. تكاليف من يزيد مما والتجزأة الجملة تجارة فى التجارية المشروعات أ-صغرحجم

مرة. كل فى محدودة كميات استيراد الى التجار واضطرار المحلي السوق ضيق ب-

االستهالكية. المواد على االنفاق زيادة بسبب الطلب النسبيفيحجم االرتفاع - ج

األرباح. األسعاروتحديد على للسيطرة الفعالة األجهزة اكتمال عدم د-

 بدائلها. الى التحول دون معينة سلع على التركيز ومنها البحرين فى االستهالك حالة ص-

واألجور. االيجارات ومنها المحلية التكاليف ارتفاع و-

 المعمرة. السلع فى خاصة المجاورة الدول فى عنه البحرين فى نسبيا الربح عامل كبر ز-

السلع. الطلبعلى وبالتالى االنفاق زيادة الى يؤدى مما البيعبالتقسيط انتشارظاهرة ح-
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 األسعار ارتفاع ظاهرة من التخفيف على الماضيتين السنتين خالل عملت الحكومة أن (٧

تطوير الى بحاجة بعضها كان وان التالية الخطوات باتخاذ المستهلك على أثره من والتقليل

ودعم:
 الرئيسية الغذائية السلع بعض تسعير على عملت التى األسعار مراقبة لجنة انشاء أ-

المستوردة.

 العالوة واستحداث .١٩٧١ عام خالل ١١ بمعدل الدولة موظفي رواتب زيادة ب-

 بالنسبة/٣’ الى يقارب ما الى وصلت حتى الموظفين لكبار X ٦ ب بدأت التى االجتماعية

الماضي. العام أكتوبر من ابتداء وذلك المنخضضة للرواتب

 أجل من وذلك والتصدير لالستيراد الوطنية الشركة ودعم تأسيس على المساعدة ج-

المحلي. السوق فى األساسية المواد توفير

االيجارات. قانون مسودة اعداد د-

 الكويت دولة ريةفيالعقا المؤسسات مع مشترك عقاري بنك النشاء األولية المراحل دعم -٥
الشقيقة.

التعاونية. الجمعيات تكوين تشجيع و-

 السوق فى االيجارات ارتفاع ضائقة من للتخفيف الجديد المركزي السوق تصميم ز-

العاصمة. فى الرئيسية

باالسكان. يتعلق فيما الجديدة الحكومية السياسة عن مؤخرا االعالن ح-

 االساسية المواد بعض على األخرى والرسوم الجمركية الرسوم بعض أوتخفيض الغاء ط-
والسكر. كالرز

 محليا. وتوفيرها األسماك لصيد مكثفة أبحاث الجراء قاربين بشراء الحكومة قيام ي-

 من أقل العربي الخليج منطقة دول فى الغذائية المواد بعض أسعار أن الى الوزير واشار

 البضائع عن كلية الجمركية الرسوم الغاء بسبب أما وذلك البحرين فى المسجلة االسعار

 دولة حكومة أعلتته ما وآخرها المواد. تلك فى التداول لتسهيل اعانات الحكومات أوتقديم

 المواد بعض لتوفير كاعانة كويتي دينار ماليين ١ ٠ خصصت أنها من الشقيقة الكويت

رمحددة. بأسعا الغذائية

 الدولة ميزانية على كبيرا عبئا يشكل سوف البحرين االعانةفي تلك تقديم أن الوزير وقال

 مع العام، هذا دينار مليون ٥٣ الى الماضي العام فى دينار مليون ٣٢، ٥ من ارتفعت التى

 االضافية االيرادات من الحكومة ها تنفذ سوف والتي الملحة المشاريع بعض هناك بأن العلم

 والمجاري، الجاف الحوض ومشروع والمطار الميناء وتوسيع االسكان كمشروع للنفط

 نشعر بأننا العلم مع المشاريع لتلك المخصصة حكم فى تكون تكاد االضافية المبالغ وأن
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 المعيشية الحياة أساس ألنه هواآلخر يتطور أن يجب االجتماعية الخدمات مستوى بأن

 صحية مراكز وانشاء والتعليم الصحة مستوى رفع أن من الوزير حذر وهنا للمواطنين.

 هذه كل المواصالت وطرق والكهرباء الماء توفير على واالنفاق حديثة ومدارس جديدة

 دفع الى الدولة موارد الحكومة حولت ا اذ المطلوب بالمستوى تكون أولن تتعطل سوف األمور

 ارتقاع فى تمثل جديدة مشكلة تتخلق سوف الحالة تلك فى ألنه قوله حسب ء للغال اعانات

.توفرها عدم بسبب االجتماعية الخدمات أسعار

 وذلك الغالء مكافحة امكانية لبحث اقليمي مؤتمر تدعوالى أن تعتزم الحكومة أن (٨

 األكبر وضية التفا والقدرة كبيرة بكميات البضائع شراء وعمليات البحري الشحن بتنظيم

 لجعلها التعاونية الجمعيات دعم تستمرفي سوف الحكومة أن كما الصفقات، ابرام عند

 وتطوير البالد فى بالزراعة واالهتمام األسعار بأنسب المستهلكين الى المواد لتوصيل أداة

سابقا. وردت كما اتخذتها التي األخرى الخطوات الى باالضافة الزراعي االنتاج

 قريب. وقت فى الوطني المجلس الى االجتماعي الضمان بمشروع ستتقدم الحكومة ن (٩

 العملية. والمقترحات المشاريع ومن القيمة المعلومات يخلومن لم الحكومة بيان أن والحقيقة

 وزير هما وزيرين الى باالضافة نائبا عشر ثالثة البيان على التعقيب في شارك وقد

 السيد الهندسية والخدمات التنمية ووزير الخليفة مبارك بن محمد الشيخ الخارجية

 مناقشة الموضوع لمناقشة مخصصة الجلسة كانت األمر واقع في الشيراوي. أحمد يوسف

 الشئون لجنة الى كله الموضوع يحال أوأن برلمانية لجنة بتشكيل أما تنتهي أن على أولية

 بتبنى المجلس رأي استقر وقد مفصلة. دراسة اعداد أجل من وذلك واالقتصادية المالية

 رئيس استفسار على وردا ،واالقتصادية المالية اللجنة الى الموضوع باحالة الخاص االقتراح

 بأن ربيعة علي عضواللجنة ردعليه الدراسة اعداد سيستغرقها التي المدة عن المجلس

واحد. شهر هي المطلوبة المدة

 المشروع هذا تبنيه وراء من واعالميا سياسيا الكثير كسب المجلس أن فيه شك ال مما

 تحت من البساط سحب ضرورة الحكومة رأت فقد ولذا الناس حياة يمس الذي الحيوي

 ومستخدمي موظفي أجور وتعديل الغالء بعالوة خاص بيان باصدار وذلك المجلس ام أقد

 التقرير توزيع من واحد يوم قبل أي مارس ١٦ الموافق السبت يوم باذاعته وقامت الدولة

 الخميس المجلسفييوم أعضاء الذيتمتوزيعهعلى االقتصادية والشئون المالية للجنة األول

٠١٩٧٤ مارس ١٤ الموافق

 يستجد ما بند وفي ١٩٧٤ مارس من عشر السابع ةفيالمنعقد والعشرين الرابعة الجلسة في

 بيان اضافة بطلب المجلس في الثالث الكتل يمثلون عضوا عشر خمسة تقدم أعمال من

 اللجنة تقرير الى الدولة ومستخدمي أجورموظفي وتعديل الغالء بعالوة الخاص الحكومة
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 بأن أفاد المجلس رئيس لكن الجلسة، هذه في يناقش أن المفترض من كان الذي المالية

 أعمال. من يستجد ما موضوع على االسبقية له االقتصادية والشئون المالية اللجنة تقرير

 علي النائب االقتصادية والشئون المالية اللجنة رئيس هوطلب المجلس أعضاء يتوقعه لم ما

 ما الغالء مشكلة عن ييانها باذاعة الحكومة قيام على كاحتجاج التقرير استرداد صالح

 اللجنة وأن الحكومة قبل من غيرمسئول وعمال للتقرير اجهاضا المالية اللجنة اعتبرته

المسئولية. يحدد لكي المجلس أمام برمته الموضوع تضع

 يوسف الوزير لسان على دفعها الذي األمر للحكومة شديدا احراجا اللجنة طلب سبب وقد

 الالئحة من (٢٢) المادة استخدام طريق عن للنقاش البيان موضوع طرح لمنع وي الشيرا

 وقد اسبوعين. لمدة جديد موضوع أي مناقشة تأجيل طلب تجيزللحكومة التي الداخلية

 يطلبه ما وأن بالجديد ليس الموضوع هذا بأن بالقول الوزير على الجشي رسول النائب رد

 الجشي رسول العضو واستند الحكومة. عن صدر وأن سبق موضوع هومناقشة المجلس

 على أوزائد الميزانية غيرواردفي مصروف كل على تص التي الدستورية المادة على

 من آخر الى باب من مبلغ أي نقل وكذلك بقانون يكون أن يجب فيها الواردة التقديرات

 دينارعن مالين ستة مبلغ في الحكومة تتصرف كيف تساءل ثم ومن الميزانية أبواب

مرسوم؟ طريق عن حتى وليس بيان طريق
 الشيخ لخارجية ا وزير قال الحكومة اتبعتها التي الخطوات صحة عن للدفاع منه محاولة في

 وأن البلد هذا االنسانفي مستوى رفع هم والحكومة المجلس هدف بأن مبارك بن محمد

 بمواقض يشيدون )الحكومة( وأنهم االنتظار يحتمل ال حيوي موضوع المطروح الموضوع

 بما اال تقم لم الحكومة وأن القيمة الدراسة بهذه قامت التي المحتصة وباللجنة المجلس

 الحكومة( أذاعتها )التي القرارات هذه أن يعتقدون وأنهم توصيات من اللجنة به قامت

الشعب. لدى العظيم الصدى لها كان

 لحكومة ا أن وقال التقرير اح بامتد الشيراوي يوسف الوزير أ بد الحكومة بيان عن دفاعه وفي

 بيان أن من اللجنة( )رئيس عليصالح االخ لكنهاالتوافق والتقديرللجنة االحترام تكن

 خلصت أن الى انتظرت الحكومة بأن القول الوزير وأضاف للتقرير. اجهاض هو الحكومة

 الوزير علل وقد عنها. وأعلنوا جدا العاجل منها أخذوا وأنهم توصياتها اعداد من اللجنة

 ومنذ شهر منذ الحكومة رواتب في ضغط أمام كانت الحكومة بأن البيان اصدار سرعة

 ابتداءمن عاجالشيئا يعملوا أن فعل عليهم شهرأكتوبروكان األسعارالزائدفي ارتفاع

.واحد شهر قبل أي مارس شهر

 أرادت اذا فيما الذوادي عيسى النائب تساءل الوزيرين كالم على تعليقه معرض في

 يعارض المجلس بينما للشعب لخير ا تريد الحكومة بان السائد االنطباع تؤكد أن الحكومة
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 الحوض مناقشة أثناء االنطباع هذا لمسنا أننا فقال تعليقه الذوادي وواصل ؟ ذلك

 بمبلغ جاف حوض انشاء تريد الحكومة بان واألجنبية المحلية الصحف وتعليق الجاف

 وهاهي البلد. لهذا الخير يريدون المجلسال أعضاء ولكن عامل آالف ٣ وسيشغل وكذا كذا

 أعضاء أن البلد في بشاع وسوف الحلول أنصاف يحمل ببيان تحدمت الحكومة اليوم

 بالسؤال مداخلته الذوادي العضو واختتم والموظفين. العمال أجور زيادة يريدون ال المجلس

 خصمين بين اال تكون اةلالمزايد أن المعروف من ؟ المجلس على تزايد الحكومة هل التالي:

 فهل االحزاب في نجد ما وهذا الثاني الخصم على المزايدة يحاول منهما كل سياسيين

آخر؟ طرف هي هل أي المجلس ألعضاءندا نفسها الحكومة تعتبر

 أن المفروض اذ (٩١) الدستورية للمادة مخالفا الحكومة ييان اعتبر فقد مراد جاسم أما

 المجلس آلراء هوتجاهل حدث ما وأن ، أقراره قبل اليذاع وأن المجلس في المشروع يناقش

عتها.ذا وا القرارات هذه على يوافق فهوال ولذا

 الحكومة عليها أقدمت التي للخطوة واألعضاء المالية اللجنة استنكار نتيجة من كان

 تحتاج التي المواد يتضمن قانون بمشروع التقدم عن واالعالن بيانها عن الحكومة جع هوترا

 المستقبل. في والقانونية االجرائية الخطوات باتباعها تعهدها مع دستورية خطوات الى

 على فيه النظر اعادة أجل من التقرير باسترداد اللجنة طلب على المجلس وافق وقد

 ضمن من القانون مشروع يكون أن على الحكومة به ستتقدم الذي القانون مشروع ضوء

التقرير. سيتضمنها التي التوصيات

 مقرر قام ١٩٧٤ مارس من والعشرين الرابع ةفيالمنعقد والعشرين الخامسة الجلسة في

 وتبويب تجميع بمثابة يعد الذي الثاني التقرير بتالوة رييعة علي والمالية االقتصادية اللجنة

 يقول يناير. ٢٣ ةفيالمنعقد العاشرة الجلسة في االعضاء السادة بها تقدم التي المقترحات

 من كال اللجنة خاللها استضافت جلسات تسع استغرقت الغالء موضوع دراسة التقريرأن

 قاسم أحمد حبيب والسيد الجمارك ادارة مدير الخليفة خليفة بن دعيج الشيخ السادة

 االسعار لجنة أعمال بشأن أقوالهم الى اللجنة استمعت حيث والصناعة التجارة مدير

 البلديات وزير سعادة بزيارة اللجنة قامت كما عامة. الغالء وأسباب االستيراد وشركة

 المواضيع سعادتهفي مع تناقشت حيث ١٩٧٤/٢/٢٧ األربعاء يوم مكتبهفي والزراعةفي

التالبة:-

واللحوم. المواشي (٣ الدواجن (٢ الزراعة (١

 واجتماعات زيارات الى باالضافة الذكر السابقة والزيارات االجتماعات هذه خالل من

 الغالء بموضوع االختصاص ذوي من والمسئولين الوزراء السعادة أصحاب بعض مع أخرى

يلي: كما وهي األول تقريرها رفي األسعا في الزيادة الى المؤدية األسباب اللجنة ضمنت
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العالمية: أوال-المؤثرات

 األسعار هوارتفاع األسعار في الزيادة الى المؤدية األسباب أهم من أن فيه شك لمما أنه

 عدم من العالم الرئيسيةفي المتجة الدول جيات اقتصا له تتعرض لما نتيجة المنشأ بلد في

 األمريكية المتحدة للواليات المدفوعات ميزان على طرا الذي الكبير للعجز ونظرا استقرار

 أزمة الى العالم دفع تسببفي مما األميكي للدوالر الذهبية المعادلة الغاء عنه نتج والذي

 حرية وتقييد العالم الرئيسيةفي النتجة الدول في المالي التضخم زيادة الى أدت نقدية

العالمية. األسعار تقلب وازدياد الدولية التجارة

 الى ادا طبيعية وكوارث ١٩٧٣ — ١٩٧٢ عام منجفاففي بالعالم حل ما ذلك الى أضف

 دفع مما الغذائية المواد امدادات نقص وتسببتفي الزراعية المحاصيل من الكثير اتالف

 كما ، المعروضة الكميات على الطلب لزيادة نظرا الكبير االرتفاع الى المواد هذه بأسعار

 االقتصادية التكتالت وبروز العالم في السكان عدد ازدياد منها أخرى أسبابا هناك أن

 زيادة لى مجتمعةا لعوامل هذه أدت بل الغذائيةفقط المواد الدولية.ولميقتصراالمرعلى

 يسمى أوما االخيرة االزمة ذلك لكل نتيجة كتفاعل جاءت ثم أيضا المصنعة المواد أسعار

 الى أدى أكتوبرما من السادس حرب بعد النفط أسعار ارتفعت حيث الطاقة بازمة

 أنه نرى طبيعي غير وضعا يعاني العالم وأصبح أخرى مرة بأنواعها البضائع أسعار ارتفاع

 أخذ من العالم اقتصاديات تتمكن أن الى السبعينات من األخيرة السنوات طابع سيكون

وضعطبيعي.

الداخلي: الوضع - ثانيا

 االوضاع انعكست فقد تقريبا المعيشية احتياجاته لجميع مستوردا بلدا البحرين كون — أ

 الستغلين من فئة العاتية لوجة هذه وركب الصغير البلد هذا على مساوئها بجميع العالمية

 تحمله أن يمكن مما أكبر عبئا المواطنين على وفرضوا المالك البجاروكبار من والمحتكرين

 ينفرد التي للمواد التي األسعار الفاحشةفي الزيادة طريق عن وذلك المتواضعة مداخيلهم

 في الفاحشة الزيادة طريق عن وكذلك أسعارها. والتحكمفي باستيرادها التقرير هذا

السريع. والربح الفاحش اثراء في طمعا األراضي والمضارباتفي المبررة غير االيجارات

 والخطط السياسات ضعف البشع استغاللها في التمادي على الفئة هذه شجع وقد

 في المسئولة السلطات لدى ككل القتصاد١ لمستقبل الصحيح التصور وانعدام االقتصادة

 أخطاء في االجهزة هذه أوقع مما والتنمية والتخطيط االحصاء الجهزة التام الغياب ظل

المبتورة. المعالجات

لالرتفاع نتيجة المحدود الدخل ذوى بفئة الضرر يلحق أن االزمة هذه مثل البديهيفي ومن
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 الفقيرة الفئات كاهل أثقل مما االرتفاع لهذا االجور مواكبة وعدم األسعار في المطرد

 هذا الى أضف المعيشية. احتياجاتها تلبية عن وأعجزها المجتمع في الدخل والمتوسطة

 تحسين من تتمكن حتى الطبقة لهذه االنتاجية الكفاءة لرفع والقأهيل التدريب انعدام

 المدروسة الخطط غياب في يتم أن يمكن ال بالطبع وهذا االقتصادي. ووضعها مداخيلها

 المختلفة والمهارات للكفاءات البلد احتياجات وكذلك وتطرها الطبقة هذه لحجم والواعية

 االقتصادية لتنمية جطةمتكاملةالحتياجات دينفيضوء الميا كافة الحاجةفي تلبية بهدف

اذالبالد. واالجتماعية

 وكذلك كامنة أخرى وثروات ومائية وسمكية زراعية من الطبيعية للموارد االهمال أن ب-

 ميادين فى البالد تطوير سبيل فى الثروات لهذه األمثل االستغالل وعدم البشرية الثروة

 وزيادة تنويع أجل من الواعية األجهزة الى الفتقارنا نتيجة والخدمات والزراعة الصناعة

 البلد. هذا باقتصاد االضرار وبالتالي الموارد بهذه االضرار الى أدى قد القومي الدخل

 من المائية الثروة أصاب وتدهوروما أضرار من الزراعة أصاب ما ذلك ويكفىللداللةعلى

 ذلك وغير التنمية فىمسئولية المشاركة عن أوابعادها الكفاءات هجرة وكذلك هدركبير،

العجالة. هذه له تسع ال التى األمور من

 والغير الضعيفة األجهزة خلق في االرتجال الى المبتورة المعالجات سياسة أدت لقد ج-

 الذى األسعار مراقبة جهاز ذلك شمل وقد ،عاقها على الملقاة بالمهام القيام على قادرة

 تفيذ ومراقبة األسعار لتحديد الالزمة والسلطات الصالحيات الى يفتقر ضعيفا خلق

 الخاضعة للمواد بالنسبة العالمية األسعار حركة لرصد الكفاءات الى يفتقر كما التسعيرة

 للكميات بالنسبة العالمية التقلبات رصد وكذلك الضرورية، االستهالكية والمواد للتحديد

 والعمل أونزوال صعودا المواد لهذه العالمية األسعار بحركة الصحيح والتنبؤ للبيع المعروضة

 كما المناسبة والكميات باألسعار المحلي االستهالك احتياجات لسد المواد هذه توفير على

 يمكن ال وبطريقة غيرواضحة تموينية سياسة تطبيق فى يتخبط يزال ال التموين جهاز أن

العصر. روح مع ومتمشية علمية بأنها وصفها

 التموين فى نقص حدوث من خوفا المواطنين بين الذعر من حالة نشوء الى أدى هذا كل

 لدى المواد هذه وتخزين الغذائية المواد بعض على الطلب فى مفتعلة زيادة الى أدى مما

السوداء. السوق وظهور اتجار بعض ولدى المواطنين
 الموضوعية للسياسات التام للغياب حتمية كنتيجة أتت الذكر السالفة األسباب من كثير د-

 واالئتمانية المالية المجاالت ذلك فى بما المجاالت شتى فى االقتصاد لتوجيه والمدركة

 ولعدم والنكسات المنزلقات بعض االقتصاد تجنب امكانية لعدم وكذلك واالستثمارية،

مالئمة. جمركية سياسة وضع
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 الخطوات لشرح توعية بأي تقم ولم األزمة من المتفرج موقف اتخذت االعالم أجهزة أن كما

 الحكومي باالهتمام المواطنين طمأنة بقصد الطارئة األزمات لمعالجة الالزمة الحكومية

 لخلق يذكر نشاط أي تمارس ولم الضرورية. توفيرحاجياتهم سييل فى المبذولة والجهود

 السلع بعض على الطلب من للتخفيف وذلك االستهالك نمط بتغيير االجتماعية التوعية

 الغذائية القيمة بنفس تحتفظ التى البدائل الى الطلب هذا وتوجيه سعرها ارتفع التي

السعر. فارق معه والصحية

 بالرقاب األزمة أخذت أن وبعد متأخرا التعاونية الوحدات خلق فى التفكير جاء وقد ه-

 هذه مساهمة امكانية ثبوت رغم محدودا يزال ال التفكير الن ذلك تسبيب بصدد ولسنا

 كثير تجارب ذلك على دلت كما االقتصاد معالجة فى واالنقاجية االستهالكية التعاونيات

 ضوء فى تجاربها من االستفادة يمكننا والتى المضمار هذا فى سبقتقا التي الدول من

العظيم. الشعب هذا طابعوتقاليد مع ويتمشى وحاجاتنا يتالءم وبما واقعنا معطيات

 الجلسة والماليةفي االقتصادية اللجنة مقرر تاله الذي األول التقرير مقدمة هي هذه كانت

.١٩٧٤ مارس من والعشرين الرايع في المنعقدة والعشرين الخامسة

 منعا وذلك النهائي التقرير في نشرها تعمدت فقد والمقترحات التوصيات بخصوص أما

 مارس من والعشرين السابع في المنعقدة والعشرين السابعة الجلسة في لتكرارالموضوع.

 قراءة بعده ومن للجنة التقريرالثاني تالوة ربيعة المقررعلي من الرئيس طلب ١٩٧٤

 العامة الدولة ميزانية فى اضافي اعتماد بفتح القانون بمشروع الخاص الثالث التقرير

 لفروق دينار ماليين أربعة صرف يتم بحيث ونصف ماليين ستة بمبلغ ١٩٧٤ المالية للسنة

 والحليب والدهن والسكر والحنطة كالرز األساسية االستهالكية المواد بعض فى األسعار

 ومن الدولة وموظفي مستخدمي ورواتب ألجور االدنى الحد لرفع ونصف ومليونين واللحم

 والزيادة النفط دخل الكبيرةفي بالزيادة االعتماد ةفيالزياد اللجنة بررت وقد حكمهم. فى

السلع. اسعار المضطردهفي

 للرواتب بالنسبة ٥ ٠ بين تتراوح الزيادة بأن اللجنة أفادت الرواتب في بالزيادة يتعلق فيما

 توفير على ويساعد للدخل العادل التوزيع يضمن بما العليا للرواتب بالنسبة ٤و الدنيا

للمواطنين. الكريمة الحياة

 القطاع ةفيالزياد تراعى أن اللجنة رأت فقد الخاص القطاع في الزيادة بخصوص أما

 اعتيادية زيادات أية على تؤثر ال وأن الخاص القطاع فى للزيادات بالنسبة أدنى كحد العام

مؤسسة. أية قبل من تعطى قد أفضل زيادات أوأية

 المالية الشئون للجنة الرابع التقرير جاء فقد لألجور األدنى بالحد يتعلق فيما أما

 ال ألنه دينار ١٢٠ وهو الحكومة قبل من المقرر األدنى الحد على ليعترض واالقتصادية
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دينار. ١ ٥ ٠ الى برفعه وليوصي المعيشة تكاليف ارتفاع مع يتمشى
 األسعار لفروقات المخصص االعتماد مبلغ يعدل أن الشيراوي يوسف الوزير اقترح وقد

 المبلغ يرتفع أن على ماليين أربعة من بدال دينار ألف وثمانمائة ماليين ثالثة ليصبح

ألف. وسبعمائة مليونان الى الرواتب وتعديل للزيادات المخصص

 األعضاء السادة من ٢٧ لصالحه حيثصوت باالسم مناداة المشروع على الموافقة تمت وقد

. ١٩٧٤ مارس شهر من اعتبارا به ويعمل القانون ينغد أن على

 الرسالة في تش ام. آر. السفير يقول الغالء موضوع على البريطانية السفارة تعليق في

 أن ١٩٧٥ ابريل من التاسع في جWright .1 رايتس اتش آر بي السيد الى بها بعث التي

 يتلقون كثيرين أناسا وأن مكان، هوالحالفيكل كما البحرين الماليمستشريفي التضخم

 الفقرة السضيرفي ويتحدث مفاجأة. تشكل تكن لم االضرابات فأن ولذا جدا متدنية رواتب

 قد النفط أسعار في الزيادة أن الحظ حسن من بأنه القول السفير الرسالة من الخامسة

 وأشار المعيشة. كلفة على والسيطرة الرواتب لتحسين كبيرا ماليا متسعا الحكومة أعطت

 ذلك مشوقة كانت المجلس أفعال ردود أن فقال الغالء لجنة تشكيل موضوع الى السفير

 فبادرت اللجنة عمل سبقت الحكومة لكن والرواتب المعيشة كلفة للنظرفي لجنة عينوا أنهم

 كبيرة. لدرجة عليها ساخطا كهيئة المجلس جعل مما االصالحية اجراءاتها عن باالعالن

 وأنه التوصيات مناقشة على وافقت الحكومة أن فقال المجلس توصيات الى السفير وأشار

 فيها. المبالغ التعديالت بعض على الحكومة موافقة تمت قوله حسب - الحسرة وببالغ —

 المدنية الخدمة رواتب لألجورورفع األدنى بالحد الخاص الحكومة بيان السفيرعن وتحدث

 الزيادات هذه نفس على الحصول محاولة على مصممون الخاص القطاع عمال أن فقال

العام. موظفوالقطاع عليها حصل التي

 الثاني في Tesh تش السفير به بعث الذي المطول التقرير الى نعود الحديث هذا سياق في

 أن رأت الحكومة أن وقال اسعارالنفط زيادة عن فيه تحدث والذي ١٩٧٥ يناير شهر من

 مخاطر ذلك( مقابل )في يرون البريطانية( السفارة )أي هم بينما نعمة تمثل الزيادة

الدولي. والكساد التضخم

 طوال استغرقت قد الثاني التقرير حواها التي التوصيات مناقشة أن الى االشارة تجدر

 وهذه ١٩٧٤ ابريل ١٤ في المنعقدة والثالثين الحادية الجلسة آخرها كانت جلسات خمس

 حيالها:- الحكومة نظر وجهة تضمين مع المجلس أقرها التي التوصيات هي

األسعار ومراقبة التموين لجنة

العاجلة: والحلول التوصيات أوال-

 التفاصيل وردت وقد .١٩٧٤ عام الستهالك الغذائية المواد أسعارعلى دفعفروقات (١
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 المالية للسنة العامة الدولة ميزانية فى اضلفي اعتماد بفتح قانون مشروع حول تقريرنا في

المجلس. رئاسة قبل من الينا والمحال ١٩٧٤

الرواتبواألجور: زيادة (٢
 الدولة ميزانية اضافيفي اعتماد بفتح قانون مشروع حول تقريرنا فى التفاصيل وردت وقد

المجلس. رئاسة منقبل الينا والمحال ١٩٧٤ المالية للسنة العامة

األسعار: والمراقبة التموين لجنة (٣

 ويلحق االختصاص ذوي الوزراء من اللجنة هذه تتكون أن واالقتصادية المالية اللجنة ترى

: التالية بالمهام للقيام متفرغين ومفتشين الكفاءة ذوي من تنفيذي مكتب بها

األسعار. تحديد أ-

والمراقبة. التفتيش ب-
الضرورية. المواد من الالزمة الكميات استيراد ج-

العالمية. األسعار رصد د-

 وأخرى فترة بين المعيشة تكلفة واحتساب المحلية السوق عن الضرورية المعلومات توفير -٥

األسعار. مؤشر ومراقبة

األسعار. فروقات صرف على االشراف و-

.التموين( ) البطاقة طريق عن الضرورية المواد توزيع على االشراف ز-
 وزارة الن الوزراء بعض من مكونة اللجنة تكون أن الضروري من ليس أنه الحكومة ترى

 أنشئ وقد االختصاص. بحكم األمور بهذه المختصة الوزارة هي الوطني واالقتصاد المالية

 المجلس تطمئن أن الحكومة األسعاروتود ومراقبة للتموين تنفيذي جهاز مؤخرا الوزارة فى

 االختصاص ذوى من مؤلفة لجنة هناك ستكون التموينية اللجنة بجنب أنه الى الموقر

للبالد. متكاملة تموينية سياسة لرسم العالية المستويات ذات الكفاءات لها وستتوفر

 واالقتصاد المالبة وزارة األسعارفى ومراقبة التموين أيضاأنحصرمسئولية الحكومة وترى

 إضافة الصعب ومن يبد انه كما الوزارة هذه جهاز كفاءة استغالل ميزة له ستكون الوطني

الفني. والتخصص الكامل التفرغ يتطلب اآلخرينلموضوع الوزراء الى جديدة أعباء

اليوم. نضس فى لديهم ما ببيع الباعة والزام الثالجات فى األسماك تخزين منع ( ٤

( ٥ ) رقم التوصية

 الطلب لتخفيض المحلي السوق في معقول وبسعر الربيان صيد شركة إنتاج من قسم طرح
ألسماك. على

 ألف خمسين مبلغ رصدت قد الرييان صيد شركة بان الموقر المجلس الحكومة أحاطت
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 البحرية والدراسات األسماك بصيد الخاص مشروعها فى الحكومة مع لالسهام دينار

 الن المستقبل فى مفصل جواب لتقديم الوقت بعض يمنحها أن المجلس من وطلبت عليه

 بعض مع الشركة وارتباط الشركة مع باتفاقية الحكومة الرتباط الدراسة قيد زال األمرال

وعقود. باتفاقيات العالمية المؤسسات

(٦) رقم التوصية

 واإلسراعاالحتكار وعملياتأوالتخزين األسعار مخالفات للبتفى مختصة محكمة تشكيل

للمخالفين. مشددة يتضمنعقوبات الصدد بهذا استصدارقانون فى

 تنظيم شان فى ١٩٧٤ لسنة (١٣) رقم بقانون المرسوم من (١٦) المادة أن الحكومة أفادت

 من مشكلة صغرى محاكم منه بقرار ينشىء ان العدل دائرة لرئيس أن على تنص القضاء

 محكمة كل مقر القرار فى ويبين القضايا من معين نوع بنظر ويخصها أوقاضيين قاض

 محاكم منه بقرار ينشئ أن العدل لوزير يجوز أنه النص هذا ومفاد اختصاصها. ودائرة

 يإنشاء قانون صدور يستدعي ال الذي األمر القضايا من معينة أنواع بنظر يخصها صغرى

التوصية. إليها أشارت التي المخالفات نظر تختصفي محكمة

(٧) رقم التوصيه

 والشؤون العمل وزارة منقبل والمقدمة لفقيرة ا لألسر الشخصية مقداراإلعانات مضاعفة

االجتماعي. الضمان تطبيق حين الى االجتماعية

 المشاكل مدى وتدرك المعوزة األسر حالة واالهتمام العطف بعين تأخذ أنها الحكومة أكدت

 رفع قررت فقد التوصية به جاءت ما مع وتعاطفا األسر هذه تواجهها التى االقتمادة

 من تصرف التي اإلعانات الىرفعمقدارهذه سيؤدي بالمساعداتوالذي الخاصة الميزانية

االجتماعية والشئون العمل وزارة قبل

الدولة. قبل من بأنواعها اللحوم لبيع محالت عدة فتح (٨

(٩) رقم التوصبه

: األدوية أسعار تحديد

 وإعالن ١٩٦٢ لعام البحرين فى األدوية أسعار مراقبة قانون أن المجلس الحكومة أحاطت

 أنواع أساس على حددت قد اإلرباح هذه وأن األدوية على اإلرباح حدد قد ١٩٦٣/٧٢ رقم

 توحيد الضروري من فأنه األدوية على الربح تحديد أرادت ما إذا الحكومة وأن االدوية

 بقانون بمشروع للمجلس التقدم تعتزم الحكومة وأن األدوية. أصناف جميع على الربح

 باألدوية متعلقة كثيرة جوانب على السيطرة من لتتمكن البحرين فى الصيدلة مهنة مزاولة

معقولة. بأسعار ببيعها والسماح ومراقبتها أسعارها على السيطرة ذلك بعد ولتستطيع

(١٠) رقم التوصية
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 الغالء أزمة تخفيض في بدورها للقيام وتأهيلها التعاونية الجمعيات وتشجيع تعميم

االستيراد. صالحية وإعطانها

 لتهيئة سعت وأنها وتظيمها التعاونية الجمعيات بشأن قانون بوجود الحكومة أفادت

 عيسى مدينة جمعية مساعدة فى وساهمت التعاونية الجمعيات لنموونجاح الجوالمناسب

 مدينة جمعية احتياجات لدراسة خبيرا استقدمت الحكومة وأن ومعنويا ماديا التعاونية

 وأن البالد التعاونيةفي الجمعيات وضع تقريرمفصلحول بكتابة الخبير هذا وقام عيسى

الغالء. حدة تخفيف أجل من للجمعيات دعمها ستستمرفي الحكومة

 حركة فى التضييق ذلك فى بما الممكنة الطرق بشتى األراضي فى المضاربات منع (١١

العقاري. االستثمار ينظم قانون بموجب الملكية انتقال

(١٢) رقم التوصية

فورا. اإليجارات تجميد

 رفع اليستطيع المالك وأن الحاضر الوقت فى اإليجارات بقرارتجميد الحكومة أفادت

 بالنسبة وخاصة االيجارات برفع نفسه له تسول من كل أمام يقف القانون وأن ملكه إيجار

التجارية. للمحالت

(١٣) رقم التوصية

 الدخل أصحاب تمويل فعالةفى مساهمة سيساهم الذي العقاري البفك إنشاء اإلسراعفى

 وسوف بسيطة وبفائدة مبسطة أقساط شكل فى أثمانها تدفع شعبية، مساكن لبناء المحدود

اإليجارات. خفض الى سيؤدى وبالتالي اإلسكان مشكلة حل على المشروع ا هذ يساعد

 مبدئيا االتفاق تم وقد اهتمامها جل العقاري البنك مشروع أولت قد بأنها الحكومة أفادت

 بنسبة البحريني الجانب يحتفظ بحيث البنك ا هذ مثل علىإنشاء الشقيقة الكويت دولة مع

 الحكومة وتأمل الباقية. بالنسبة الكويتي الجانب ويساهم المال رأس من ٥١ عن تقل ال

 من المحدود الدخل أصحاب ليتمكن ممكنة فرصة اقرب فى المشروع هذا انجاز يتم أن

لهم. مساكن بناء

(:١٤) رقم التوصية

لجمركية. ا لتعرفة ا فى لنظر ا إعادة

 حال الموضوع وستعرض جديدة جمركية تعرفة باعداد فترة منذ الحكومة قامت لقد

الستنجازه. قانون مشروع الوطنيفي المجلس على منه االنتهاء

كاآلتي: وهي عليها الحكومة رد مع البعيد المدى على التي التوصيات الى اآلن ناتي

(١) رقم التوصية

من (٥) التاسعة والمادة يتطابق بما والبناء االيجارات قانون استصدار فى االسراع ( ١
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البالد. دستور

 المؤجرين بين العالقات وتنظيم العقارات إيجار بشأن قانون مشروع مسودة وضع تم لقد

منإعداده. االنتهاء الموقرحال المجلس الى وسيحال لمستأجرين وا

(٢) رقم التوصية

 المتزايدة. الطلبات تلبية أجل من أكبر ميزانية واعتماد لالسكان جديدة سياسة نهج

 طلبا ٣١٧٤ مجموعه ما الطلبات من اآلن توجد عيسى مدينة إدارة احصائيات فحسب

 طلبات ٢٥٢و ثانية درجة ييوت طلبات ١١١٦و أولى درجة بيوت طلبات ٣٠٦ كاآلتي: موزعة

الدرس. قيد جديدة بيوت طلبات ١٥ ٠٠٠ و ثالثة درجة بيوت

 الحاجة بأن العلم أكثرمع ال بيتا ١١٩هو اإلنشاء تحت التى البيوت بانعدد التوصية وقالت

السابقة. األرقام في ورد مما بكثير أكثر هي للسكن

 اتصلت فقد ولذا خاصا اهتماما اإلسكان مشروع تولى بأنها بالقول الحكومة رد جاء وقد

 وقد البحرين فى لإلسكان جديدة سياسة لوضع والتعمير لإلنشاء الدولي بالبنك بالفعل

 إحدى الحكومة تختار ووسوف األمور بهذه تعنى عالمية مؤسسات ثالث الدولي الينك رشح

 اآلراء وتحويل عامة بصورة للبالد اسكانية سياسة لوضع الدولي البنك مع المؤسسات هذه

البلد. هذا فى كلمواطن عيشه ملموس واقع الى واألفكار

ممكن وقت أقرب دراستهفي بعد المشروع هذا إقرار ينتهي أن الحكومة وتأمل

(.٣) رقم التوصية

 فى الحكومة تسرع أن ارتثي زهيدة وبأسعار مستمرة بصورة األسماك توفر ضمان أجل من

األسماك. وتسويق شركةصيد إنشاء

 للمساهمة دها استعدا وعبرتعن الشركة هذه مثل بإنشاء التوصية هذه الحكومة أيدت وقد

 فى الشركة هذه ولتأسيس الصيد لقوارب المواصفات وضع على الحكومة وستعمل فيها

القريب. المستقل

(٤) رقم التوصية
 فى والخدمات والنفط الصناعة قطاع يلي كقطاع والتركيزعليه الزراعة بقطاع االهتمام

 باإلضافة الزراعية األراضي فلدينا الهام القطاع هذا لتنمية متوفرة نياتواإلمكا األهمية

 الدراسات أثبتت وقد مالوال والخبرة المياه توفر مع استصالحها يمكن التى االراضي الى

 زراعية خطة هووضع والمطلوب الزراعية التجارب نجاح األغذية منظمة أعدتها التى

 .لتنفيذها الالزم المال واعتماد القرارها ممكن وقت بأسرع المجلس على وعرضها مدروسة

 البلد هذا الزراعةفى قطاع بأهمية إيمانه المجلسفي عنمشاركتها الحكومة عبرت وقد

 أجرت وقد وتنميتها وتطويرها الزراعة فى للتوسع تهدف خطة بدراسة اآلن تقوم وهي
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 المتحدة لالمم التابعة والزراعة األغذية منظمة مع الالزمة االتصاالت بالفعل الحكومة

 المجلس على الدراسات هذه نتائج وستعرض شاملة زراعية خطة وضع فى بها لالستعانة

منها. االنتهاء حال الوطني

 وهذا سنويا بيضة ماليين الخمسة يقارب ما المحلية المزارع تنتج والبيض، الدواجن (٥

 عشر يمثل ا وهذ سنويا دجاجة مليون نصف على يزيد ما تنتج كما االستهالك خمس يشمل
االستهالل.

اآلتية: بالتوصيات العمل وجب المحلي االستهالك تغطية نستطيع وحتى

 مراعاة مع والصيصان البيض وانتاج الدواجن لتربية وطنية مساهمة شركة انشاء أ-

األسهم. توزيع عدالة

العالمي. السعر من أقل بسعر المادة هذه لتوفير للعلف مصنع انشاء ب-

للدواجن. حديث مذبح انشاء ج-
للتسويق. محالت فتح د-

: (٦) رقم التوصبة

 الدول مع التنسيق وكذلك السودان فى المواشى لتريية العربي المشروع فى الدولة مساهمه

أقل. بأسعار اللحوم استيراد مجال الشقيقةفي

 الشقيقة الدول مع التنسيق أن ترى وهي وأيدته، المشروع هذا جانب الى الحكومة وقفت وقد

 أقل. وبأسعار المحلى السوق فى اللحوم سيوفر دام ما أمرضروري اللحوم استيراد مجال في

: (٧) رقم التوصية

 على المعيشة أعباء من للتخفيف يمكن ما بأسرع االجتماعي الضمان وضعقانون على العمل

المواطنين.

 بال عن ليغيب يكن لم االجتماعي الضمان قانون أن الحكومة قالت ردها معرض وفي

 لوضع خبير استقدام الى عمدت فقد لذلك وجوده. بضرورة تشعر كانت التي الحكومة

 وأنجز البحرين الى الخبير هذا وصل ولقد عام أكثرمن منذ المطلوب للقانون الدراسة

 اللجنة الى وسيحال ترجمته الحكومة باشرت ثم ومن ابريل شهر بداية فى تقريره

 فيه للنظر الوطني المجلس الى ذلك بعد ليرفع دراسته تتم ثم ومن لصياغته، القانونية

والموافقةعليه.

: (٨) وقم التوصية

العامة. المصلحة يخدم بما االستهالك نمط تغيير أجل من اإلعالمي التوجيه

 لتوعية لديها اإلعالم وسائل كافة ستهيئ وأنها التوصية هذه على الحكومة وافقت وقد

 الخصوص ا هذ وفي العامة. المصلحة يخدم بما االسنهالك نمط تغيير أجل من لجماهير ا
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 لوضع االختصاص ذوى من لجنة تكوين طريق عن التثقيف إطار توسيع الحكومة تنوى

 االستهالكية العادات تغيير في المساهمة أجل من مكثفة وبطريقة منتظمة دورية برامج

 الغالء. أزمة من وتخفف بالمصلحة المواطن على تعود جديدة بعادات واست-دالها القديمة

(٩) رقم التوصية

 بجميع النهوض بهدف أالقتصادية السياسات ورسم لخطط ا لوضع الالزمة األجهزة تهيئة

 للمواطن اإلنتاجية الكفاءة رفع على والعمل المقامة الموارد واستغالل اإلنتاج قطاعات

البحريني.
 ورسم لوضع الالزمة االجهزة تهيئة أهمية نظرها عن يغب لم أنه ردها في الحكومة وقالت

 والتنسيق التخطيط مجلس أنشأت حين وأنها واالجتماعية االقتصادية والسياسات الخطط

 وأنها التوصية هذه فى عنه بالتعبير المجلس تفضل ما اعتبارها فى كان تقريبا ستين منذ

 المتخصصة واألجهزة اللجان وخلق المجلس هذا تنظيم فى اهتمامها جل تولى زالت ما

 العمل بوزارة ربطه تم كما به، العاملة القوى مجلس إلحاق بالفعل تم وأنه له والتابعة

 أخرى لجان إلحاق تم كما العاملة، للقوى التخطيط وحدة بواسطة االجتماعية والشئون

 السياسة رسم الى بالفعل تهدف والتي واالقتصادية االجتماعية كاللجنة به متخصصة

.اختصاصاتها ضمن يدخل لما والكلية المتكاملة

(:١٠) رقم التوصية

الحديثة. العلمية باألجهزة ومده والمؤهالت بالكفاءات وتزويده اإلحصاء مكتب توسيع

 ولزيادة للتخصص للخارج الموظفين بابتعاث قامت أنها بالقول الحكومة ردت وقد

 برنامج وهناك اإلحصاء، فى الخبرة لديهم من بتوظيف قامت وكذلك والمؤهالت الكفاءة

 خبراتهم. من لالستفادة البحرين لزيارة اإلحصاء فى والمتخصصين الخبراء الستقدام

 كما الدقيقة. االحصائية المسائل لتنفيذ الكمبيوتر جهاز أدخلت قد بانها الحكومة وأفادت

لإلحصاء. متكاملة أقسام الوزارات لبعض يتوفر

(:١١) رقم التوصية

 جغرلف طبيعي امتداد هي الشقيقة العربى الخليج منطقة دول جميع بأن اللجنة من ادراكا

 ومدى الصغيرة االقتصاديات هذه لواقع منها واستيعابا للبحرين، واقتصادي وسكاني

 الحتمية وحاجتها العالمية، االقتصادية للتيارات للتصدي حدة على كل الوقوف على قدرتها

 اللجنة فان وخيرشعوبها، المنطقة هذه مصلحة سبيل فى واالتحاد والتكامل التنسيق الى

 السبيل هذا فى اتخذتهوتتخذهمنخطوات ما فى الحكومة دعم لى الموقرا تدعومجلسكم

 والتكامل التنسيق خطوات ودفع الروابط هذه تقوية فى المبادرة زمام باتخاذ ومطالبتها

منطقة دول بين الكاملة االفتصادبة الوحدة الى بها للوصول الشقيقة الدول مع االقتصادي
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المشتركة. العربية للسوق مكملة لتكون العربي الخليج

(:١٢) رقم التوصية

 جغرافي طبيعي امتداد هي الشقيقة العربي الخليج منطقة دول جميع بأن اللجنة من إدراكا

 قدرتها ومدى الصغيرة االقتصاديات هذه لواقع واستيعابا للبحرين، واقتصادي وسكاني

 الى الحتمية وحاجتها العالمية االقتصادية للتيارات للتصدي حده على كل الوقوف على

 اللجنة فان شعوبها، وخير المنطقة هذه مصلحة سبيل فى واالتحاد والتكامل التنسيق

 السبيل هذا فى خطوات من وتتخذه اتخذته فيما الحكومة دعم الى الموقر تدعومجلسكم

 والتكامل التفسيق خطوات ودفع الروابط هذه تقوية فى المبادرة زمام باتخاذ ومطالبتها

 دول بين الكاملة االقتصادية الوحدة الى بها اللوصول الشقيقة الدول مع االقتصادي

المشتركة. العربية للسوق مكملة لتكون العربي الخليج منطقة

 التام استقاللها فى أعلنت أن منذ البحرين دولة أن الحكومة قالت لتوصية ا هذه على وردا

 من عشر الرايع الموافق ١٣٩١ لعام الثانية جمادى شهر من والعشرين الحادي اليوم في

 وجه وعلى العالم بدول قاتهاعال لتوثيق جادة تسعى وهي م،١٩٧١ عام أغسطس شهر

 بأن منها ا إيمان الدول لك أتتمن بادرة وقدتجاوبتمعكل العربي. الخليج دول الخصوص

 التيارات تحديات أمام والوقوف التصدي من يمكنها المنطقة دول بين االقتصادي الرباط

 كان اتفاقات، عدة بعقد البحرين حكومة قامت الخليجي المجال ففي العالمية. االقتصادية

 بدأت البحرين دولة أن قالت التنسيق الطليعيفي دورها وإلثبات عي.والجما الثنائي منها

والكويت. السعودية العربية المملكة مع بالتنسيق الخليجي المستوى على نشاطها

 الجلسة الحكومةفي موافقة أن اال الحكومي التقرير القصورفي أوجه النظرعن وبغض

 لذوي السكن مشاريع لتمويل العقاري البنك إنشاء على ٧٤ نوفمبر ٢٤ المنعقدهفي السابعة

 وعلى الغرض لهذا اإلستشارية الشركة واختيار السكن مشروع توسيع وعلى المحدود الدخل

 إنشاء وعلى للمشروع الالزم النظام لوضع خبير واستقدام االجتماعي الضمان مشروع

 لألسر الشخصية اإلعانات رفع وعلى الوطني واإلقتصاد المالية بوزارة للتموين جهاز

 التعاونية الجمعيات وتشجيع تعميم على الموافقه وكذلك األدوية أسعار وتحديد الفقير

 الحكومة وافقت كما جدحفص. وجمعيةفي الحد جمعيةفي بإنشاء والبدء دعمها وعلى

 إصدار يتم أن وعلى اإليجارات تجميد وعلى األسماك وتسويق صيد شركة المساهمةفي على

بذلك. قانون مشروع

 القطاع تطوير أجل من التنفيذية الخطة إعداد على الحكومة وافقت ذلك الى باالضافة

 في المساهمه على أيضا ووافقت كما الزراعي التخطيط وحدة إنشاء وشرعتفي الزراعي

 الخاصة التوصية وعلى فيه المساهمة شرتفي وبا السودان المواشيفي لترييه العربي المشروع
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 وعلى الغرض لهذا كامل تقرير العداد الخبراء باستقدام وباشرت االقتصادي بالتخطيط

 لهذا االداري التفظيم اعادة بدراسة وباشرت االحصاء بتطويرمكتب الخاصة التوصية

مهامه. وتوسيع المكتب

 لموجودة ا والمشاريع لمؤسسات ا هذه من كثيرا أن على يؤكد للتوصيات السريع االستعراض ا هذ

 ن الواضح ومن .٧وه ٧٤ نوابمجلس ومثابرة وجهد ثمرات من الحاضرهي فيالوقت

 الزراعي والتخطيط العقاري البنك مثل النور ترى لم اليها التطرق تم التي المشاريع بعض

 لهذا واالجتماعي الغذائي األمن لتحقيق تهدف التي المشاريع من وغيرها المواشي وتربية

القادمة. واالجيال الجيل

 والرقابية التشريعية الصالحيات تلك هي جديد من عليه والتأكيد اليه النظر لفت يجب ما

 هذه لتنفيذ الالزمة المالية االعتمادات بتمرير سمحت والتي ١٩٧٣ دستور وفرها التي

 المشاريع هناك الكبيرة االنجازات هذه الى وباالضافة واالجتماعية. االقتصادية المشاريع

 بالرغم التجربة نجاج على تؤكد وكلها منها بعضا سنتناول التي واالستثمارية الصناعية

القصير. عمرها من

 لجنة مقرر من الرئيس طلب ١٩٧٤ مارس ٢١ في المنعقدة والعشرين الثامنة الجلسة في

 الموظفين رواتب بزيادة الخاص الشق تالوة ربيعة علي السيد واالقتصادية المالية الشئون

يلي: كما الشق هذا وجاء الثالث التقرير ذلكفي ورد كما الخاص القطاع والعاملينفي

 قطاع في للمستخدمين أعطيت التي )الزيادة الزيادة هذه تراعى أن اللجنة ترى

 زيادات أية على تؤثر ال وأن الخاص القطاع في للزيادات بالنسبة أدنى كحد الحكومة(

. وشكرا مؤسسة... أية منقبل تعطى قد أفضل زيادات أوأية اعتيادية

 الحكومة لكن العام بالقطاع أسوة اللجنة لمشروع تأييدهم عن األعضاء السادة عبر وقد

 جمة صعوبة تجد أنها وقالت العمل سوق حرية في سافرا تدخال القرار هذا مثل اعتبرت

 امكانية ويفي الشيرا يوسف الوزير شكك فقد الخاص. القطاع على الزيادة هذه فرض في

 للراتب أدنى حدا الحكومة تضع وأن الخاص القطاع على الزيادة هذ المجلس يفرض أن

 كانت إذا فيما سؤاله الوزير وحدد للقانون. عرضة يكون منه أقل يدفع من يتعرض وأن

 أم للقانون فهوعرضة يخالفه ومن لألجور أدنى حدا المجلس يتبنى بأن ستطالب اللجنة

الخاص. القطاع على الزيادة تنسحب بأن تطالب أنها

 الزيادة البداية في عالج أنه بحيث وشامل واضح اللجنة تقرير هوأن المقرر جواب وكان

 التي الزيادة أن قال التقرير من األخيرة الفقرة وفي ذلك بعد ومن الحكومي القطاع في

 ال وهذا أدنى كحد الخاص القطاع في بها يعمل ان يجب أوالمجلس الحكومة عليها ستوافق

 العام. بالقطاع الخاصة الفقرة وردفي مما أكثر زيادة ستعطي الشركات كانت يمنعإذا
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 القرارات ثتظرنتيجة زيادتهاوهي أوقضت الشركات كثيرامن أن المقررالقول وأضاف

 يئست بعدما مضى الذي االسبوع في الزيادة صرفت بابكومثال المجلس. سيتخذها التي

 الماضية أوالثالثة اليومين خالل زيادة أعطت والبفوك النتائج هذه تتنظر وهي وعجزت

 المجلس. في الزيادة هذه مناقشة تنتظر وهي زيادتها موقفة زالت ما التجارية والمؤسسات

 نفرض أننا بالوكالة المالية وزير الشيراوي ليوسف يقول أن يستطيع ال المجلس فأن لطبع وبا

 تفرض أن الشرخات علوي الزميل تفضل مثلما الحكومة واجب وانما فرضا هذا عليه

 المجلس من تنتظرقرارا نفسها الشركان الن الزيادة هذه باعطاء الشركات وتوصي هيبتها

. الحكومة من وقرارا

 الرئيس وطلب أحد عليها يعترض ولم األعضاء من ٢٧ موافقة على التوصية هذه وحازت

بموجبها. للعمل الحكومة الى التوصية رفع

 هي ما الحاضر الوقت في الموجودة ريعلمشاوا المؤسسات هذه من الكثير أن فيه شك ال مما

 التطرق تم التي المشاريع الكثيرمن ك هفا وأن ٧٥و٧٤ مجلس نواب ومثابرة جهد ثمرات اال

 وتربية الزراعي والتخطيط العقاري البنك مثل النور ترى لم لكنها التوصيات ضمن اليها

 الجيل لهذا واالجتماعي الغذائي األمن لتحقيق تهدف التي المشاريع من وغيرها المواشي

القادمة. واالجيال

 التي واالستثمارية لصناعية المشاريع السياقأننتطرقلبعض هذا ونحنفي المهمجدا من

 يجب ما لكن دعائمها. وارساء تطويرها أجل من الوطني للمجلس واهتمام بدعم حظيت

 ليتم كان ما االستراتيجية المشاريع لهذه المادي الدعم هذا أن هو باستمرار عليه التأكيد

 فيما وخاصة ١٩٧٣ دستور وفرها التي والرقابية التشريعية الصالحيات لك لولى تنفيذه

العام. المال بادارة يتعلق
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المجلس باهتمام حظيت التي واالستثمارية الصناعية المشاريع

 المتعلقة الصالحيات مسألة تاولنا قد كنا التشريعية السلطة بأعمال الخاص الباب في

 باعداد تقوم التي هي التنفيذية السلطة أن وقلنا العام المال وادارة المالية الرقابة بفرض

 الحكومة سياسات يراجع هومن الوطني المجلس لكن الشاملة السنوية الميزانية مشروع

 الميزانيات على ايضا تسري الرقابة هذه وأن ومصروفاتها الدولة بايرادات يتعلق فيما

وموافقته. القراره األخرى هي وتخضع والملحقة المستقلة العامة

 الميزانية في واردة الغير المصروفات مع التعامل في فائقة قدرة الوطني المجلس أظهر وقد

 أبواب من آخر الى باب من مبلغ أي نقل الى باالضافة التقديرات على زائدة التيهي أوتلك

الميزانية.

 الخاصة القوانين بمشاريع يتقدم أن المجلس بمقدور كان الصالحيات هذه وبموجب

 واالنشائية الصناعية المشاريع كافة تمويل بهدف الالزمة المالية االعتمادات بتخصيص

واالجتماعية.

 النواب أجندة في مهما عنوانا شكلت المختلفة بأنواعها االقتصادية المشاريع أن الحقيقة في

 الثاقبة ونظرتهم والتنموية الصناعية باألنشطة األعضاء اهتمام مدى يعكس بالطبع وهذا

 اقتصادية بدائل لخلق يهيئ وبما األجنبي الرأسمال هيمنة عن بعيدا قوي اقتصاد بناء في

 هي وهذه المستقبل. للدخلفي كمصدروحيد النفط على االعتماد نسبة تخفيض على تعمل

 واالهتمام: بارعابة المجلس تناولها التي االساسية المشاريع بعض

)ألبا( اليحرين ألمونيوم شركة أوال-

 السؤال طرح جاء الصناعية المشاريع وباقامة بالتصنيع المجلس أعضاء اهتمام معرض في

 تجنيه التي المادي المردود و المعنوية الفائدة حول مراد محمد جاسم النائب قبل من

 General Cable كيبل جنرال شركة أسهم شرائها على الحكومة موافقة جراء البحرين
 تم وقد ٤٠ الى )البا( البحرين المنيوم شركة الحكومةفي حصة لترتقع ١٧ البالغة

 وزير العتذار ونظرا ، ٧٤ فبراير ١٧ المنعقدهفي السادسةعشر الجلسة السؤالفي طرح

 المبدأ منحيث بأنه بالقول بدأ الذي الشيراوي يوسف الوزير عنه أناب الحضور عن المالية

 هذا الى يعود أن بد فال قانون الى احتاج اذا أوحكومة مؤسسة أية بين أواتفاق أيقرار فان

 بتلك يتعلق فيما اال المجلس الىهذا سيعود اضافيفانهحتما اعتماد الى احتاج وان المجلس
 عفيذها, عن مسئولة التنفيذية السلطة وأصبحت الميزانية أقرتفي فعال التي األبواب

أقسام ثالثة الى السؤال الوزير قسم ثم
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 ٢٠٥ ب بدأت النسبة أن قال حيث لحكومة تملكها التي تطورالنسب األولعن القسم

 ارتفعت ذلك وبعد ٢٥ الى النسبة ارتفعت ثم األجنبية. الشركات تتملكه كانت والباقي

 حكومة فأن للبيع الشركات أسهم عرض تم إذاما لكن ٣٩،٦ الى ثم ومن /•٢٧،٥ الى

 في الخام المواد على والدول الحكومات سيطرة الى يتجه العالم ألن ستشتريها البحرين

 فاالوزير المادة. هذه في تتحكم أن بامكانها فأن 7. ٤ ٠ الحكومة تملكت ما ا إذ وأنه العالم

 باالضافة عاليا جدا مردودها ويكون بنفسها المادة هذه نبيع أن البحرين بامكان أنه يعتقد

 بما لشركة ا لتيسير رة ا الد ا مجلس في قوة للحكومة ستوفر لتملك ا في لية لعا ا لنسبة ا أن لى ا

االجتماعي. وتطورها واقتصاديتها لبحرين يتالءموتطور

 مال ل توفرا عدم نتيجة تأثرت التنمية استراتيجية أن الوزير قال لثانية بالنقطةا فيمايتعلق

المستوى. هذا الحكومةفي حصة بقاء عنه نتج الذي األمر العام

 بتنمية يتعلق فيما التنمية وزارة الستراتيجة بالنسبة النسب تلك أهمية عن الثاني القسم

 الطبيعي. الغاز على تعتمد صناعة ايجاد هيفي الحكومة سياسة أن قال حيث الصناعة هذه

 خصائص أن الوزير قال الصناعة هذه بخصائص الخاصة الثالثة بالنقطة يتعلق فيما

:تكمنفي الصناعة هذه

 قدم مليون ٤٠ بحوالي وقدرالوزيراالستهالك الغازالطبيعي. تعتمدعلى صناعة .١

اليوم. الغازفي من مكعب

 وولذا عامل ١٢٠٠ تفكرفيحدود كانت الدولة وأن العاملة ولأليدي للعمل مجال توفير .٢

لشركة. أكيرفي بحصة لمنطالب

 سنوات الثالث خالل لشركة لها تعرضت التي الخسائر الى الوزير تطرق حديثه معرض في

الماضية.

:بالقول مراد العضوجاسم علق الوزير على رده في

؟ معين مبلغ مقابل أم للشركة مجانا يعطى وهل الغاز سعر عن يتكلم لم الوزير .١

 المكننة ألن كبيرة عاملة أيدي الى يحتاج وأنه متطورا ليس المصنع أن يقول الوزير .٢

األجنبية. العاملة األيدي نستورد وأننا متأخرة المصنع والتقنيةفي

 لحساسة والفنيينوالمراكز الخبراء لكن االدارة مجلس الشيراويعضوفي يوسف الوزير ٠٣

 مصنعا اشترينا بأننا بالقول تعقيبه مراد جاسم واختتم األجانب يد في كلها الشركة في

 التقفية. غيرحديث النه يربح ال فأنه ولذا االقتصادية الناحية من للبلد وغيرمفيد قديما

 وأن مجانا يعطى وال الشركة على الغاز نبيع بأننا يلي: ما للوزير األخير التعقيب وجاء

. كثيرة عاملة أيادي لتوظيف للتنمية كاستراتيجية بناؤه تم المصنع

 البحرين من عاملة أيدي يشغل ولن يريح لن سوف المصنع بأن مراد العضوجاسم رد وكان
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 األنابيب أو القضبان صناعة أجل من وذلك األلمنيوم لسحب مصنع انشاء تم إذا اال كثيرة

الىآخره. للنوافذ األلواح أو

 في المنعقدة التاسعة الجلسة في بسؤال ربيعة العضوعلي توجه الموضوع هذا نفس حول

 الميزانية. في ألبا دخل ايراد عدم أسباب عن فيه يستفسر ١٩٧٤ ديسمبر من الحادي

 وأفاد عنه نيابة الجواب بتالوة العريض جواد الوزير قام الصناعة وزير غياب وبسبب

بالتالي:

 حكومة جانب الى عالمية شركات مجموعة من متكونة البحرين ألمونيوم شركة ن ( ١

 وبالتالي العام لالكتاب أسهمها تطرح التي العامة المساهمة بالشركة ليست وهي البحرين

فقط. المساهمين على اال الختامية نها با حسا تشر ال فإنها

 حيث األخرى الشركات من كثير عن تختلف البحرين ألمنيوم شركة تركيب طبيعة ان (٢

 حصته منهم كل يأخذ حيث فيها المساهمين لحساب لالملونيوم منقجة كشركة تعمل أنها

 ان يعنى وهذا شاء. كيفما فيها ويتصرف الشركة فى مساهمته بقدرنسبة اإلنتاج من

 همين للمسا اإلنتاج فى التصرف أمر تترك بل اإلنتاج وبيع بتسويق تقوم ال بنضسها الشركة

 ال فانه لهذا ونتيجة مصانعهم، فى اويستعملوه العالمية، األسواق فى يبيعوه أن أما الذين

عليه. المتعارف المحاسبي بالمعنى أللبا بالنسبة أوخسائر أرباح حساب يوجد

 عليها يطلع ال بالمساهمين خاصة وهي المالية شئونها عن ألبا تعدها حساات هناك (٣

 أناس الى المعلومات هذه اواعطاء بنشر قرار اتخاذ بنفسها الحكومة تملك وال غيرهم

 أخرى شركات خمس هناك فان الحكومة جاني الى أنه حيث المساهمين، غير آخرين

المشروع. فى مساهمة

 العاملة الشركات وبجميع يحد مما الشديدة المنافسة تسودها سوق هى لمنيوم األ انسوق ( ٤

 المنافسة الشركات منها تستفيد معلوماتقد اية نشر فى تتحفظ ان الى الصناعة هذه فى

.ألبا عليه تحرص وكذلك المساهمون عليه مبدأيحرص هذا األخرى

 المنافسة الشركات مركز من يقوي سوف ألبا عن مالية معلومات اية أوتسرب نشر ان ( ٥

 تمض لم حيث ألبا حياة من التكويقية المرحلة هذه فى خاصة ألبا تجاه العالمية األسواق في

فيها. اإلنتاج بدء على سنوات اربع

 عن وأما مكعب قدم مليون ١٠٠ من يقارب ما يوميا الغاز من ألبا استهالك يبلغ (٦

 بمعرفة المحدودة البحرين نفط وشركة ألبا شركة بين عليه االتفاق أمرتم فأنه الغاز سعر

 أن على تحرص ألبا فى المساهمين كأحد والحكومة .١٩٦٨ عام فى وموافقتها الحكومة

 تمثل ألنها األلمنيوم صناعة في العصب تعتبر الطاقة أن حيث معلن غير السعر هذا يبقى

 منعاملمهمالكشفعنكلفة يعنى الكلية،واإلعالنعنها إلنتاج منكلفة٤٣الى.٧١٥
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معلن. غير إبقاؤه حيث من آنفا ورد ما عليه وينطبق .أللبا بالنسبة اإلنتاج عوامل

 هذه كانت وقد الكبير االهتمام محليا ألبا إنتاج من نصيبها تصنيع تولى الحكومة ان (٧

 رذاذ شركة فأن وبالفعل ١٩٦٩ المصاهرفي بناء بوشرفي أن منذ الحكومة تراود الفكرة

 إلنتاج سنويا طن ٣٠٠٠ حوالي تستهلك ١٩٧٢ عام أوائل فى اإلنتاج فى بدأت التي المعادن

األلمنيوم. مسحوق

 ٥٠٠٠ قدرها إنتاجية بطاقة األلمونيوم لسحب جديدة شركة انشاء بصدد الحكومة أن (٨

األميري. الخطاب في ذلك ورد كما سنويا طن

 دراسات الى تحتاج ولكفها واردة الحكومة حصة من المتبقي لجزء ا تصنيع إمكانيات ن (٩

االقتصادية. جدواها من للتيقن تفصيلية

 جدوى سة درا د ا إعد لك ذ يسبق أن بدون مشروع أي على تقبل لن أنها تؤكد لحكومة أنا ( ١ ٠

 في الحكومة ترغب التي المشاريع جميع على ينطبق وهذا المشروع، عن متكاملة اقتصادية

مصنع إقامة موضوع عن وأما إقامتها.

 وإذا ألوانه، سابق الموضوع هذا عن التحدث أن نرى فإننا الطاقة، وبنفس أللبا مماثل

 األخرى المشاريع على ينطبق ما عليه ينطبق فانه المصنع هذا مثل اقامة الى النية اتجهت

تتفيذه. فى البدء قبل المشروع عن اقتصادية دراسة وجود ضرورة حيث من

التالية: والنقاط المالحظات ربيعة علي ئب النا طرح الوزير رد على وتعقيبا

 الصناعة. لهذه االقتصادي المردود احتساب بدون صناعة اوأية مصنع ينشأ أن يمكن ال ( ١

 التيساهمتبها المئوية النسبة إلىالحديثعن يجرنا ألبا أوعن الصناعة الحديثعن (٢

ربحي. مردود المساهمة لهذه يكون وان البد وبالتالي بات ٤ ٠ وهى الحكومة

 ليس انه ذلك ومعنى ألبا من اإليرادات على تشتمل لم العامة الميزانية أن وجدنا أننا (٣

 الحقفي فللحكومة بت ٤ ٠ ب مساهمون أننا وبما الصناعة. هذه في ربحي مردود أي هناك

 األسهم أغلييه هي بت ٤ ٠ أن أي المشروع ا هذ فى مساهمتها بقدر الشركة حسابات تنشر أن

الشركة. لهذه

 نشاء. كيفما فيه ونتصرف ./' ٤٠ هو الذي اإلنتاج من حصتنا استالم منحقنا أنه (٤

 المصنع إنشاء عند ١٩٥ ب بدأت فقد االرتفاع فى بدأت األلمنيوم أسعار ان والمعروف

 جنيها ٣٧٠و للطن إسترلينيا جنيها ٢٥٠ الى ١٩٧٣ أوائل فى األيام من يوم في وارتضعت

 المبلغ فان ٧٣ لعام طن ألف ١١٠ هو اإلنتاج معدل أن وبما . ١٩٧٣ منتصف فى إسترلينيا

 بالنسبة أما إسترليني. جنيه ٣٤١٠٠، ٠٠٠ هو طن ١١٠ ل الدخل أومجموع االجمالي،

 في جية إلنتا ا طاقته أعلى لمصنع ا وصل وقد للطن. سترليني إ جنية ٤٥٥ فهي ٧٤ رعام ألسعا

جنيهإسترليني. ٤٦،٨٠٠،٠٠٠هو ألبا اندخلشركة ذلك ألفطنومعفى ١٢٠ وهي ١٩٧٤
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 ما وهذا أرباحا هناك وان مجدي االستمار أن يتبين جدواه وعدم االستثمار جدوى عن

 مشروع بأن بقوله ٧٣ عام ديسمبر في السياسة لجريدة له حديث في الخارجية وزير أكده

كثيرة. أرباحا أدخل قد وأنه ناجح، مشروع ألبا

 عامال، ٢١٩٩ هو ألبا في العاملين البحرينيين عدد مجموع فأن العمالة مردود وعن (٥

 اذنفمردود . ٢ , ٥٠ رواتبهم أجنبيا ٣٦٦ األجانب وعدد ٠٠تر ٨, ٤٩ الرواتب من ونصيبهم

حساسة. جدا نقطة وهذه البحرينيين. صالح وليسفي األجانب، صالح العمالةفي

 لمدة استراليا مع الحكومة تعاقدت التى الخام المادة فهي الرئيسية اإلنتاج عوامل أما (٦

 ليس انه فلوافترضنا ألبا. لشركة رمزي بسعر يباع الذي الغاز هي التي والطاقة سنة، ٢ ٠

 اذ الغاز. من مكعب قدم مليون ١ ٠ ٠ بييعنا خاسرين نكون فاننا البا، شركة في ربح هناك

 ليس صناعة في ضياعه من بدال الكثير الشيء ورائه من لربحنا السوق بسعر لوبعناه اننا

صحيحا. الكالم كونهذا فرض على ربحي مردود فيها

 مجموع من ٢٧ غير تملك ال لألسف الحكومة فان األلمنيوم رذاذ شركة عن أما (٧

 أن بمقدورها والحكومة دينار، ألف ٢٥٠ الشركة هذه رأسمال مجموع بأن علما االسهم،

 ات ذ صناعات انشاء حالة في فأنه للمستقبل وخدمة ولذلك بالكامل. الشركة هذه تمتلك

 تشارك أال الحكومة على يجب فأنه ماليين، أوالخمسة المليونين حدود وفى صغير رأسمال

 التكنولوجيا من لالستفادة تسعى الحكومة كانت اذا هذا كز. ٧٠أو /٦٠ من أقل بنسبة

لوزير. حسبقول
لميزانية. يردفي لم أأللمنيوم، رذاذ لصناعة الربحي امردود أن (٨

 labour) العمالية الكثافة على يعتمد مصنع اختيار هوأن العضووالحقيقة تعليق انتهى

Intensive Factory) المال رأس كثافة من بدال (Capital Intense Factory) هواختيار 

 الرواتب في الشاسعة الفروقات تبقى لكن البحرينية للعمالة وظائف خلق اجل من صائب
جواب. على ويبحث التعجب يثيرعالمات ما هي اليها أشرنا التي

والغاز النفط صناعة ثانيا-
 التي المشاريع من النفط صناعة في المشاركة أعتبرمشروع التاريخية المرحلة هذه في

 المشاركة موضوع في كبيرا شوطا الدول بعض قطعت حيث السبعينات عقد في نفسها فرضت

الوطنية. الثروة هذه على بالكامل يدها وضع أخرىفي نجحت فيما النفط صناعة في

 واالقتصاد لمالية ا وزير لسعادة مراد العضوجاسم وجهه الذي السؤال المضماريعتبر ا هذ في

 المهمة األسئلة تلك من (٧٤ مارس ١٠ في المنعقده والعشرون الثانيه )الجلسه الوطني

 التي االنتقالية المرحلة عن وتتحدث النفط صناعة في المشاركة موضوع في تبحث التي

 الملكية مشاركةفي ألي المنطقة الزيتفي شركات وامتيازات اتفاقات تحويل بموجبها يتم
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 التطورات هذه ازاء بالصمت محتفظة الحكومة فيه ظلت الذي الوقت والتسويقفي واالدارة
المنطقة. في

 يتناول الوطني واالقتصاد المالية وزير لسعادة مراد العضوجاسم وجهه الذي والسؤال

التالي:- الموضوع

 اتفاقات تحويل بموجبها تم أساسية انتقالية بمرحلة تمر الزيت صناعة أن الواضح من

 ظلت وقد والتسويق واالدارة الملكية في مشاركة ألى المنطقة الزيتفي شركات وامتيازات

 أنتعملهفي أوتود عملت فماذا المنطقة التطوراتفي هذه ازاء بالصمت محتفظة الحكومة

المضمار؟ هذا

يلي: ما على الشيراوي يوسف الوزير أكد السؤال هذا على اجابته في

 المالية التطورات جميع سايرت قد البحرين نفط شركة مع الحكومة اتفاقيات أن ( ١

 ، المشاركة قبل ما مرحلة الى المنطقة في العاملة النفط شركات اتفاقيات في والقانونية

 في Z ٥٥ الى الضريية نسبة وارتفعت ١٩٥٢ ديسمبر منذ األرباح مناصفة مبدأ سرى فقد

 وبحسب المنطقة دول كباقي الريع تنفيذ اتفاقية البحرين طبقت كما ١٩٧٠ نوفمبرعام

 ، ١٩٦٤يناير االتفاقيةفي وذلكمنذنفاذ أوبك لنفط المصدرة الدول قراراتمنظمة

 في تم الذي وااللغاء والحذف والتعديالت لترتيبات وا االتفاقيات كل أن سريعة بصورة أي

البحرين. نفط شركة مع الحكومة نفذته قد المنطقة

 دول اتخذته ما الحكومة بال عن يغب لم بأنه الوزير طمأن المشاركة لموضوع بالنسبة (٢

 بدراسة الماضي العام لفعلفي با الوزارة قامت وقد الخصوص هذا ءاتفي اجرا من المنطقة

 المنطقة، دول اليه توصلت غرارما البحرينعلى المشاركةفي لتطبيق االقتصادية النواحي

 نتيجة الى تؤدي لم حينذاك المطروحة المشاركة وترتيبات للنفط المعلنة األسعار أن اال

 قامت الماضي يناير وفي - البحرين في لنا بالنسبة االستثمار مردود ناحية من مشجعة

 ١٩٧٤ يناير أول المعلنةفي للنفط الجديدة األسعار الموضوععلىضوء دراسة باعادة الوزارة

 ايجابية نتائج الى ستؤدي الدراسة هذه أن الى تشير الدالئل أن على التأكيد يستطيع وأنه

 المشاركة،وعليه من التامة االقتصادية االستفادة يضمن مما االستثمار بمردود يتعلق فيما

 تتقدم سوف والقانونية االقتصادية النواحي جميع دراسة استكمال عند الحكومة فأن

النفط. عة صنا ركةفي للمشا كامل الموقربمشروع للمجلس

كاآلتي: مراد العضوجاسم تعقيب جاء وقد

 لم والبحرين للمشاركة خطوات اتخاذ كلها المنطقة لدول تسنى ا لماذ يشرح لم الوزير أن (١

 المطروحة المشاركة وترتيات للنفط المعلنة األسعار أن بالقول اكتفى وأنما ذلك لها يتسنى

للبحرين. بالنسبة االستثمار مردود ناحية من مشجعة نتيجة الى تؤدي لم حينذاك
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 ؟ ذلك للمجلس يفصل ال لم للبحرين؟ مشجع للغيروغير مشجعا كان المردود أن كيف (٢

 اقتصادي ومردود ايجابية نتائج وجود على أكد الوزيرحيث رد في تناقض وجود يعني هذا

. ١٩٧٣ سنة النفطفي أسعار زيادة بعد

 ليشارك متطور بحريني جهاز من أعده عما شيئا له يذكر أن الوزير العضومن طلب (٣

 يهيأ لم إذا ألنه اليوم ذلك لمثل النفط مهندسي عدد وعن البحرنة تتم عندما االدارة في

 االدارة في عمليا المشاركة من البحرين تتمكن فلن الخبرات هذه مثل تهيئة على يعمل أولم

المستقبل. التطويرفي وحتى واالنتاج

 ال اآلن والى الخليج في دولة أي قبل سنة ٤٢ منذ البحرين في موجودة النفط مناعة ( ٤

 تهيئ لم الحكومة ألن الشركة في العليا المراكز في عالية مؤهالت ذوي بحرينيون يوجد

 العمال عدد أن وجوده. فيحالة الموجود القليل العدد من نستفيد لن وأننا تشجع لم والشركة

 وكيجر ودوبي صباغ هي أعمالهم لكن 7• ٨٩ هوحوالي يقال ما بابكوحسب في البحرينيين

(gauger) وبدونهم والمنفذ المدبر العقل هم تجدهم األجانب( ) 7. ١ ١وال قياسات مسجل 
النفط. صناعة تتوقف

 فكيف النفط تأميم قومية ألسباب المنطقة دول جميع مع البحرين حكومة قررت حال (في٥

 ، السعودية يينما الشركة هذه الستالم البحريني الكادر تخلق لم والبحرين ذلك ينفذ

 األجنبية بالخبرة مستعينة نفسها هيأت أوباالحرى بدأت آخره الى ايران ،العراق الكويت،

النفط. بشركة العليا المراكز الى بدفعهم المواطنين ومشجعة

 وال دوليا مرفوضة متكافئة الغير واالتفاقيات سيادة ذات مستقلة دولة اآلن البحرين (٦

 بل المادية الناحية من ا جد الضروري من وأنه االتفاقيات على االطالع يريد المجلس .نقبلها

 الحيوي المرفق النفطفيهذا صناعة قطاعات علىجميع سيادتها الدولة تعلن أن واألدبية

شيئا. منه نستفد ولم قرن نصف منذ الذي والحساس

 للعضوعلي سؤال هناك كان١٩٧٤ ديسمبر ١ في المنعقدة للمجلس التاسعة الجلسة في

 أبوسعفه وحقل البحرين أرض باطن في الموجود االحتياطي الغاز كمية عن ربيعه قاسم

 الوزير وقدقام أوتصنيعه. الغاز تسييل الغازوإمكانية من السنوي االستهالك ومعدل

 الوزير عن نيابة الرد بتالوة الوزراء( مجلس لشئون الدولة )وزير العريض سالم جواد

بالتالي: وأفاد الحضور عن كانمتغيبا الذي الشيراوي يوسف السيد

 مخزونهما يقدر الطبيعي الغاز تتجان رئيسيتان طبقتان البحرين حقل في توجد ٠١

 الطبقتين هاتين مخزون تقدير ؤ التفاوت ويعود مكعب، قدم تريليون ١ ٠ الى ٧ بحوالي

 فى االستكشافية اآلبار من عدد حفر يتطلب لك ذ الن نظرا بدقة، الممكن تحديد عدم الى

 فى اقتصادي مبرر أي لها نجد ال كبيرة مبالغ صرف يتطلب الذي األمر الحقل أطراف
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 تكون سوف لما بالنسبة نهائي بشكل اآلن حتى تتضح لم الصورة وأن خاصة الحاضر الوقت

وعالما. محليا الطبيعي الغاز صناعة عليه

 بصدد الوزارة فان الغاز صناعة مجال فى العالم فى تحدث القي المتغيرات ضوء علي أنه . ٢

 لإلنشاء الدولي البنك بتكليف بالفعل قامت وقد الطبيعي، الغاز عن متكاملة دراسة إعداد

 الطبيعي الغاز استغالل إليه تتوصل ما علىضوء الدراسةحتىيمكفا هذه بإعداد والتعمير

الوطني. االقتصاد المنافععلى بأقصى يعود بشكل

 كعب قدم مليون ٣ ٠ ٠ بحوالي الطبيعي الغاز من حاليا البحرين استهالك معدل يقدر ٠٣

 محطة تشغيل مكعب قدم مليون ٣٦٠ الى اليومي االستهالك يرتفع أن المتوقع ومن ،يوميا

 التكرير مصنع فى توسعة أية مع يزداد وسوف سترة فى المياه وتحلية الكهرباء توليد

اإلنتاج. على قدرتها لرفع الزيت آبار فى يحقن الذي الغاز كمية فى أوزيادة

 سوف الغاز مخزون عمر فان المستقبل، فى االستهالك عليه يكون سوف ما ضوء على ٠٤

 وأن االستهالك من الكمية نفس على المحافظة تمت ما اذا سنة ٧٠ الى ٦ ٠ حدود فى يكون

المخزون عمر حساب على تكون سوف اإلنتاج فى زيادة أي

 البنك بها كلف التي الدراسة ضوء على فانه أوتصنيعه، الغاز تسييل إلمكانية بالنسبة ٠٥

 هذه اليه تتوصل سوف ما االعتبار فى تأخذ سوف الوزارة فان والتعمير لالنشاء الدولي

الدراسة.

كاآلتي: كالمه على ربيعة علي السيد تعليق جاء حتى رده من الوزير خلص أن ما

 م( ١٩٣٢ ) عام مرةفى أول اإلنتاج بدأ اذ طويل، البحرينعمرها النفطفي صناعة أن ( ١

 ، )بابكو( النفط شركة على معتمدة كانت النفطية الحكومة سياسة أن اال القدم هذا ورغم

 الففط. هذا باستثمار خاصة سياسة بفرض حكومتنا من مبادرة أية هناك تكن لم اذ

 المصدرة العربية )المنظمة بواسطة نجاحات عدة حققنا أن وبعد هذا وقتنا فى والمطلوب

 الصناعة هذه على السيطرة فى مبادرة الحكومة تكون أن المطلوب و)االوبك( للنفط

الغاز. بتصنيع والبدء

 أن اذ عليه، مردود كثيرا الدولة تكلف االستكشاف عمليات بأن الحكومة حديث أن (٢

 بالكثير. ليس وهذا دينار، أف ٢٥٠ الى دينارا ألف ١ ٥٠ بين يتراوح الواحد البئر تكاليف

 العمليات هذه وراء من لربحت الصناعة لهذه سنويا دينار مليون اعتمدت الحكومة فلوأن

الكثير.

 ففي الغاز، لتصنيع هواالتجاه الحاضر الوقت فى الخليج دول فى المعروف االتجاه أن (٣

 صناعة إلنشاء الدول هذه حكومات اتجهت وقطر، والكويت أبوظبي( )فى اإلمارات دولة

 العديد الخليجتصنيعالغازو^شىء دول فيه بدأت الذي الوقت الغازوتسييله،وتصنيعه،وفي
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الصناعة. هذه اقتصاديات مدى اآلن الى لها يتضح لم أنه الحكومة تقول المصانع من

 تقريبا المسيل للغاز الواحد الطن وسعر سنتا ٦٢ هو مكعب قدم ألف ١٠٠ ال سعر ن ( ٤

 ماليين البحرين لربحت تصنيعه وعدم الغاذ بيع الى الحكومة فلواتجهت دوالرا ١٢٨

 النفطية المشاركة بأن حسابها تضعفي وأنتباشر أن الحكومة من فالمطلوب ولذا الدنانير.

 على وهيمنتها الدولة سيطرة على تنص بمادة تكفل أن يجب المجلس على عرضها المزمع

ملها.بكا الغاز ثروة

 العجب يثير الذي األمر الغاز من االحتياطي كمية هي ما اآلن الى تعرف ال الحكومة أن ( ٥

 فى الموجودة الكميات هي ما تعرف الغاز، وأنتجت النفط أنتجت لتوها التى الدول كل الن

 تريليون ١ ٠و تريليون ٧ بين ما يتراوح والذي ذكره ورد الذي العدد فأن ولذا أرضها. باطن

 العضومن طلب فقد ا ولذ الغاز ا هذ من المخزون أوحقيقة صدق عن ينبئ ال مطاط هورقم

والصحيحة. الواضحة األرقام تعطيه أن الحكومة

 يكتفي وأنه الفنية للجوانب يتطرق لن أنه الوزير قال ربيعة العضوعلي كالم على تعليقه في

 أما الغاز. على التامة بالسيطرة لها تسمح التي االتفاقية وقعت قد الحكومة بأن بالقول

 األفضل من وأنه ربحيته عدم أثبتت قد الدراسات بأن الوزير أفاد فقد تصنيعه بخصوص

 أفاد فقد المخزون لكمية بالنسبة أما القادمة. األجيال الستعماالت األرض يبقىفي أن

الحقيقي. الحجم معرفة بصعوبة الوزير

كاآلتي: الوزير رد على ربيعة العضوعلي تعقيب وكان

 في بدأت كلها الخليج مناطق أن إذ التطور، دور النمووفى دور في هي الغاز صناعة أن

 على معروضا للغاز مشروعا ١٧ اآلن يوجد الكويت ففى الصناعة. بهذه الحاضر الوقت

 دينار مليون ٦٥ ١ يبلغ مرصود مبلغ هناك قطر وفى - عالمية وشركات استشارية هيئات

 . الغاز لتسييل ضخم مصنع الى )داس( جزيرة ستتحول أبوظبي وفى - الصناعة لهذه

 االحتياطي هما االحتياطي من نوعان يوجد أنه بالقول كالمه ربيعة العضوعلي واختتم

 كما المثبت. لالحتياطي التقريبي الرقم بإعطائه يطالب وأنه المقدر واالحتياطي المثبت

المحروق. الغاز وكمية المصاحب الغاز كمية بمعرفة أيضا يطالب

المحدودة البحرين نفط شركة المشاركةفي اتفاقية ثالثا-

 باعادة المترشحين قبل من تعهد هناك نجد الشعب لكتلة االنتخابي البرنامج الى بالرجوع

 االمتيازات ذلك في بما البحرين نفط شركة مع وخاصة النفطية االتفاقيات كافة النظرفي

 واشراك الوطنية الصناعات وحماية وتشجيع االجنبية للشركات الممنوحة واالتفاقيات

 االجنبية والصناعية التجارية والمؤسسات الشركات في ه ١ بنسبة الوطني الرأسمال

 الشركات كبريات وتحويل االجنبية للشركات الممنوحة والتسهيالت االمتيازات والغاء
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 بالقضايا التزامهم مدى الكتلة أعضاء أثبت وقد بحرينية. مساهمة الىشركات االجنبية

 تحويل أجل من التحدي مستوى في وأنهم االنتخابي البرنامج تناولها التي مسائلوال

ملموس. واقع الى برنامجهم

 الثالث الكتل قبل من وذلك برغبة اقتراح صيغة في الموضوع هذا طرح تم األمر بادئ في

 صالح وعلي منصور للهوعبدا المعاودة وعبدلله الشرخات علوي النواب عليه وقع حيث

 أهمية تكمن اقتراح. على الجمري الميروعبدا المدني وعبدالله الذوادي وخالد الصالح

 ومشتقاته والنفط الغاز لقسويق مساهمة وطنية شركة انشاء يدعوالى أنه االقتراحفي هذا

 أعضاء اهتمام مدى بمايعكس الثالث الكتل باجماع االقتراح هذا حظي فقد داخلياولذا

 اللجنة على االقتراح احالة تمت وقد البالد. اقتصاد عماد هي التي الصناعة بهذه المجلس

 ٠٧٤ نوفمبر ٣ بتاريخ المنعقدة الثالثة الجلسة وذلكفي لدراسته واالقتصادية المالية

 النغط لتسويق الوطنية البحرين شركة بانشاء بمشروعقانون االقتراح مباشرة ذلك تبع

 وعلي الذوادي حسن عيسى النائبين طريق عن الشعب كتلة به تقدمت الذي ومشتقاته

 ٠١٩٧٤ ديسمبر من الثامن المنعقدةفي الثاني النعقادالعاشرةلدورا الجلسة وذلكفي ربيعة

 تدعى/١٠٠ بنسبة بحريفية مساهمة شركة انشاء على األولى مادته المشروعفي نص وقد

 تأسيس يتم أن على الثانية المادة ونصفي ومشتقاته النفط لتسويق الوطنية البحرين شركة

 االساسى الئظام يحدد وأن العام االكتتاب طريق عن الوطنية همةبالمسا الشركة هذه

 وقيمة واالكتتاب المساهمة بطريقة الخاصة الشروط كافة للشركة الداخلية واللوائح

 فقد الثالثة المادة أما القانون. يحددها التي االسس وفق وأغراضها الشركة وادارة االسهم

 المعتمد المال رأس من/٥١ بنسبة المذكورة الشركة تأسيس الدولةفي مساهمة على نصت

الشركة. وتسيير لنظأم الداخلية واللوائح االساسى القانون وضع الدولة تتولى كما

 الخاضعة الجغرافية الرقعة تكون أن على الرابعة المادة نصت الشركة أعمال مجال وفي

أعمالها. مجال هي البحرين دولة لسيادة

 شئون لكافة شامال يكون الشركة أعمال حقل فان الخامسة المادة عليه نصت ما وحسب

 والمصفاة الخام المواد أنواع لكافة والتخزين واالمداد التجارة فيها بما التسويق وأمور

 والمصنع والسائل الطبيعي والغاز والمشتقة المصنعة النفطية المنتجات من والمشتقة والمحولة

واشكاله. أنواعه بجميع والمشتق

 السوق احتياجات لكل شامال يكون أن السادسة المادة نصت الشركة بنشاط يتعلق وفيما

 عليها نصت التي والمشتقة والمحولة والمصفاة الخام المواد أنواع لكافة رجيةوالخا المحلية

القانون. هذا من الخامسة المادة أوتضمنتها

المققولة الممتلكات عن عادلة تعويضات بدفع الشركة قيام على فنصت الثامنة المادة أما
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 عند الدفترية قيمتها حسب القانون اليهابعدصدورهذا تؤول سوف التي المنقولة وغير

 مما أوتسويقية تجارية ونشاطاتأعماال يزاول أواعتباري طبيعي شخص لكل التأسيس

القانونقبلصدوره. هذا من مسةوالسادسةالخا المادتان نصتعليهما

 لتي لمجاالتوالحقوال فة العاملينفيكا من والفنيين وبخصوصمستقباللعمالوالموظفين

 جميعا تحويلهم سيتم فأنه القانون هذا من والسادسة الخامسة المادتان عليهما نصت

 الشركة مع متواصلة وحقوقهم السابقة خدمتهم سنوات مدة احتساب مع الوطنية للشركة

 ادارة لمجلس التاسعة المادة وأجازت الداخلية. ولوائحها األساسي نظامها حسب المذكورة

 متواصلة وحقوقهم خدمتهم واعتبارمدة البحرينيين المواطنين غير ابقاء الوطنية الشركة

 عقد يخضع أن على ذلك الى أواالدارية أوالصناعية الفنية المتطلبات حاجة دعت اذا

محددة. زمنية لفترة البحريني المواطن لغير الخدمة مواصلة

 وبين الحقيقية التنمية بين ربطت أنها القانون لمشروع التفسيرية المذكرة المهمفي الموضوع

 للموارد تحويلية عملية الحداث كشرط والصناعية الزراعية االمكنيات كافة استثمار

 واستثمارها ثرواتها استعادة أجل من النضال في العالم لتجارب اشارة وفي الطبيعية.

 للتحديات مماثلة تحديات أمام )البحرين( البلد ان قالت للتنمية تحويلها أجل من

 االساس هذا وعلى االقتصادي. تحررها أجل من الثالث العالم شعوب خاضتها التي

 كاملة نحواستعادة أولى كخطوة يأتي ومشتقاته النفط لتسويق وطنية شركة انشاء فان

 فقالت اسعارالنفط أزمة عن المذكرة وتحدثت النفط. مقدمتها وفي الطبيعية لثرواتا

 من بدء النفط استغالل عملية تمارس زالت ما االحتكارية النفطية الشركات دامت ما أنه

 المصدرة العالم دول بمقدور يكون ولن تحل لن األسعار أزمة فأن بالتسويق وانتهاء التنقيب

 شرح في التفسيرية المذكرة دخلت المهمةوالضرورية المقدمة هذه بعد القضية. حل للنفط

القانون. مشروع مواد

 واقروا الحال الموافقةفي المشروعفاعطوه هذا أهمية الوطني المجلس أعضاء ادرك وقد

والقانونية. التشريعية الشئون لجنة الى احالته

 الجلسه في الحكومة أقدمت حتى بقانون المشروع هذا تقديم على واحد شهر يمر لم

 الموافقة بشأن قانون بمشروع مرسوم عرض على ٧٥ يناير ٥ في المنعقده عشر السادسه

 ومعه المحدودة البحرين نفط وشركة البحرين حكومة بين المبرمة المشاركه اتفاقية على

 لبثت ما لكن واإلققصادية المالية الشئون الجنة على المشروع احالة تم اإليضاحية. مذكرته

 ال اللجنة أعضاء ألن الصعبة المهمة بهذه القيام من عجزها عن عبرت أن اللجنة هذه

 اللجنة طلبت المأزق هذا وأمام االختصاص. هذا المطلوبةفي والفنية المالية الخبرة يمتلكون

 مجال في بخبراء اإلستعانة الصالح علي النائب رئيسها لسان على واإلقتصادية المالية
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 الحادية الجلسه في ذلك وكان البترولية المشاركة موضوع دراسة في لمساعدتها البترول

 السيد المالية للجنةالخصوصعلقعضوا .يهذهذا١٩٧٥ مارس ٩ ةفيالمنعقد والثالثين

 في لخبير تحتاج فهي ،واحد خبير من أكثر الى احتاجت ربما اللجنة بأن بالقول أبل حمد

 المالية عضواللجنة أما البترولية. الشئون وآخرفي القانونية الشئون وآخرفي المالية الشئون

 يطالب الذي وهوالرأي اللجنة آخرفي رأي هناك بأن مداخلته فقال ربيعة علي النائب

 الخبير استقدام طلب فأن األساس هذا وعلى الرأي هذا هوصاحب وأنه الكاملة بالملكية

 اذا فيما هواالستنارة األساسي الهدف وأنما فقط المشاركة موضوع دراسة لهدف ليس

 األجدى هي الكاملة الملكية أن أم االقتصادية الجدوى حيث من األفضل هي المشاركة كانت

واألنفع.

 رييعة علي قبل من البترول لشركة الكاملة الملكية موضوع طرح من الهدف أن والحقيقة

 واألفكار اآلراء تباين أن و ،الشعب كتلة به تقدمت الذي القانون بمشروع االقتراح هودعم

 المجلسفي وافق وقد العامة. المصلحة على الجميع حرص ينفي ال المالية اللجنة أعضاء بين

الحاجة. حسب العدد أنيزداد على واحد خبير استقدام األمرعلى نهاية

 ماطرحفي ليمثلخاتمة الظهراني العضوخليفة جاءسؤال لنفط حولموضوعصناعة

 الشق الوطني. المجلس جلسات حضور عن الحكومة توقف أن قبل الحيوي الموضوع هذا

 خرائط من بنسخ الموقرة الحكومة البحرين نفط شركة زودت هل يقول السؤال من األول

منها؟ يستجد اآلباروما أماكن معتحديد ،البحرين حقل

 أثناء التربة من عينات الحكومة الشركة أعطت أن حصل هل فيسأل الثاني الشق أما

للمستقبل؟ استغاللها يمكن معينة خامات وجود عن تفيد أوبعده الحفر

 االمتياز،واذا منطقة جزءمن عن الشركة تخلت أن سبق هل واألخيريقول الثالث الشق

 موضوع في الحكومة سياسة هي وما عنها المتخلى المساحة هي فما الشيء هذا مثل حصل

للشركة؟ الممنوح االمتياز

 التي النفطية السياسة بنمط المتعلقة الفنية المسائل يبحثفي أنه السؤالفي هذا أهمية تنبع

العالمية. النفط شركات مع الحكومة ترسمها

 الشركة من طلبت أن للحكومة يسبق لم بأنه الوزير أفاد السؤال من األول بالشق يتعلق فيما

.طلبها علي تجب ولم معلومات أية

 امتيازما مناطق عن البحرين نفط شركة تخلت فقد عنها المتخلى للمناطق بالنسبة أما

 )كونتيننتال( لشركة االمتياز منح وقد المناطق تلك الحكومة عرضت أن النتيجة وكانت

 ير سوبير (superior) لشركة االمتياز منح ثم ومن بعد، فيما عنه تخلت التى للنفط

يحوزتها. زال وما وشركائها )للنفط البحرين
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 وقد ٢٥ بنسبة لبحرين ا نفط شركة انتاج وسانل في الدولة مشاركة كانت ٧٣ لعام بالنسبة

 لمشاركة أسس نفس ر علىغرا ١٩٧٤ يناير أول اءمن ابتد ٠٨٦٠ الى المشاركة نسبة ارتفعت

الموقر. المجلس على المعروضة المشاركة اتفاقية تضمنتها كما المنطقة، دول التيطبقتها

 وآبارهوأن البحرين بحقل المتعلقة المعلومات كافة تملك الحكومة بأن القول الوزير وأضاف

 أما وقت، أي الحكومةفي تصرف تحت الحفر أثناء المستحصلة التربة من عينات هناك

 الهندسية والخدمات التنمية وزارة تجريه الذى الجيولوجي المسح فان الخامات وجود عن
 ١٩٣٤ لسنة بابكو" متياز فان كذلك أخرى. ومعادن سيظهرأنكانتهناكخامات

 يشمل كان ١٩٢٨ عام فى كليفورنيا أوف د ندر ستا لشركة الممنوح لالمتياز هوامتداد والذى

القارى. والجرف االقليمية والمياه جزرحوار فيها بما والجزر، اليابسة

 جزر منطقة عن تخلت ثم اليران، المحاذى القارى الجرف عن ٥٩ عام بابكوتخلتفي ولكن

 مساحتهما لبالغ المنطقتان وقدمنحتهاتان ١٩٦٣ عام فى االقليميةحولها حواروالمياه

 ، ١٩٦٧ عام فى تخلتعنهما لكنها ، ١٩٦٥ سنة فى )كونتنانتال( شركة الى مريع ميل ١٥٠٠

 ،المفعول ساري االمتياز والزال ١٩٧٠ عام فى سوبيرير لشركة جديد امتياز فى منحتا ثم

 االقليمية والمياه اليابسة تشمل مربع ميل ١٧٠٠ قدرها مساحة بابكوحاليا شركة لدى ويبقى

 االمتيازات، موضوع فى الحكومة ستنظر العام هذا خالل به تقوم الذى المسح ضوء وعلى

 كل فى الرئيسية القرارات اتخاذ حق ستملك الحكومة فأن المشاركة اقرار مع بأنه العلم مع

 الجيولوجية الدراسات نتائج بأن للقول الوزير وخلص البالد. فى النفط بانتاج عالقة له ما

 المسح وأن ، مشجعة غير كانت البحرين نفط شركة بها قامت التي والحفريات المتكررة

أوالغاز. للنفط محتملة مكان أية أكثرمن معلومات سيعطى اآلن به تقوم الذى الجديد

 أحمد العضوخليفة اضطر الوزير من المكتوب الرد يحتويها لم التي المعلومات هذه أمام

القادمة. المجلس جلسات في الرد بحق الحتفاظ الظهراني

الجاف الحوض مشروع ثالثا-
 المهمة الصناعية المشاريع من الجاف( الحوض ) السغن لبناء العرييه الشركة مشروع يعتبر

 االقتصادية االنشطة تنويع بهدف للبترول المصدرة األقطارالعربية منظمة أسستها التي

 تسع قبل ومن الكويت دولة في االتفاقية على التوقيع تم وقد البحرين. في الدخل ومصادر

. ١٩٧٣ ديسمبر من الثامن في وذلك فيه المشتركة هي عريية دول

 الجاف( )الحوض الشركة اتفاقية على التصديق بشأن بقانون المشروع طرح بداية كانت

 الرئيس أخطر عندما ٧٤ فبراير ٢٤ في المنعقده عشر الثامنه الجلسة في المجلس على

 على التصديق بشأن قانون مشروع احالة عن المجلس أعضاء الجشي جواد حسن االستاذ

 واالقتصادية مالية ا اللجفة على الجاف( )الحوض السغن لبناء العرييه الشركة اتفاقية
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المجلس. الى عنه تقرير ورفع فيه النظر أجل من

 دول تسع قبل من الموقعة االتفاقية بأن بالقول تعليقه بدأ البنعلي خليفة العضوالنائب لكن

 كان فيما تساءل وعندئذ ويعدل يلغي أن للمجلس يتيح الذي القوانين مشروع عن تختلف

 يجوز أوأن أويرفضها برمتها كلها عليها يوافق أن في الحق له المجلس أن العرض معنى

التعديل؟ للمجلس

 والخدمات التنمية )وزير الشيراوي يوسف الوزير العضوداخل استفسار على وجوابا

 فكرة المجلس اعطاء بهدف وذلك قوله حسب نقاط أربع عرض بهدف الهندسية(

هي: النقاط وهذه الشركة هذه عن مختصرة

االقتصادية أوال-الناحية

 الصناعة هذه اليوجدفي ألنه تنافسية لقوة تخضع العالم السفنفي وصناعة اصالح أن ( ١

 العروض أحسن تقدم التي األحواض تلك الى تذهب سوف الشركات بشأنها. احتكار

الخدمات. وأحسن

 العربي الخليج منهفي أرخص وأوروبا اليابان في - العالم في الجافة األحواض بناء أن (٢

 الحال بطبيعة األشياء فتكاليف هنا الى وتنقل هناك تصنع التي المواد هوأن بسيط لسبب

.أوروبا في مما أغلى هي

 أوالسبع الست خالل ألنه الخليج منهافي أرخص العالم في الجافة األحواض ادارة أن (٣

 لخبرة ا نبني حتى المتقدمة الدول في ففية كادرات جلب من بد ال المشروع من األولى سنوات

 ضعيفة التنافسية العربي المشروع قوة فأن االساس هذا وعل الخليج في الفنية والتقنية

 للزيت المنتجة العربية واالدول المعروف، بالمعنى تجارة ربحية للمشروع وليس العالم في

 مصادرالدخل. وتنويع استغالل أي االقتصادية الربحية ناحية من المشروع الى نظرت

 قومية السباب الصناعة هذه النشاء البحرين في وتصرفها النقود تقدم العربية الدول

 تجاري مردود لها ليس التي الطرق وبناء الحديد وسكك والموانئ المطارات بناء حال حالها

المفهوم. بامعنى

القانونية: النواحي - ثانيا

 في األعضاء وحكومات البحرين حكومة شاركت وقد المنظمة استكملتها قد االتفاقية أن

 المنطقة فياألعضاء قبل من توقع أن قبل االتفاقية أن أي االتفاقية اعداد في المنظمة

 أنقررأما البحرين وبقيعلى لمعنية الدول المختصةفي راتوالوزا االدارات راجعتها

 أن جدا الصعب من يرفضها. أوأن االتفاقية على - المجلس طريق عن —األمير يصدق أن

 البندوتوافق هذا على التوافق البحرين أن ونقول الدول من عليها متفق باتفاقية نذهب

 واخراجه المشروع دفع في أساسي طرف وهي السعودية العريية المملكة أن علما ذلك على
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االتفاقية. على صدقت قد شتى العتبارات البحرين في ووضعه

 أساسا تخضع الشركة أن الى النظر يلفت أن أراد واديالذ خالد المحامي النائب لكن

 السياق هذا وفي الداخلي. القانون مع تعارضت وان نافذة وأنها االتفاقية هذه ألحكام

 ابرام فيه تم الذي البلد قانون يحكمه العقد أن تقول القانونية القاعدة أن واديالذ قال

 غيره دون اقليمه السيادةفي تشريع لكل وأن قوانينها تسود أن القوانين االصلفي ألن العقد

 عالقة حكم عن القانون تخلى فاذا الوطني للقانون االصل هيفي االقليم السيادةفي ألن

 ألمر طبقا آخر قانون أولسيادة آخر لقانون وأخضعها المادة هذه في هوالحال كما قانونية

 مواده وتحدد اآلخر القانون ذلك يذكر أن فيتوجي العم وللصالح العدالة لتحقيق مشرع

 وليس الداخلي القانون اال تفسر وال تطبق ال المحاكم ألن المادة هذه اليه تفتقر ما وهذا

داخلية. الىقوانين تحولت اذ اال أوتفسيرها الدولية القوانين تطبيق

 الى التعرض أن اعتبار على واديالذ خالد اخلة مد على البحارنة حسين الوزير اعترض وقد

واالقتصادية. المالية اللجنة تقرير صدور بعد اال يتم ال االتفاقية هذه من مادة أي

 كان اذا المصنع انشاء من الجدوى عن األول تساؤلين: طرح فقد ربيعة العضوعلي أما

 هذه دامت ما هوأنه والثاني الوزير. قول حسب تجاري مردود له وليس ربحي غير المشروع

 مشروع انشاء من محذور هناك فأن البحرين في عنه وأوروبا اليابان أرخصفي الصناعة

 صناعة انشاء الراسمالفي هذا يستثمر أن فيه المفروض ضخم وبرأسمال الضخامة بهذه

 العضوعلي كالم ليقطع المجلس رئيس تدخل وقد للمستقبل. أساسية دعامة ذات قوية

الجميع. موافقة نالت التي االحالة على التصويت األعضاء من وطلب ربيعة

 تقريرها لتقديم واإلقتصاديه الماليه الشئون لجنة سارعت االستعجال صفة مع وتجاوبا

 .٧٤ مارس ٦ المنعقدهفي والعشرون الحاديه الجلسه في ذلك وكان يوما عشر اثنى خالل

 التالية المهمة بالتوصيات تقدم حتى االتفاقية بنود مناقشة من الوطني المجلس فرغ أن وما

بالموافقة:- عليها التصويت تم والتي

 طرح تأخر كلما ترتفع المشروع تكاليف وأن خاصة االتفاقية على التصديق في االسراع ( ١

المشروع. مناقصات

 عاتقه على يأخذ سوف الذي لتدريب معهد تأسيس في اآلن منذ الحكومه تباشر أن (٢

 المشروع نشغل أن يمكنفا حتى المشروع لهذا الالزمة الفنيه الكوادر وتأهيل تدريب مسئولية

 ورفع المهني للتدريب نواة المعهد هذا يكون وأن المؤهلين المواطنين من ممكنة نسبة بأكبر

 المواطنين بابتعاث تقوم أن الحكومة على كما جميعا، البحرين الفنيةفي الكفاءات مستوى

المجال. هذا العاليةفي للتخصصات البحرين خارج الى

 الحوض لخدمات المساهمه الشركة بتأسيس الكفيلة االجراءات الحكومة تتخذ أن (٣
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 من المشروع يعترض ما جميع وتحل بدايته منذ المشروع هذا التأسيس يواكب بحيث الجاف

 الثاني المقترح أن فيه شك ال مما واالنطالق. للتقدم أمامه السبيل ممهدة مختلفة مشاكل

 التصويت وقدتم وبعدنظرهم األعضاء لدى االقتصادي الوعي درجة يعكسان والثالث

بالموافقة. التوصيات هذه على

 الزراعية التنمية مشروع هناك االستراتيجية الصناعية المشاريع هذه الى باالضافة

 العريية والشركة الخليجية المالحة شركة في األولية والمساهمة بالسودان نيةوالحيوا

 والمساهمة واإلجتماعي اإلقتصادي لإلستثمار العربي والصندوق البترولية لألستشمارات

 منبثقة )شركة البترول لنقل البحرية العربية والشركة اإلفريقية للتنمية العربي البفك في

 طيران شركة تأسيس رأسمال دفع في والمساهمه للبترول المصدرة األقطار منظمة من

الخليجية. الدول قبل من المؤسسة الخليج

 ضمن السبعة المشاريع لهذه االعتمادات رصد على الوطني المجلس موافقة جاءت وقد

 وتويع االقتصادية القاعدة لتوسيع الرامية الخكومة خطط دعم بضرورة المجلس قتاعة

 لمنعقدة واألربعينا الثامنة الجلسة ) للنفط. قتصادية بدائال أجلخلق الدخلمن مصادر

(.٧٤ يونيو فيالثانيعشرمن

 األلمنيوم سحب مشروع باقامة المجلس اقتراح على الموافقة تمت أيضا الجلسة هذه في

 والالسلكي البرق شركة بتحويل الخاص االقتراح أما ألبا. لمصنع التكميلي وهوالمشروع

 مذكرته مع المالية اللجنة الى احالته تمت فقد Z ١٠٠ حكومية مؤسسة الى المحدودة

٠٧٤ نوفمبر ١٧ ةفيالمنعقد لسادسة الجلسة التفسيريةوذلكفي

 العربية الشركة إتفاقية على بالتصديق قانون بمشروع مرسوم أن الى االشارة تجدر

 المالية الشئون لجنة على أحالته تمت قد التقسيرية ومذكرته البترولية لإلستثمارات

 موضوع طرح قبل أي ٧٥ يناير ٥ المنعقدهفي عشر السادسة الجلسه في وذلك إلقتصادية وا

بشهرين. المشاركة

 لصالح يحسب ما تعكس الحكومة قدمتها التي المشاريع مع المجلس تجاوب سرعة أن

 مثال البحرين، على افتصادي مردود ذات هي طالما للمجلس دعم ترددهفي عدم المجلس

 والنقل والزراعي الصناعي المجال اإلستثمارفي تغطي لإلستثمارالتي العربية الشركة ذلك

 األعمال وكذلك التأمين وإعادة التأمين شركات في همةوالمسا والجوي والبري البحري

 إتضاقية على٧٥ يناير ٥ المنعقدهفي عشر السادسه الجلسه في المجلس وافق كما التجارية.

 للجفة اإليضاحيه ومذكرته٠دولة ٢٧ فيه المؤسسين يبلغعدد الذي للتنمية اإلسالمي البنك

وذلك. واإلقتصاديه الماليه الشئون

 العام المال على المحافظة على النواب هوحرص المجال هذا في اليه النظر لفت يجب ما
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 السياسات رسم على والتأكيد والتنموية االستثمارية المشاريع في استثماره على والعمل

 تلك عنها الكشف يجب التي أوالمغمورة المخفية والمعلومات الحقائق ومن االقتصادية.

 الشئون للجنة التاسع التقرير مناقشة أثناء المجلس بها أوصى التي والمقترحات التوصيات

 والتي ٧٥ المالية للسنة للدولة العامة الميزانية بربط قانون بمشروع المرسوم عن المالية

 بحكم انتابها الذي القصور من بالرغم محاسبية وقواعد مالية مؤسسات الى تحولت

تأسيسها:- قوانين
 أوصت وأن سبق اللجنه أن علماً المالية المراقيه ديوان بإنشاء قانون يإعداد اإلسراع ( ١

٠١٩٧٤ بذلكفيعام

إلقراره. للمجلس وتقديمه اإلجتماعي والضمان للتقاعد قانون وضع في السرعه ( ٢

المتقدمة. المحاسبية للطرق للدولة العام اإلحتياطي إخضاع (٣

 أورسم إقتصاديه خطة وجود ضرورة على بالتأكيد الخاصة المهمة التوصية جانب والى

التالية: االقتصادية المشاريع طرح تم إقتصادية سياسة

الزراعة مشكلة مناقشة ( ١

الصناعيه المدرسة توسعة (٢

زراعي. مصرف إنشاء (٣

 جن والدوا الحيوانات تربية تجربة وتوسيع السهله أرض وإصالح البحيرات أرض إصالح ( ٤
التسليف. بنك إنشاء ( ٥

 االقتصادة. الخطط لوضع للحكومة األعضاء مناشدة تكرار اليه النظر لفت يجب ما

 الوسط كتلة أعضاء من خمسة دفع قد المهم الطلب هذا مع الحكومة تجاوب عدم أن

 الصناعية األوضاع على وإنعكاساتها البالد اإلقتصاديةفي السياسة مناقشة بطلب للتقدم

 الخامسة الجلسة تخصيص تم الموضوع ا هذ الهمية ونظرا والعمالية. واإلستثمارية والمالية

 تشهد التي واألفكار اآلراء من كثرة عن تمخضت التي ١٩٧٥ ابريل ٦ ةفيالمنعقد والثالثين

 على المبني الواقع ذلك االقتصادي. الواقع تحليل على والقدرة والوعي الفهم عمق على
 ما . العائم االقتصاد تسمية األعضاء أحد عليه أطلق والذي الفردية االجتهادات

 الخطط بأهداف تعريف من األعضاء به تقدم ما االطالع وسعة الضهم عمق على يدلل

التالية:- االربعة األهداف في وحصرها بايجازها قمنا وقد االقتصادية

االنسانية. الحاجات اشباع أجل هومن االقتصادية الخطط وضع من الهدف أن ( ١

والترفيهية. واالستهالكية المادية بالحاجات نفسه الفرد هواشباع الهدف ( ٢

للثروة. العادل التوزيع هوضمان االقتصادية الخطط من الهدف (٣

الوطنية. لعمالتنا الكامل هوالتشغيل االقتمادة التنمية من الهدف ( ٤
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 هدف في جميعا تلتقي وأنها األهداف هذه بين ما تعارض وجود عدم تماما الواضح ومن

 العدالة مبدأ وترسيخ للمواطن واالجتماعي االقتصادي األمن وهوتحقيق أال واحد

االجتماعية.

 االقتصادية للمشاكل كعالج النواب بها تقدم التي واألفكار بالمقترحات يتعلق فيما أما

كاآلتي: فندرجها واالنمائية

االقتصادية. والخطط الدراسات غياب ( ١

 يستفيد االسرارالتي سرمن فهي وجدت وان االسكانية والمشاريع المدن تخطيط غياب ( ٢

المتنفذون. منها

البشرية. القوى تخطيط غياب (٢

المستقبل. للتصنيعفي خطط وجود عدم (٣

للتخطيط. مجلس وجود عدم ( ٤

الزراعي التخطيط غياب ( ٥

التنمية. خطط غياب بسبب التعليم ولمناهج للتعليم خطط وجود عدم (٦

: هي الحقائق من جملة كشف وهوالنفط والحيوي الهام المورد على السيطرة عن الحديث أن (٧

والمتدربة. المتعلمة الوطنية والكوادر العقول توفر عدم ( ١

ومشتقاته. النفط تسويق على القدرة لديها وطنية شركة تكوين امكانية عدم ( ٢

الطبيعي. الغاز استغالل على العمل ضرورة (٣

 وعدم العام القطاع تعزيز آخر بمعنى أي الدولة راسمالية نظام بخلق الحكومة مطالبة (٨

للمستقبل. االقتصاد سياسة ليرسم الخاص للقطاع العنان ترك

االقتصادية. السياسة قيادة العاممن القطاع وتمكين المختلط باالقتصاد المناداة (٩

 اقتصادية سياسة بناء يمكن أساسها على التي والبيانات االحصاءات توفر عدم (١٠

االقتصادي. الهيكل تغيير في الحكومة جدية عدم يعكس

 اقتصادية المشاريع تقييم بامكانها التي الفنية االقتصادية للكوادر الحكومة افتقار (١١

 منخصصة استشارية مكاتب وجود عدم الى باالضافة االقتصادية جدواها من والتأكد

توفرها. حالة االقتصاديةفي واالحصاءات البيانات لدراسة

الخليج دول مع االقتصادي التنسيق على التأكيد (١٢

العربية الدول مستوى االقتصاديعلى التكامل (١٣

 الصغيرة المشاريع الصحاب الرأسمال توفير أجل من للتسليف بنك وجود ضرورة (١٤

والمتوسطة.

العاملة األيدي من البلد لتوفيرحاحة والتدريبية التعليمية بالسياسة التخطيط ربط (١٥
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والمتدربة والماهرة الفنية

 الشوارع وفتح والمجاري والماء الكهرباء بتوصيل والمبادرة التحتية بالبنية االهتمام (١٦

الطرقات وبناء
 المعلومات الحكومة لدى توفر وأن األجنبية للبنوك االسشماري الوضع على رقابة وضع (١٧

 االستثمارات بحجم دراية لديها يكون وأن محليا أدخلتها التي األموال بحجم الخاصة

االجانب. توظيف عن البنوك هذه توقف وأن األجنبية

الدخل. مصادر تنويع على العمل (١٨

االدارية. تطويراالجهزة (١٩

 المحلي. السوق من حاجتها وشراء الداخل في أموالها استثمار على األجنبية الشركات ارغام (٢٠

 السياسات برسم يتعلق فيما السبعنيات مجلس التيطرحها واالفكار اآلراء مجمل هي هذه

 ومدى النواب اطالع سعة تعكس شك بال وهي االستقالل بعد ما فترة في االقتصادية

العالم. مستوى على االقتصادية للتطورات مواكبتهم

 الرعاية طابع عليها غلب قد والمقترحات االطروحات هذه بعض أن تماما الواضح من

 مدى الحال بطبيعة يعكس وهذا الرأسمالي النظام في االجتماعي وهوالشق االجتماعية

 االطروحات هذه جانب والى (.welfare state) الرعاية دولة بخلق األعضاء اهتمام

 وقد المشترك. أواالقتصاد الدولة راسمالية بتطبيق الخاصة المقترحات هناك الرأسمالية

 البرق شركة مثل والمشاريع الشركات بعض ملكية بتحويل المطالبة االطروحاتفي هذه تمثلت

 ويمكن الدولة. لملكية األجنبية التأمين وشركات األفريقية والشركة النفط وشركة سلكي والال

 البحرينية االقتصادية الساحة في واالشتراكي الرأسمالي الطرحين هذين تعايش أن القول

 العالم. مستوى على واالقتصادية السياسية الساحة يجريفي التؤثروالتفاعلبما درجة يعكس

 الرفاه دولة بناء في االساسية المقومات أحد يعتبر المحدود الدخل لذوي السكن توفير وألن

 اإلسكان لوزارة الالذع النقد اهتمامهولميترددفيتوجيه جل الموضوع هذا المجلس أولى فقد

 ٥٠٠٠ ببناء القائلة خطتها تفيذ بيدء اإللتزام رةفيالوزا ولضشل السكن أزمة تفاقم بسبب

 ٢٦ في المنعقدة والعشرون الثامنه الجلسه ذلك توضح كما سنوات ٨ خالل سكنية وحدة

 الرعاية دولة الحديثعن سياق في دمنا وما لميزانية. المخصصةلمناقشة ١٩٧٥ فبراير

 وبدون للمستحقين القروض لتقديم دينار مليون برصد المجلس مبادرة الى االشارة تجدر

. ١٩٧٤نوفمبر ٣ ةفيالمنعقد الثالثة الجلسة فوائدوذلكفي
 المعولم االقتصاد والدخولفي االقتصادي االنفتاح سياسة أنهفيظل العجيبة المفارقات من

 على الزمن من عقود ثالثة على يزيد ما مرور بعد واألفكار المقترحات هذه معظم زال ال
بالتخبط المشوب واالجتماعي االقتصادي الوضع لمعالجة صالحا الوطفي المجلس حل
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 انضتاح بفعل اعتمادها تم التي الخاطئة السياسات أن في شك أدنى يوجد ال واالرتجالية.
 العمالة لصالح االقتصادية المعادلة اختالل الى أدت قد العولمة سياسات وتطبيق السوق

 قدرة وعدم الرخيصة الوافدة العمالة على العمل سوق النفتاح حتمية كنتيجة األجنبية
 تم التي االقتصادية السياسات هذه لمثل الحتمية والننيجة المنافسة. على الوطنية العمالة
 المشاريع لهذه واالجتماعي االقتصادي المردود هوانعدام الخصخصة بقرارات تتويجها

 عالقة ال منها الغالبية وأن الوطني رأسمالها اال الوطنية عناصر من تملك ال أصبحت التي
المستدامة. بالتنمية لها

المجلس التيطرحتفي الدينية المسائل

 والوطني الشعبي المستوى على ١٩٧٣ عام االتتخاييةفي العملية شهدته ما أن القول يمكن

 آنذاك السياسية بسببخلوالساحة وذلك ٢٠٠٢ حدثفيعام عما تماما مختلف هوشيء

 بالرغم االنتخاية والحمالت البرامج الدينفي استخدام وعدم الطائفية المؤسسات من

 الكبرى والشركات والدوائرالحكومية الوزارات مستوى على الطائفي التقسيم وجود من

البريطاني. االستعمار لها أسس التي

 كنا والنيابي التأسيسي المجلس انتخابات في المترشحين أسماء استعراضنا معرض في

 الطائفية الصبغة اضفاء االستخباراتفي وجهاز البريطانية المحاوالت الى تطرقنا قد

 داخل والتناحر واالنقسام الفرقة بذور لزرع منهما محاولة في المترشحين على والعنصرية

والوطفي. التاسيسي المجلس أروقة

 يد على تحقق قد الوطني للصف شق من وبريطانيا المحلية السلطة اليه تطمح كانت ما لكن

 والوطني التاسيسي المجلس الدينيةفي والقضايا المسائل بطرح بادرت التي الدينية الكتلة

 علىحساب وتكون النواب بين والخالف الفرقة الى تؤدي االطروحات هذه بأن مدركة غير

 كتلة به تمتعت الذي السياسي الوعي وبحكم لكن واالجتماعية. االقتصادية القضايا

 الكتل بين العالقة وظلت القطيعة الى الخالقية القضايا هذه تؤدي لم الوسط وكتلة الشعب

 شكلت واالجتماعية االقتصادية القضايا أن والحقيقة العامة. المصلحة تحكمها النيابية

 الدينية الكتلة اتخذته الذي السلبي الموقف باستشناء المجلس كتل بين قوي توحيد عامل

 جواز وعدم بالدولة الرحمانية األراضي جميع الحاق على ينص الذي القانون مشروع حيال

 سقوط الى الحكومة جانب الى الدينية الكتلة تصويت أدى فقد بقانون. اال فيها التصرف

 اتخذته الذي الموقف ذلك عن أهمية يقل وال لذلك. تطرقنا وأن سبق كما المشروع هذا

 لتمرير السلطة مع صفقة عقد على اقدمت عندما الدولة أمن قانون من الدينية الكتلة

 المكاسب بعض على الحصول مقابل النوايا على ويحاكم الحريات يصادر الذي القانون
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 ا هذ من الكتلة موقض لتغيير الدينيين النواب اضطر الشعبية الضغوط وأمام لكنها الدينية

الخطير. القانون

 المجلس داخل متباينة فعل ردود أحدثت التي الدينية لمسائل وا االطروحات من العديد هناك

 االختالف طبيعة على الضوء لتسليط يكفي ما وفيها التالية االربع القضايا اخترنا لكننا

واألفكار:- فيالرؤى

عاشوراء. عشرة في االعالم تكييف قضية ( ١

 لجلسة بتالوتهفي المجلس أمينسر قام قرارحيث مشروع الموضوعفيصورة هذا تمطرح

يلي:- وهوكما ٧٤ يناير ٢٠ المفعقدةفي التاسعة

الموقرين. الوطني المجلس وأعضاء رئيس السادة

وبركاته الله ورحمة عليكم السالم

 على قدرته ومدى السالم عليه الحسين االمام ذكرى بأهمية العميق ايماننا من انطالقا

االنسان. وذكرى بل والمسلمين االسالم ذكرى البداية هفي هذ أن حيث دة واالفا العطاء

 مقومات منها وتستمد العظماء ذكرى وتكرم تحتفل أن األمم كل األمم واجب من أن وحيث

 يكون أن أجل من قضيتهم وعرض العملية حياتهم لتطبيق محاولة في الكريمة الحياة

ومناهجهم. حياتهم وفي األمة لتربية الخصب الموضوع

 بالعظماء المخقصة االسابيع ظاهرة المتقدمة األخرى الدول في ونعايش ونقرأ نسمع أننا

 الوسائل تسخركافة االسبوع ففيهذا وغيرهما. و)شكسبير( )ديجول( أسبوع مثال فنجد

 أن أجل من ألجواء كافة تكييف الى باالضافة المعنية الشخصية عرض أجل من االعالمية

المعني. أوالعظيم البطل قضية تخدم

التالية: النقاط في مشروعنا نقدم فأننا لذلك

منمحرم. األولى العشرة من األخيرة أيام الثالثة خالل السينمائية العروض توقيف - أوال

العشرة. مدة المناسبة تتطليه ما وفي والتلفزيون اعة االذ برامج تكييف - ثائيا

 أجل من للدولة التابعة والمجالت الصحف مثل األخرى االمالم وسائل تكييف - ثالثا

المحرم. من األولى العشرة في الحسينية القضية خدمة

 أوباألصح مطلبنا مع الموقرين الوطني المجلس أعضاء جميع يقف أن ف األمل وطيد ولنا
.الشعب كل الشعب مطلب

 من عضوين الى باالضافة الدينية الكتلة أعضاء هم نائبا ١ ١ المشروع على وقع وقد

خارجها.
 يكون بأن طالب فخروالذي هوالعضوابراهيم الطلب هذا على المعترضين أول كان

تسايرجاراتها. أن البحرين على وأن الخليج بلدان بقية موقف مثل البحرين موقف
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 مانع وال حاليا به هومعمول الطلب في جاء ما أن قال فقد كمال سلمان العضويوسف أما

 الى االجابة تأجيل ليطلب المؤيد طارق الوزير وتدخل الطلب. في جاء ما بعض تعديل من

 الشيخ محمد الشيخ العضوسليمان تدخل وعندما الموضوع. ألهمية نظرا القادم االسبوع

 كمال يوسف عليه رد بها المعمول األشياء يوضح أن كمال العضويوسف من طالبا ناصر

 اعةتوقف واالذ الحسين سيدنا عن األشياء كل تكتب الصحف هوأن به المعمول بأن بالقول

أيضا. ليلتين تتوقف السينما ودور ليلتين

 والعنصرية الظلم على ثورة بطل سيدناالحسين أن بالقول فقدعلقمراد أماالعضوجاسم

 البطولية أعماله وتعظيم تقدير فئة دون لفئة وليس الحق احقاق في جهاده يقدس والجميع

 بعيدا العزة الثورة تبرزهذه أن على معقولة بطرق الحسين بعظمة االحتفال نفضل ونحن

 لثورته وال العظيم الشهيد لهذا نريدها ال ردات منها تحدث الحزن كثرة ألن الحزن عن

 الشرخات العضوالسيدعلوي أما . عنه الله رضي الترضيه الحزن كثرة فأن الخالدة

 على ثقى وقد ممكنة فرصة أقرب في االعالم وزير مع للتفاهم لجنة تشكيل اقترح فقد

 كتلة وهومن الذوادي والعضوعيسى الجمري ألميرعبدا العضوالشيخ من كل اقتراحه

.اليسارية الشعب

 رغبة ليسفيصورة الطلب هذا بأن بالقول الطلب لشرح تدخل قاسم العضوعيسى لكن

 يناقشه أن للمجلس اقتراح صورة في مقدم الطلب وانما المجلس أوالى للحكومة مقدمة

 للجدل وحسما منه. حل في الحكومة وتكون دونه أويصوت به لحكومة ا ويلزم عليه ويصوت

 بتطبيق بدوره أفتى الذي الدستوري الخبير على الموضوع الجشيعرض العضورسول اقترح

 سياسة الستيضاح للنقاش الموضوع بعرض والقائلة الطلب هذا الدستورعلى من ٧٢ المادة

 نصف بتخصيص لعال عبدا ابراهيم بن العضوعلي اقتراح على وبفاء بشأنه. الحكومة

 على الموافقون وكان المجلس صوت الموضوع هذا لمفاقشة األربعاء يوم من األولى الساعة

بدونمعارضين. صوتا٢٧ االقتراح

 برغبة االقتراح على الحكومة رد جاء ٧٤ يناير ٢٧ بتاريخ المنعقدة عشر الحادية الجلسة في

التالي- الييان المؤيد طارق الوزير سعادة تلى حيث

 تنفيذها امكانية وتولي الكريم المجلس هذا التقديررغبات تحدركل وهي الحكومة أن

 تبناه الذي لالقتراح كبيرا اهتماما أولت وقد ليسرها الكامل واالهتام ، الوافية الدراسة

 اقتراحا والمتضمن ١٩٧٤ يناير ٢٣ األربعاء يوم العاشرة جلسته الموقرفي المجلس هذا

 الحسينية الذكرى لخدمة محرم من األولى العشرة االبام االعالمفي وسائل بتكهيف يغضي

 سعت وانما الجليلة المناسبة هذه تهمل لم الدولة في االعالم وسائل بأن تؤكد أن الكريمة

 االسالمية الذكرى هذه مثل جعل الى يهدف ما البرامج من أمكنها ما تقدم ان الى دائما
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 لرغبة استجابة ويسرها كما القويم. وسلوكه المسلم االنسان ذهن في دائما حاضرة الجليلة

 برامج تكييف يكفل ما المناسبة االجراءات من تتخذ سوف انها تبين أن الكريم المجلس هذا

 بعين الذكرمضامينها،آخذة سالف باالقتراح الواردة البنود يحققفي بما االعالم ووسائل

ورغبات. تمنيات المناقشةمن أثناء الكرام االعضاء أيده ما االعتبار

 الحكومة شكر الذي قاسم عيسى هوالعضوالشيخ الحكومة رد على الوحيد المعقب كان

 عن وعبر تطلعاته، ومراعاة الشعب هذا آمال مع التجاوب االستمرارفي على ها تأكيد على

 تفصيال سينقلب الموقرة الحكومة أوردته الذي االجمالي المضمون هذا بأن التامة ثقتهم
بحذافيرها. للرغبة مطبقا دقيقا

 تلك من القضية تعتبرهذه والتعليم الصحة الجنسينفي بين االختالط منع قضية (٢

 تشطير الى النهاية في تهدف ألنها وملسلماته العقل وبديهيات تعارض التي القضايا

 بية النيا الحياة بدء على يمر يكد لم أنثوي. ومجتمع ذكوري مجتمع شطرين الى المجتمع

 بين االختالط بمنع تطالب وكلها المجلس على تنهمر والشكاوى العرائض أت بد حتى شهران

 الكتلة بأن األمورتتكشف بدأت حتى طويل وقت يمضي لم والتعليم. الصحة الجنسينفي

 هذه وأبعاد آثار مدركة غير مدنوال القرى في المنظمة الحملة هذه يقود من هي الدينية

 األولى الدفعة استعراض تم ١٩٧٤ فبراير ١٠ ةفيعشرالمنعقد الرابعة الجلسة الخطوة.في

 وأهالي الدرازية االسالمية الجمعية وأعضاء رئيس من كل من مرسلة وهي العرائض من

 قرية أهالي ومن الحياك فريق أهالي ومن وتوابعها القديم بالد قرية وأهالي الدراز قرية

 حبشي جبلة قرية أهالي من شكوى هناك كانت كما الهملة. قرية أهالي من و الحاج جد

للنساء. رجال أطباء وجود من

 وذلك الجفير آهالي ومن لنعيم ا منفريق مواطنين من المقدمة الشكوى تمتقراءة وبعدها

 المجلس قرأ كما والتعليم. الصحة الجنسينفي بين االختالط يستنكرون وفيها٧٤ مارس ١٧

 عملية يباشر رجل وجود يستنكرون وفيها أبوصيبع قرية من الواردة ٧٤/٨٣ رقم الشكوى

 من استالمها تم الشكوى هذه ومثل منه. بدال للتوليد طبيبات بوجود ويطالبون النساء توليد

 النساء توليد عملية يباشر طبيب وجود من األهالي يستنكر وفيها الدير وقرية بس سنا قرية

.٧٤ مارس ٣١ ةفيالمتعقد والعشرين الثامنة الجلسه في قراءتهما تمت وقد

 في المنعقدة والشالثون الحادية الجلسة في تم حيث المجلس على العرائض هذه وتوالت

 يستنكرون وفيها والقضاة الدين رجال من عدد من موقعة عريضة قراءة ٧٤ إبريل ١٤

 قراءة تم كما والتربوية. الصحية المؤسسات تعيشها التي الجنسين بين االختالط وضعية

 يستنكرون وفيها العامة والمكتبات ( ناديا ٢٠) الريفية االندية من عدد من الواردة العريضة

االختالط. بسياسة يتعلق فيما والتعليم الصحة وزارتا تقتهجها التي الخطة
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 الرقم تحمل عريضة بورود المجلس فوجى الدينية الكتلة تتوقعه كانت ما غير وعلى لكن

 تي وال ألسنتهم على المفتراة الرسالة على مواطنا ٢٦٢ وعددهم الموقعون يحتج وفيها ١٥٥

 يؤيدون أنهم حيث الرسالة بهذه يعترفون ال جميعا أنهم ويؤكدون االختالط بمنع تطالب

الحياة. مجاالت جميع وفي الرجل مع جنب الى جنبا العمل في المرأة حق

 الذيهومنقيادات المدني الله عبد السيد السر وقتاعاتأمين تعارض العريضة وألنهذه

 واحد فرد ومرسلها صاحبها وكأن توحي بطريقة العريضة قراءة حاول فقد الدينية الكتلة

 االعضاء السادة بعض اعتراض أثار الذي األمر علي جمعة عدنان السيد العريضة هومقدم

المعلومة. بتصحيح طالبوا الذين

 في لطعن با له لسماح ا وطلب لة لرسا ا هذه على لجمري ا منصور ألمير ا عبد لسيد ا علق وقد

 عالية أرقاما تحمل كثيرة رسائل هناك ألن األعمال جدول في الرسالة هذه تقديم شرعية

 يحالفها لم الرسائل هذه لكن والتعليم الصحة االختالطفي بمنع تطالب وكلها التوقيع من

 اي على تساءل ثم ومن ذلك على أمثلة وقدم األعمال. جدول في للدخول اآلن حتى الحظ

 ١٥٥ رقم تحمل وهي اسبوع من أقل قبل وردت التي الرسالة هذه تقديم تم قانوني مستند

 الذي الرقم في شكك بعدها ؟ ١٣و ١١ رقم يحمل قبلها ما أن العلم مع قبلها ما ويهمل

 الموقعة االسماء كانت اذا ليروا المفتراة الرسالة بالكشففيصحة وطالب الرسالة تحمله

 العالج في االختالط بمنع المطالبة الرسائل من اخرى رسالة في موجودة الرسالة هذه في

والتعليم.

 أوهيئة المجلس خطوة أن يعتقد بأنه قال الذي الجشي رسول العضوالسيد من الرد وجاء

 أشياء ورود حالة في أنه اعتبار على الرسالة هذه تقديم في صحيحة أوالرئاسة المكتب

 حاال الخطأ ذلك يصححوا أن اآلخرين حق من آخرين لسان على قضايا أوورود خاطئة

 أذهان في ينطبع أن قبل الخطأ ذلك تصحيح المجلس الى تقدم أن الرئاسة واجب ومن

األعضاء.

 العريضة هذه تالوة وبعد الشعب( كتلة 4) بأنهم بالقول علق فقد ربيعة العضوعلي أما

 وردت التي الرسائل كل بأن استنتاج الى توصلوا القرى أبناء تواقيع من ٢٦٥ حملت التي

 ربيعة علي يكمل أن وقبل ...موجهة. كانت وقد مزورة االختالط منع بخصوص المجلس الى
 المدني. عبدالله والسيد الجمري عبداألمير السيد من كل القول هذا على احتج كالمه

 رييمة العضوعلي استطاع كيف عن المدني العضوعبدلله تساءل اعتراضه معرض وفي

 منها؟ ويتأكد المجلس ويفحصها اللجنة عليها تكشف أن قبل الرسائل هذه تزوير اثبات

 ورود مجرد أن منه. التحقق قبل الكالم بهذا التفوه يجب وال عليه اسناد ال كالم فقط أنه

 العكس أن القرى. أهل لسان على مزورة األخرى الرسائل بأن نقول أن يستدعي ال رسالة
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 ومثات رسائل عدة بل االختالط بمنع لب تطا فقط واحدة رسالة هناك فليست هوالصحيح

التي.... الرسائل

 قد المجلس ألن العرائض سجل الى الرجوع المدني عبدالله السيد من طالبا الرئيس رد وقد

 الن تقدم أن يجب بأنها تامة قناعة عن ١٥٥ رقم العريضة قدم قد وأنه ١٤ رقم الى وصل

 كثيرا ان الى اشارة فيها ألن قدم أن يجب الجديد. الرأي هذا على يطلع ان يجب المجلس

 قام ولذلك الموضوع هذا أنتحققفي والعرائض الشكاوى لجنة وعلى غيرصحيح قدم مما

بتقديمها. )الرئيس(

 بالجمعية يسمى ما الرسائل هذه وراء كان بأنه بالقول تعليقه ربيعة العضوعلي وواصل

 هذا وراء يركض من النواب من وهناك مسبقا له معدا كان الموضوع وهذا االسالمية

 على بالتوقيع المشايخ فيها يطالبون المحرق والى الحد قرية الى باألمس وصل وقد الموضوع

العرائض. هذه مثل

 الجمري المير وعبدا المدني عبدالله األعضاء السادة من كل القول هذا على احتج وقد

قاسم. عيسى والشيخ

 جواز بعدم الرئيس عليه رد فقد الرد في الحدود تجاوز قاسم عيسى الشيخ أن دما

 وأنه الفكري االرهاب لممارسة مجال ليس المكان هذا بأن له وقال االسلوب هذا استخدام

 هذه سحب على سيوافق وأنه فقط كلمته سحب ربيعة العضوعلي من يطلب أن بامكانه

 غيرمقبول. فهذا المجلس وعلى الرئاسة على لفرضه الفكري االرهاب استعمال أما الكلمة

 ذلك على وبناء ايضا. كلمته عيسى الشيخ سحب كما كلمته رييعة العضوعلي سحب وقد

 مضبطة من الجارحة الكلمات بحذف البنعلي خليفة الرئيس نائب طلب على المجلس وافق

الجلسة.

 منع حول قانون مشروع تمتإحالة ٧٤ إبريل ١٧ ةفيالمنعقد والثالثون الثانية الجلسة في

 وقد المختصة. اللجنة الى والتعليم التربيه ووزارة الصحة وزارة الجنسينفي بين إلختالط

 عيسى والشيخ الجمري عبداألمير الشيخ األعضاء السادة من كل المشروع هذا على وقع

 ولم المدني. الشيخ للهعبدا والسيد علي أحمد عباس والسيد الشرخات علوي والسيد قاسم

 الذي التقرير باعداد االجتماعية الخدمات لجنة قامت حتى االحالة على أيام ثالثة تمضي

 عبداألمير السيد المقرر قبل من ٧٤ إبريل ٢٠ المنعقدهفي القالية الجلسة في تالوته تمت

الجمري.

كاآلتي التقرير جاء وقد

 مشروع ١٩٧٤/٤/١٥ بتاريخ اللجنة الى الموقر الوطني المجلس رئيس سعادة أحال

 يوم المنعقدة عادية الغير العاشرة جلستها في اللجنة فبحثته أعاله المذكور القانون
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.١٩٧٤/٤/١٨لخميس

 على الموافقة الحاضرين أعضائها بأغلبية اللجنة رأت اآلراء وتبادل والبحث الدراسة وبعد

 السيد اعترض وقد الموقر. الوطني المجلس الى وأحالته تعديل بدون المذكور القانون مشروع

 السيد االجتماع حضور عن تغيب وقد االحالة على الجشي عبدعلي العضورسول المحترم

البنعلي. أحمد العضوخليفة المحترم

عليه الموافقة الموقر المجلس لترجومن هذا تقريرها حدم إذ واللجنة

 المجلس أعضاء على بيانه اآلتي القانون مشروع عرض االقتراح اصحاب طلب وقد

: المحترمين

 والتعليم والتربية الصحة من كل في الجنسين بين االختالط بمنع قانون بمشروع اقتراح

البحرين. دولة امير خليفة آل سلمان بن عيسى نحن

والمادة )ب( ٧ - والمادة -٦والمادة )أ( -٥ -والمادة٢ والمادة )أ(-١ لمادة االطالععلى بعد

الدستور من )أ( -١٣ والمادة )أ( -٩ والمادة )أ( ٨-٨-

وأصدرناه: عليه صدقنا وقد نصه اآلتي القانون على الوطني المجلس وافق

األولى المادة
 أنواعهما بجميع والتعليم التريية من كل في الجنسين بين مطلقا االختالط يجوز ال

 ، للعالج بالنسبة القصوى الضرورة حالة االفي فروعها بجميع الصحة وفي ومراحلهما،

الضرورة. هذه تحديد المرجعفي هي االسالمية الشريعة وتكون

والتعليم. الصحةوالتربية م كل الجنسينفي من والممثل الكافي العدد توفير الدولة وتكفل

الثانية المادة

القانون. هذا يخالف نص كل يلغى

الثالثة المادة

 الجريدة في نشره تاريخ من به ويعمل القانون هذا تنفيذ يخصه فيما ء-كل الوزرا على

الرسمية.

البحرين دولة أمير

خليفة آل سلمان بن عيسى

 األفكار تلك على القارئ يطلع حتى للقانون التفسيرية المذكرة عرض بمكان الضرورة ومن

 فيها تم التي الذكية والطريقة للجدل المثير القانون هذا مثل لطرح دفعت التى والقناعات

 مايلي:- التضسيرية المذكرة بالدينواألخالق.تقول المشروع ربط مع القانوني التكييف

القانون- هذا ضرورة على الباعث - أوال

 الواقعفي بشهادة بالقيم ويطيح االخالق يهدد عنيف انحرافي تيار ميعث االختالط كون
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المعاصرة. الغربية الحضارة

 فهو أوعدمه ارتياده مواطنفي ألي خيار ا عام مرفق والقعليم والتربية الصحة مرفق والن

الضرورة. بحكم ارتياده مجبورعلى

 المرضية الكاملة ممارستهم تتوقف الشعب أبناء من الساحقة االغلبية أن فيه جدل ال ومما

 الجنسية الفتنة بواعث من الجوالنظيف على لديهم الممارسة أواصل الحقين لهذين

 أبناء من االنسان ذهن في مرذول خلق وهي االختالط وضعية تكون لذا الخلقية والمهاوي

 الوجه أوعلى البتة أما المذكورة المجاالت لحقهمفي االغلبية ممارسة عن عائق الشعب هذا

الديني. ضميرهم اليه يطمئن الذي

 تخوض وهي العصيب الظرف هذا في تكون ما أحوج والعربية االسالمية الحضارة أن

 الخلقيمن العنثر ييعتبر١ال االصيل، االنساني تراثها للتأكيدعلى الوجود، اثبات معركة

 حماة االنغمارفي تستذوق أجيال تسئءة من التراث لهذا فحوى أكثر خطوطه..وليس أبرز

فورانه. وبسبب االختالط يؤججه الذي الشيء الجنس

المقترح- القانون لمشروع الدستورية المنطلقات ثانيا-

)ا(: األولى المادة (١
 يتعارض ما نفي على كاف تأكيد هذا وفى الدولة اسالمية على صراحة المادة هذه تنص

 عن االسالم روح عن أقصى وليس االجتماع، مظاهر من االسالمي الحضاري والخط

 تربية الدرسوالتحصيلوال أماكن وبعض لصحية ا تا مؤسسا تعيشه الذى االختالط مظهر

للدستورالنهائه. مطابقا المقترح القانون مشروع جاء وهوما الدولة، فى

الثانية: لمادة (ا٢
 لرئيسيتها وجها نعرف وال للتشريع، رئيسي مصدر االسالمية الشريعة أن تقرر وهي

 هذه عليه تؤكد الذى االسالمي الروح واجهة يمثل الذى الخلقي العام المظهر انتفى اذا

 خروج ال األصل من لها الغاء كثيرة قررن طوال حكمته مورد من الشريعة انتفاء الشريعة.

التشريع. فى رئيسيته من لها ما على فقط

)ا(: الخامسة المادة (٣

 فى التربية تتعارض أن يستقم لم ولما األسرة، مقومات بين من األخالق أن المادة تقرر

 للتربهة عام مقوم األخالق أن على كله هذا ودل البيت، داخل التربية مع والمدرسة المجتمع

 وضعية أن بينما الروحي االهمال تحرم أخرى نقطة فى نفسها والمادة عامة. المجتمع فى

 المادة. به اهتمت الذى الروحي بالجانب االضرار الى االهمال تتعدى المذكورة االختالط

 هذا فى أنها والشك الخلقي. بنموالشباب الدولة عناية على ثالث موضع فى المادة وتؤكد

 االسالمي للخلق اجتثاث عامل االختالط وضعية أن بينما االسالمي- للعرف تابعه التعبير
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الدستور. اليه يشير الذى

السادسة: المادة (٤

 العنصر وكون ، واالسالمي العربي التراث بصون للدولة صريح الزام فيه المادة لسان

 قد نكون وباالختالط الشك؟ ينتابه ال أمر التراث لهذا الهامة المقومات بين من الخلقي

بصيانته. الدستور الزم علىهدرما عملنا

)ب(: السابعة المادة (٥

 التعليم مراحل مختلف فى الدينية بالتربية العناية أوجه القانون ينظم المادة تقول

 التفريط عن فضال األصل من الدينية للترية اقصاء فيها االختالط ووضعية ، وأنواعه

بها. بالعناية

)ا(: الثامنة المادة (٦

 االختالط وضعيه جاءت المادة فى عليه المنصوص مواطن لكل الصحية الرعاية فى الحق

 الضرورة وطأة تحت وبامتعاض كره على اال يمارسونه ال آخرين وتجعل كثيرين منه لتحرم

 الصعوبة غاية فى المزالق هذه ركوب يجعل وديقها بقيمها الجماهير اعتزاز الن القاهرة،

 مس اليه الوصول طريق فى جعل حق كل وأن األحيان. من كثير فى متعذرا يكن لم ان

عليهم. الممنوع حكم فهوفى ودينهم الناس بشرف

التاسعة: المادة (٧

 قاصرة ضرورة دونما المختلط العالج فى كما اآلخرين أعراض انتهاك يستلزم الذى العمل

 لمبادئ وفقا يكون بأن العمل قيدت حيث أعمال، من المادة هذه تمنعه ما حظيرة فى داخل

 وتحطيم الروح لجانب هدم فيه عمل أي قطعية بصورة ترفض التى االسالمية العدالة

للمعصية. اآلخرين ودفع للقيم

عشرة: الثالثة المادة (٨

 القيد هذا وبمقتضى واآلداب، العام للنظام وفقا يكون بأن العمل اختيار حق تقيد المادة

 للنظام منافاة فيه عمال يختار أن الدستور سلطان تحت يقعون ممن شخص الي ليس

 العام للنظام المنافاة واضح االختالط على القاهر العمل أن ومقطوع واآلداب، العام

 منذ غيرها آدابا العزيز الوطن تاريخهذا يعرف ال والتى االسالم روح من النابعة واآلداب

باالسالم. تشرف أن

 مقدمي بعض عند التباس وجود الى أوال نبه للقانون العامة المناقثة بدء الرئيس اعالن مع

 مادتين من القانون أن لهم لهم وأكد وحيدة، مادة من يتكون ال المشروع ألن القانون مشروع

 يخالف نص كل الغاء القىتنصعلى الثالثة مادةأنال اعتبار على اجرائية، ومادة أساسيتين

أصيلة. موضوعية مادة هي وانما اجرائية مادة ليست القالون هذا
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الذيقال: المشروع مقدمي أحد بصفته قاسم األولهوالعضوعيسى المتكلم كان

القانون؟ مشروع قدم من هو.. هنا نفسه يطرح الذى الكبير السؤال

 لقانون أمقدممشروعا لوطنيأوخمسة؟ ا المجلس أعضاءفى سبعة نون القا هلقدممشروع

 آلة الخمسة أن رأيي فى ؟ النظيف الواقع الى السيء الواقع من يخرج أن صمم كامل شعب

 والتربية الصحة وزارتي بتنظيض يطالب حاسم قائم فعلي ورأي شعبي عام شعور حركهم

 للخط عنيفة مقاومة فيها التى االختالط وضعية من والتعليم العالج أوباألخص والتعليم

 عن يتتازل أن لنضسه يرضى ال نظرى فى والشعب ،قرونا البحرين عاشته الذى الحضاري

ء. ألشال وا ء لدما ا بنتها رة حضا عن وال ،قرنا عشر أربعة شه عا دين

 واحدة.. قلم بجرة والروحية الخلقية أسسها وعن الحضارة، هذه عن يتنازل أن يريد ال

 على تعذر واذا ومصيره، اتجاهه يقرر أن حقه من هوالذى الشعب أن األخيرة والكلمة

 فى به أتى الذى الشعب الى ليرجع القائمة، الشعبية المشكلة هذه يحل أن لوطفي ا المجلس

 ولكن المتحجبة، الرجعية الطبقات ال مستفتيا اليه ليرجع انخلق- لما ولواله المجلس هذا

 أن المرأة الختها ترضى كانت ان جوب والمني الميكرجوب ذات التقدمية الطبقات مستفتيا

التعليم.. وحق العالج الى الوصول فى األمرين تعاني

؟ للمرأة لنسبة با ته سلبيا للمشروع هل

 المرأة حياة يبني ايجابيات كله الدينية النظرة النظرعن وبغض للمرأة بالنسبة المشروع

 الرجل، أخيه أمام يتعرى أن نفسه من يسمح وهوال المرأة، من اكرم ليس الرجل سليما بناء

 ومن كرامتها لها المرأة المرأة.. أمام تهكم حاالت فى يتعرى بأن لنضسه يسمح أال وباألولى

 حقها الى لوصول ا سبيل فى العقبات توضع وال تتعرى فال متها بكرا تطالب أن أيضا حقها

 أختها المرأة أمام هي الحق- الىهذا الوصول سبيل فى التعري عليها فيفرض العالج فى

 ال الشعب هذا نساء من كبيرة نسبة األجنبي- الرجل أمام فكيف بذلك لنفسها تسمح ال

 أنا بينما االختالط، حالة فى والتعليم العالج على يقبلن ال بأنهن حقهن فى تجادل أن يمكن

 نسائه ومن الشعب هذا فتيات من نسبة لى يوجد بأن القانون مشروع عارض من كل أتحدى

 مختلطة، مدرسة فى اال تتعلم ال أنها وتصرعلى أجنبي رجل عند اال تتعالج ال أنها تصرعلى

 النطاق واسعة عامة طبقة سنواجه االنفرادي العالج حالة وفى االنفرادي التعليم حالة في

 التعليم وضعية ظل فى أما االختالط، وضعية ظل فى والتعليم العالج وضعية من تتذمر

 تحافظ عندنا زالت ال والمرأة المرأة، تصر ولن األمر هذا نواجه لن فاننا المنفردين والعالج

 فى اال تتعلم لن أنها على تصر ولن رجل، عند اال تتعالج ال أنها على تصر لن كرامتها على

 فيه وليس يغلقه مما أكثر للمرأة العمل باب يضتح القانون مشروع أن ثم مختلطة- مدرسة

 البد العالج وأن انفراديا، يكون أن ابد ل التعليم أن باقرار ألنه ذلك أصال، العمل اغالق
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 كبيرة نسبة الن المعلمات من مزيد الى حاجة فى سنكون أنفا هذا معنى ا انفرادي يكون أن

 نسبة وستزيد باالختالط، يداهمها قد لمستقبل تتحسب وهى تتعلم ال الشعب هذا بنات من

 لزيادة أمامنا الحاجة وستزداد أيضا المعلمات لزيادة ماسة الحاجة يجعل مما المتعلمات

 محمد الزميل ومع الصحة وزير سعادة مع جلسة وفى سترة في والطبيبات.. الممرضات

 أن تقبل من يعنى واحدة ممرضة على فيها يعثروا أن يستطيعوا لم سترة بأن كروا ذ رحمة

هوالمانع؟ ما التمريض الى الوصول سبيل فى نفسها تضع

 المهنة هذه أن تعرف لوكانت ذلك لترفض كانت ما نفسها والستراوية أبوالستراوية

 الذى .وكرامتها فها عفا على الحفاظ مع االختالط من نظيف جو فى تزاولها أن ستستطيع

 حق حتى ويسلبهن التعليم، حق وسلبهن الشعب هذا بنات من آالف أمام العراقيل وضع

االختالط. هووضعية النفسي الرضى من حاالت فى العالج

 الخفيف الشيء علىهذا فأقتصر الموضوع فى أستكملكلمتيورأيي لئال اآلنفىحاجة أنا

.. ذلك الجويتطلب يكون جدا،ألنهقد

 المدني عبدالله للسيد الكالم الرئيس أعطى كالمه من قاسم عيسى الشيخ فرغ أن ويعد

: قال الذي المشروع على الموقعين وهوأحد

 بشيء أطالبه ولكفي االسالم، ويحترم دينه يحترم بأن المجلس هذا أطالب ال قد

.المجلس. ا هذ الى أوصلته التي الديموقراطية يحترم وهوأن ويقدره يحترمه بسيط

 الديموقراطية. من أهم االسالم أن قائال نظام بنقطة مراد محمد جاسم السيد قاطعه وهنا

قائال: كالمه المدني الله عبد السيد وواصل

 يطالب جاء الذى المتفاقم المتزايد الشعبي الشعور يحترم أن المجلس هذا على

 هذا على منها القليل تلي وكثيرة كثيرة عرائض المرفقين- هذين فى االختالط بمنع

 وصلت عريضة وستون سبع فقط باألمس المثال سبيل على منها األكثر يتلى ولم المجلس،

 اليوم هذا سيطرح بموضوع تعلق ألنها عليها يطلع أن المفروض من كان المجلس هذا الى

 انه الى للتنبيه فقط هذا المجلس هذا على تعرض لم الوقت هذا سبقت أخرى وعرائض

 رغبة من الجماهير أوساط فى يدور ما على العام الرأي ويطلع المجلس يطلع أن يجب

 المجلس هذا الى به أتت التى الشعب لجماهير صحيحا ممثال يكون أن المجلس على ملحة

 استقطبت والمدن، الريف استقطبت شاملة عامة رغبة يعارض كان ا التمثيل،إذ يكون وكيف

 الذى الشعب هذا للكرامة اهانة اال لذلك، مسوغا وال لذلك مبررا أرى ال والرجل، المرأة

 يريد من على نفرض أن االختالط بمنع نريد ال نحن الكراسي. هذه الى المجلس هذا أوصل

 ولكن يختلط أن يرغب من نحترم نحن توضح، أن يجب نقطة هذه يختلف.. أن االختالط

االختالط. فى يرغب ال من ارادة تحترمون هل
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 على المرأة تجبر ال أن االنسان يجبر ال أن نطالب البسيط، الحق بهذا نطالب فقط نحن

 بالمعنى وليست الكثير؟ بها يؤمن التى الحرية من أليس حقا؟ ذلك أليس االختالط.

 على تتعدى ال أن الحرية حدود أليس األوروبي، الغربي بالمعنى ونقول لنتجاوزها االسالمي

 نفرض كيف االختالط، يعارض الشعب منهذا كبير جيل هناك كان ا واذ اآلخرين، حدود

 واجب تكليفا التعليم أليس .منهما نصيبه يأخذ أن يجب هامين مرفقين فى االختالط عليه

 لهذا توفره أن الدولة على وإجب التزاما العالج أليس الشعب؟ لهذا توفره أن الدولة على

 أن الحق؟ هذا الى الشعب وصول سبيل فى الموانع ونضع العراقيل نضع اذا كيف الشعب؟

 الملحةوالمتزايدة الجماهير رغبة على أنينزلوا الكرام األعضاء أناشد وأنى واضح، األمر

 فئة طلب وليس عام جماهيري هوطلب الذى المطلب، هذا تلبى أن أيضا الدولة أناشد وأني

 المجلس هذا على يطرح موضوع أي أن المعروف من يسميه. أن يحلوللبعض كما رجعية وال

 ونحن الطرفين ألحد هوالمرجع الدولة موقف يكون أوأكثر قسمين الى فيه األعضاء ويفترق

 أم الشعبية؟ الرغبة تسند هل المشروع؟ نساند هل صريحة. تكون بأن الدولة اليوم نطالب
تسقطها؟

 للهعبدا العضو السيد على الصحة( )وزير فخرو محمد علي الدكتور سعادة رد وجاء

لتالي: المدنيليؤكدعلى

 فوق، من المجتمعات على تملى أن يمكن ال االجتماعية التغييرات بأن تؤمن الحكومة أن ( ١

 على تملى أن األيام من يوم فى تحاول لم فالحكومة الحكومة، على أيضا ينطبق وهذا

 التغييرات أن المجتمع وجد يريدهاواذا ال اجتماعية تغييرات يحدث أن البحرين مجتمع

.فيها واستمر بها أخذ صالحة أنها وجد ا واذ تركها صالحة

 مختلض فى االجتماعية للعادات بالنسبة مختلفة نظرات بوجود تعلم أيضا الحكومة أن (٢

 تأخذ أن منقوة تستطيع ما بكل وتحاول الحقيقة، هذه الحكومة وتحترم البحرين، مناطق

االجتماعية. العادات لمحوبعض النظر وجهات االختالفاتفى تلك االعتبار بعين

 ألية الممكن من وأنه العام، الشامل القانون ا هذ مثل ار الصد مبرر أي ترى ال الحكومة أن (٣

 مؤسستها فى باالختالط يتعلق فيما وتتحدث للحكومة تأتى أن متطقة أوألي حي أوألي قرية

 وحسب امكانياتهم حسب ويحاولوا ذلك فى ينظروا أن تام استعداد على وأنهم الصحية،

المشاكل. تلك تحل أن المتوفر الواقع ظروف

 امكانية من وبالرغم الرجال من هم الحاضر الوقت فى األخصائيين من ٩ ٠ أن (٤

 غير األقسام من كثير فى النساء تخصصات أن اال النساء من األخصائيات بعض وجود

 لها عادة عامة بصورة األجنبية المرأة وأن خصوصا جدا قليلة فهي وجدت واذا موجودة

.بمجتمعها ومرتبطة عائلة
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 الخارج فى يدرسون الذين الحاضر الوقت فى البحرينيين التالميذ من ٩ ٠ أن (ه

الذكور. من أيضا هم المادة فى ويتخصصون

 الذكور بين متوازن عدد على الحصول فعال السهل من العموميين لألطباء بالنسبة أنه (٦

الصحة. وزارة فى بالفعل حادث وهذا واالناث

 طبق ما واذا واحد. مختبر هناك فان الصحة وزارة فى المتوفرة للخدمات بالنسبة (٧

 العامالت األول يوضعفي مختبران يوجد أن فيجب االطالق على بالفصل القائل القانون

 بالنسبة ينطبق وهذا المختبر فنيي من العاملون يوضع اآلخر المختبر وفي المختبر منفنيي

 زيادة تقتضي التى االزدواجية هي والنتيجة والصيدليات. الطبيعي والعالج األشعة لقسم

 الواقع األمرفى وهذا دينار. مليوني لى ا ونصف مليون عن تقل ال الصحة وزارة ميزانية فى

 أن يجب فأنه الجديد المستشفى في األقسام فصل تم فاذا المستقبل مشاريع على ينطبق

الفصل، تحقيق أجل من بحريني دينار ماليين ٥ عن يقل ماال يضاف

 من غيره يوجد ال وأنه قريب وقت في الجلد فى أخصائي طبيب هناك سيكون أنه (٨

 واالمر العالج؟ من المرأة أمستحرم لنساء يعالج أن الرجل هذا سيسمحل األخصائيينفهل

 واألذن واألنف الجراحة، على كذلك ينطبق واالمر القلب، أمراض على كذلك ينطبق

االختصاصات.. من كثير من غيرها وعلى العيون وعلى والحنجرة
 وأنه بالعالج يتعلق فيما القانون هذا مثل فيها يوجد ال االخرى االسالمية البالد أن (٩

 البالد بعض فى حتى وانه رغبته حسب أوالطبيبة للطبيب يذهب أن المواطن بامكان

 وانه خصوصا ضجة أية وجود دون يولدون اطباء يوجد البحرين من القريبة االسالمية

الوالدة. فى االخصائيين بين من

 يسجلوا أن المواطنين بامكان سيكون الظروف سمحت وأن القريب المستقبل فى أنه (١٠

 هذااالشكال لنيكون فعندذلك وبالتالي تعالجهم أن التييرغبون أوالطبيبة الطبيب مع

موجودا.

 محمد بن العزيز عبد الشيخ سعادة طلب حتى مداخلته من الصحة وزير انتهى أن ما

 وقد بالقانون مستهدفة األخرى هي والتعليم التربية وزارة أن اعتبار على الكالم الخليفة

التالية: المواضيع مداخلته تناولت

 الصحة بوزارة فقط خاصا وجعلته المشروع هذا أملت التى الروح أمر من حيرة فى أنه ( ١

 وموجود العمل، مكاتب فى موجود التطور بدواعي االختالط بينما والتعليم التربية ووزارة

 والتعليم التربية وزارة الى رجعنا فاذا العام، النقل فى حتى أيضا وموجود السوق، فى

 توصف أن يمكن والتعليم التربية وزارة أن أؤكد أن أستطيع فأنني بتمثيلها أتشرف والتي

 عندما وحتى للرجال ت سكرتيرا لدينا فليست االختالط، موضوع فى ومتخلفة رجعية بأنها
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 هذا تقتضي عملهن طبيعة الن الوزارة ديوان الى ينقلن الموظفات بعض أن األمر اقتضى

 على حرصا واحد مكان فى والموظفات الموظفين نجعل ولم خاصة، حجرة قى وضعن النقل،

التقاليد.

 مفتشين مع التعاقد األمر اقتضى واذا طا اختال فيها أن يقال ارس مد لديهم توجد ال أنه ( ٢

المحظورات. تبيح التى الضرورة أملته أمر فهذا لنضج وا والسن الخبرة ذوى من للرجال

 وضع ما اذا يسير أن يمكن ا ١٩٦٧ سنة افتتاحه تم الذي للمعلمات العالي المعهد أن (٣

 هذا من القانون صدرهذا اذا وأنه النساء من كلها التدريس هيئة تكون بان يقول شرط

 ا هذ يريد فهل ،الثاني اليوم فى للمعلمات العالي المعهد اغالق ستكون النتيجة فأن المجلس

القرار. هذا الى نصل أن المجلس

 تعانى المرأة بأن القائل عيسىقاسم الزميل كالم على بالتعليق كلمه التربية وزير واختتم

 من شيء فى ويبحثه الموضوع هذا يتقصى أن منه وطلب التعليم الى لوصول ا من األمرين

التعليم. الى الوصول فى فعال األمرين تجد الفتاة كانت ا اذ ليتأكد التأني

 الذي الجمري منصور األمير عبد السيد اللجنة مقرر دور جاء التربية وزير مداخلة بعد

التالية: النقاط أورد وقد االختالط عنمشروعمنع مدافعا بصفته تكلم

االسالم. هي عامة هوالدستورومصلحة والباعث هوالدستور، منطلقهم أن (١

 تقول الغرب في منطقة أي يستحضر وهوال الغرب فى المناطق بعض في االحصائيات أن ( ٢

الحمل. منع حبوب حقائبهن فى يصحبن المختلطة المدارس منفتيات ٠/ ٩٨ أن

 ال فكيف االختالط يمنع االسالم كان واذا قرآنية وعاداته اسالمية المجتمع تقاليد أن (٣

االسالم؟ بهذا تدين مجتمع وتقاليد االختالط يتنافى

 وفيها المعلمات معهد من ء النسا من وردت التي العرائض تلك هي العرائض جملة من أن ( ٤

وثانوية. اعدادية طالب المدارس بعض االختالط من بالمنع تطالب كلها توقيعا ١٣٥

 النائبمحمد مداخلة ولذاجاءت مبدئيا المتخلف الطرح هذا من الشعب كتلة كانموقف

 سخونة من ولتزيد المشروع أصحاب اثارة الى أدت بحيث والجرأة القوة من صباح جابر

بالكامل: نعرضها النائبصباح مداخلة هي وهذه األجواء.

 مواصلة عن لحظة توقفت قد العالم تطور حركة أن يوما لنا يذكر لم التاريخ أن

 هذه بلغت مهما مضادة قوة أية أمام يوما تقهقرت أنه لنا يذكر ولم التقدمية، مسيرتها

 شيء يتحركوالميحدث الواقفينحتى انتظرت أوأنها الوراء.. الى أوتراجعتعقاربها القوة

 نفايا تعتبره ما كل من تتخلص والتقدم التطور مسيرة فى والشعوب أبدا.. القبيل هذا من

 التى والمرأة منه، االستفادة يمكنها جديد كل الى الوقت ذات فى متطلعة منتهية، مرحلة

 فأخذت العاتية وقوتها الجبارة ذاتها وعت التى والمرأة والخنوع، العبودية أغالل حطمت
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 الى وانطلقت الكون، هذا فى وجودها وأثبتت الرجال. بعض أخذه عن عجز ما العلم من

 غيرقابلةألن المرأة هذه دونها.. الرجال من كثيرا مخلفة الوجودهناك هذا لتثبت الفضاء

 اليتجزاً جزء المرأة هوأن واحد لسبب األربعة.. جدرانه بين البيت فى لتقبع الوراء الى تعود

 يعتبر االختالط بقانونمنع االنوالمسمى أمامفا لذى والقانونا الصاعدة، المسيرة فىهذه

 يمكن ال التى المراحل من مرحلة بقايا ويمثل الحاضر، فى اللحن ناشز الماضي، من صوتا

األحوال. حالمن بأي اليها العودة

 واقعيته عدم شك يعكسوال والتعليم الصحة فى االختالط عدم على القانون هذا تركيز أن

 الشركات الشارعوالمتجرومكاتب فى يتم ما بقدر المرفقين هذين يتمفى ال االختالط أن إذ

 هذه والتعليم- التربية وزير سعادة بذلك أشار كما واألجنبية الوطنية المؤسسات ومختلف

ناحية..

 أن ذلك ومعنى ومجردة، عامة قانونية مادة أية تكون أن يشترط أنه هي الثانية والناحية

 لم الشرط وهذا بذواتهم محددين أشخاصا أو شخصا تخص ال أن يجب القانونية المادة

 أبناء اخواننا هم المجتمع من فئة نظر وجهة عن يعبر أنه إذ القانون.. هذا لمواد يتوافر

 والزوال، التالشي الى طريقها فى القرية فى االختالط مقاومة ظاهرة وحتى القرى..

 قانونية مادة أية أن ثم وحدها، القرية ليس المجتمع أن القانون واضعو االخوة رأى فهل

 على األشخاص يلزم أوجزاء مؤيد لها يكون أن أي االلزامية، بالصبغة تتصف أن يجب

 حبسا يكون أن واضعوالقانون اخواننا يتخيله الذي أوالجزاء هوالمؤيد فما ولويالقوة اتباعها

 شطر ينشطرشطرين.. أن المجتمع تجبر التي القوة وأين أوماذا مالية أوغرامة أوضربا

 معينة، ملوكيات عليهم تفرض النساء من وشطر والتصرف الحرية كامل له الرجال من

 فاننا االختالط عدم قانون لتطييق االلزامية القوة هذه ايجاد بامكانية جدال لوسلمنا وحتى

 محظور فى وسنقع الديمقراطية.. وهومبدأ البحرين، فى عندنا الحكم مبدأ سنخالف

 االخوة أن نرى ذكره سبق ما كل خالل من الشخصية.. الحرية لمبدأ ومخالفة دستوري

 أحدا أن أعتقد ال فردية أحكاما وضعوا أنهم االختالط منع بقانون أسموه ما واضعي

 بكلقوة سيواجهون ولكن.. القروي مجتمعهم أرادواأنيطبقوهافى ما إذا سيعارضهم

 ا وهذ للقرويين يتعرض وقت كل :فائال نظام بنقطة العالي لعزيز ا عبد لسيد ا قاطع وهنا

 نقطة وهذه ،واحد شعب كلهم المحرق وال المنامة من أدنى هم ليس القرويون غيرمعقول،

. نظام

قائال: مداخلته التعبيرواسترسلفي هذا جابرصباح محمد السيد سحب وقد

 . ككل البحريني المجتمع على األحكام هذه يطبقوا أن أرادوا اذا قوة بكل سيواجهون ولكن

 لجمرياألميرمنصورا عبد المقررالسيد عليه جابرمنمداخلفهحتىرد محمد انتهى أن ما
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 قالبأن العضوصباح أن الجافة. اللهجة الىهذه المجلس أنأسمعويستمع يؤسفني بالقول:

 اللهجة هذه تقر الشعب طبقات من طبقة فأي اللحن ناشز الماضي من صوتا يعتبر القانون

 بسحب يطالب أن مسلم كل حق فمن ولذا ؟.. البلد هذا ناشزفي المسلم أن ذلك معنى وهل

 االختالط يريدون ال أنهم الجمري قال ذلك بعد عنها. يدافع أن حقه ومن الجملة هذه

 ألي يتعرضوا لم وأنهم المؤسسات. كل في تعميمه يريدون ال وأنهم المرفقين هذين غير فى

 يحسب وأنه القرى.. أبناء هم البلد هذا فى الحساس العصب وأن مؤسسة أي الى وال ادارة

 وصل ولما المجلس هذا خلق لما العظمى الغالبية هذه لوال انه ويعلم حسابهم القرى ألبناء

 أي الديمقراطية.. مبدأ يخالف القانون أن قال وهوالذي المجلس هذا الى جابر( )محمد

 يرتضيه ال شيئا عليه يطبق أن أما للديمقراطية. هوتجسيد هذا يخالفهما؟ ديمقراطية

 تقدموا عندما الحقيقة فى وأنهم الديمقراطية لمبدأ ومخالف الحرية لمبدأ مخالض فهذا

 المفهوم — الغربي مفهومها وفى العربي، معناها فى بالحرية بطالبون كانوا القانون بهذا

 أوتمس غيرك على تطبق أن حق لك ليس ولكن ماشئت بنضسك اعمل يقول الذي الغربي

. يرتضيه ال بشيء غيرك

 تركز الذي الجشي العلى عبد رسول السيد دور جاء حتى كالمه من المقرر انتهى أن ما

آلتي: كالمهفي

 بامكان وكان قانون، شكل فى المجلس على تطرح أن تستدعى القضية أن يتصور لم أنه (١

 أصروا االخوان لكن ها شكوا لها لترفع المسئولة الجهة الى مباشرة تتقدم ان الشعب من فئة

القانون. طرح على

 المجلس يغرقوا أن بامكانهم كان عنهم ونيابة المعارض الصف بين من واحدا بصفته أنه ( ٢

 العمل بأن ايمانهم من انطالقا انهم اال األسماء عشرات تحمل والتى العرائض بمئات

 منطقي حوارعلمي عبر اآلراء تتخذ أن يجب بل المنطلق ا هذ من ينطلق ال أن يجب البرلماني

المجلس. نفس وفى موضوعي

 الن له وجود ال خطرا يعالج القانون وأن ترفع التى العرائض فى ليس الرأي قيمة أن (٣

 تحركا منه اكثر االختالط لعدم هوتكريس والتربية الصحة وزارتي فى الحالي الوضع

نحواالختالط.

 عبر كما تاريخية تطورات عبر جاء الوزارتان تعيشه الذى الجزئي االختالط وضع أن ( ٤

 تعبيرعن هي التطورات هذه وأن صباح( جابر محمد )ويقصد الزمالء أحد ذلك عن

البداية. نقطة الى الوراء الى به الرجوع اآلن يدهم ليسفى وأنه االجتماعي البلد تقدم

االذن: أخذ دون التالي الكالم بقول قاسم احمد عيسى السيد وقاطعه

 وال رجعيا االسالم يسمى أن ينفجر يكاد االنسان ؟ اللهجة هذه على يستنكر ال هل
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 وزيرالتربية من حتى المجلس؟ هذا فى االسالم على هجوما كم ، له العودة يمكن

. رجعية بأنها وزارته عن يقول الذى والتعليم

 عضوا ٤ ٤ من واحد بأنه قاسم عيسى الزميل مذكرا نظام بنقطة : الرئيس سعادة وتدخل

يستأذن. أن بعد اال الكالم يجوز ال وأنه

 القانونية االجراءات من أكبر االسالم ان بالقول: كالمه واصل قاسم عيسى السيد لكن

 ال؟ أم حضارته يالئم القانون ا هذ كان أن يبرهن أن وللمجلس المجلس، ا هذ يصوغها التى

 عليها اعترض التي الكلمة أن فقال كالمه مواصلة الجشي العضورسول من الرئيس وطبب

يرد. لم شيء على أعترض كيف يدري وهوال ،البتة كالمه في ترد لم عيسى الزميل

الجشيهي: أوردها القي الخامسة النقطة

 المرأة عزل في ليس الحل وأن أخالقها على للحفاظ الحل ليس المجتمع عن المرأة عزل أن

 الحظ أنه كما للمرأة بالنسبة الغواية هومصدر نعتبره دمنا ما نفسه الرجل تقويم هوفي بل

 وتنطلق بحقة أخالقية دوافع القانونهي هذا أواقتراح االقتراح دوافع أن الزمالء منكالم

الجنس. من فتيلة كونها تعدى ال وأنها سترها يجب عورة المرأة أن من

 بأن األعضاء وأفاد المشروع على للتصويت الرئيس انتقل األعضاء مداخالت هذه بعد

 بمنع المشروع على التصويت يكون بأن فيه ويقترحون أعضاء سبعة من موقع طلب هناك

 وهويطلب االقتراح اقتراحآخرسابقلهذا بوجود أيضا أفاد كما باالسم. بالمفاداة االختالط

االقتراح. تالوة الرئيس وطلب المشروع هذا على السري التصويت

 الخبير وباستشارة السري التصويت صحة على اعترض المدني للهعبدا العضو لكن

 مناداة التصويت وبدأ المدني، الله العضوعبد نظر وجهة صحة على التأكيد تم الدستوري

باالسم.

 بينما عضوا ١ ٢ سوى عليه يوافق لم المبدأ حيث من القانون مشروع على التصويت وعندئذ

المشروع. سقط وبذلك ٢٩ عارضه

 قائال بالتعليق االذن أخذ وبدون قاسم العضوعيسى بادر المروعة النتيجة هذه ضوء على

 الرافض المؤمن الشعب صوت الى صوتهم باضافة تشرفوا االقتراح( )مقدمو بأنهم

 احتجاجهم عن وكتعبير الشعب لهذا المجلس لمكابرة احتجاجهم يعلنون وأنهم لالختالط

الجلسة. من انسحابهم االقتراح أصحاب أعلن

 المجلس الى ترد كانت التي العرائض و الشكاوى عرض يوقف لم القانون مشروع سقوط لكن

 ٧٤ إبريل ٢٨ في المنعقدة والثالثون الخامسة ألجلسة في عرضها تم وقد الموضوع هذا في

 والثالثون التاسعة الجلسة وكذلك ٧٤مايو ٥ في المنعقدة والثالثون السابعة والجلسة

.٧٤مايو١٢المنعقدةفي
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 سارعت وقد جدا سريعا كان الرجعي المشروع هذه حيال المرأة فعل رد أن بالذكر الجدير

 النجاح رغم الحملة لكنهذ الميادين مختلف ةفيالمضاد حملتها لقيادة النسائية الجمعيات

الدينيون. النواب قادها التي الحملة وتأثير قوة بقفس تكن لم حققته الذي

 العامالت النساء قبل من تحريرها تم التي العرائض من العديد المجلس الى وردت فقد

 تقييد الى ترمي التي والتالمحا ويشجبن استتكارهن عن يعبرن وفيها وغيرها المدارس في

حقوقها. كامل المرأة باعطاء الوقت س وفينفس المرأة حرية

 بأربع البحرين فتاة نهضة وجمعية النسائية أوال وجمعية الطفولة رعاية جمعية أرسلت كما

التواقيع. من العشرات تحمل وهي المجلس الى عرائض

 وموظفات بيوت وربات طالبات تواقيع تحمل عرائض المجلس استلم ذلك الى باالضافة

 المحاوالت يستنكرون وجميعم عيسى مدينة من وموظفات والتعليم التربية وزارة مكتب من

 إتخذه الذي للموقف تقديرهم عن ويعبرون الشخصيه الحريات من النيل تستهدف التي

المرأة. بحرية ويطالبون المرأة قضية من المجلس

 جمعية من المقدمة الشكوى تمقراءة ٧٤يونيو ٢في المنعقدة واألربعون الخامسة الجلسه وفي

 العمل في حقها وتؤكد المرأة عمل تعيق التي المحاوالت فيها شجبت والتي النسائيه أوال

الدستور. كفلها التي والحريات بالحقوق بالتمتع وبحقها

 لم الدينية الكتلة أن اال االختالط منع قانون به مني الذي الذريع الفشل من وبالرغم لكن

 الدينية الكتلة قامت جديد من طرحه العادة منها محاولة وفي ، المشروع هذا عن تتنازل

 لمستقبل القانونفي الىجانب الحكومة تصويت منأجلضمان البالد أمير بمخاطبة

 االيجابي للموقف وتقديرها شكرها وللتعبيرعن المشروع. بدعم منه حصلتعلىوعد وقد

 عن فيها عبرت التالية العريضة لتحرير الدينية الكتلة سارعت معها األمير وقفه الذي

الموقف: هذا لألميرعلى البحرين وشعب الموقعين وامتنان بهجة

لصحة وزير استجواب (٣

 الصحة وزارة في الجنسين بين إلختالط مفع حول بقانون لمشروع المدوي السقوط أثر على

 المجلس وميول الدينيةوتتفهمطبيعة لكتلة أنتعي لمفترض كان والتعليم التربيه ووزارة

 وال الموضوع هذا في قدما المضي آثرت أنها اال وعبرة. درسا منه وتأخذ المشروع هذا تجاه

 الشيعية. المناطق في العام الراي كسب سوى الموضوع هذا تفسيرلالصرارعلى أي يوجد

 قاسم عيسى السادة من فخروكل الدكتورعلي الصحة وزير استجواب طلب على وقع وقد

 وأن جاتويادياي توليدهواقالةطبيبةا التهام وكان المتوج احمدعليوحسنعلي وعباس

 االخالقية. نظرتهم عن التنازل الى الناس تلجئ ضرورة حالة ايجاد بقصد كانت االقالة

 احتدم وقد ١٩٧٤ ديسمبر ١٥ ةفيالمنعقد عشر الثانية الجلسة االستجوابفي مناقشة تمت

280



 ييان تالوة العريض جواد الوزير لسان على الحكومة طلبت عندما الجلسة النقاشفيبداية

 طلب الذي قاسم عيسى هوالسيد الخطوة هذه على المعترضين أول كان الشأن. هذا في

 حق الدستوري الخبير أكد وقد االجرائية. المسألة هذه في الدستوري الخبير رأي سماع

 معين. موضوع في المناقشة جواز بعدم فرعي دفع تقديم للحكومة أجاز لكنه االستجواب

 أساسها من االستجواب فكرة على الوسط وكتلة الشعب كتلة اعتراض من وبالرغم

 لسياسة والمساند الداعم موقفهما عن صراحة واالعالن الفكرية معقناعاتهما لتعارضها

 حق الحكومة اعطاء الرافض قاسم عيسى السيد موقف تبنتا أنهما فخرواال الدكتورعلي

 الحق المستجوب اعطت التي ١١٨ رقم الدستورية المادة على ذلك مستندينفي البيان تالوة

 يتحدث ذلك بعد ومن أواالجابة التعليق حق الحكومة اعطاء ثم ومن أوال استجوابه شرح في

له. المعارضون ثم أوال لالستجواب المؤيدون

 أنه اعتبار على قاسم عيسى هوالسيد المتكلمين أول فان الداخلية الالئحة مع وتمشيا

 بنى التي الحيثيات على عيسى السيد كلمة اشتملت وقد االستجواب. على الموقعين هوأول

 الحقائق الى كلية وافتقرت الدينيوالشرعي الطابع عليها غلب لكنه االستجواب عليها

 من استخلصناها التي النقاط هي وهذه لالستجواب. الدعم بخلق الكفيلة والمعلومات

قاسم: عيسى حديث

 يتعلق غرض من لهم ليس وأنه الصحة وزير من الصادر هوالفعل االستجواب محل أن ( ١

 مسئولية بفصل يسمح ال الفعل وأن منه. الصادر الفعل لوال الصحة وزير سعادة بذات

األمور. ليزن العقل وتعالى سبحانه الله أعطاه الذي فاعله فاعله، عن الفعل

 عند قف لم الحادثة أن - األولى النقطة - نقطتين الى ينحل االستجواب موضوع ن (٢

 هذا في فسحة وجود حال الرجل المولد وهوتعيين مكمل لها ولكن الهندية الطبيبة إقالة

 عفويا يأت لم اإلجراء هذا أن هي الثانية والنقطة قهريا. خلقا خلقت فسحة - المجال

 المشكلة هذه وأن الصحة وزير أمام مخيفا شبحا تقف خطيرة مشكلة لمعالجة كان وإنما

 المرأة حفاظ ومشكلة بشرفه البحراني المواطن تعلق ومشكلة البحرين عفاف مشكلة هي

 قانعات الناتجمن االتجاه أنهذا أهله. على البحراني الرجل وحمية عفافها على البحرانية

 البلد فى كان ان البلد اتجاه ويعاكس إسالم للبلد كان ان اليلد اتجاه ليعاكس جاء الوزير

 مسألة العرض مسالة ان عليه يملى دين له من البلد فى كان وان وبقيمته بشرفه يحس من

بالكرامة. تحاط

 ارتكبها وإنما هندية لطبيبة كصفعة الصحة وزير سعادة يرتكبها لم الحادثة أن (٣

 اال تمنعه ال الصحة وزير سعادة وأن دينه من تنبع التي وبقيمه بربه آمن لشعب كصفعة

 مولد توفرعنده حالما ألنه النساء، المولدات محل الرجال المولدين منإحالل الزمن مسالة
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 مشكلة وهي مشكلتها من جزء من البحرين يخلص الذي اإلجراء اتخاذ إلى بادر رجل
للنساء. النساء المولدات وجود

 العالج، في اإلنسان حق على الفعل من اكبر واقعيا اعتداء يعتدي اتجاه االقالة( ) انه ( ٤

 مخاضها فىحالة المرأة تكون عندما العالج منقبول مفرا اإلنسان يجد ال التى الحالة فى

 السلطة من النفسي التهديد يأتيها الموت كفة على فيها وهي المخاض آلالم ومقاساتها

 العفاف وعن الشرف عن التنازل تقبلي أن وأما الموت تقبلي أن أما ، لها ليقول الرسمية

به. تؤمنين ما كل وعن الكرامة وعن
 ن استكثر قاسم( عيسى )الشيخ لكنه الرجل يقبلنعالج النساء من انهناكعددا (٥

 امرأة توجد ان وهويستكثر للرجل عورتها بإبراز تفاخر أن تريد البحرين في امرأة توجد

 'بمرآها يتلذذ لرجل عورتها تبرز ان الناس بين فخارها موضع يكون البحرين في واحدة

 ين يشاء ال أومنحيث الوزير شاء منحيث يفصم باألخالق الالمبالي االتجاه ا أنهذ (٦

 يجد الشارععندما ابن وأن الشك، يقبل ال واقعيا فصما القائمة والسلطة العامة الطبقات

 ذلك. مسئولية الحكومة يحمل الالخالقية شاطئ الى تجه الوزارة هذه فى البلد سفينة أن

 التى لألمانة إخالصا جاء بأنه ويرد االستجواب جاء ا لماذ قاسم عيسى يتساءل ذلك بعد

 البحرين ينكرالتحام ان احد يستطيع ال الكريم.. الشعب إياها حملهم وقد يحملونها،

 أخالقية لها البحرين ان ينكر ان أحد يستطيع ال واالنفعال، الشعور مستوى على باإلسالم

 العرض مسالة يحيط الذى اإلسالم الكبرى دعائمها اكبر من االخالقية وهذه متميزة،

 واال جريمة نراه ما على يتستروا بأال تقضى األمانة ان يعنى هذا بالغا.. اهتماما بها ويهتم

 تحت يدخل ما الن المجال، هذا فى التعبير انصح تغطيتها أونحاول الشمس أشعة نغطي

نور. ال هوظالم الجريمة عنوان

 على حثيثا دفعا تدفعهم التي هي الشعبية األمانة ثقل قبل اإللهية األمانة ثقل أن (٦

 األمر سبيل فى شيء كل على ويكبروا الصعاب، على ويكبروا الظروف، على يكبروا أن

المنكر. عن والنهي بالمعروف
 البحرين ابن يكون هوأن الشعب ا هذ أمور في يحكم وزير أي فى األساسي الشرط أن ( ٧

 شعب ينطلق منها التى المنطلقات فى طموحاتها، في آالمها، البحرينفي وابن آمالها في

 ألخالق متنكرا يكون اال ويجب البحرين شعب لها يتجه ان يجب التي الغايات وفى البحرين

 عن الحوادث تكشف هوأن الصحة وزير لسعادة أرادوه ما لقيمه. لدينه، ألعرافه، ، البلد

 وأخالقياته ومنطلقاته وغاياته طموحاته و وآالمه البلد آمال مع متالئمة كنفسية نفسيته

 يعادى الشب، يعادى البلد، يعادى شخص عن الحوادث تكشف أن ال وتقاليده وأعرافه

األمور. هذه كل في البلد تاريخ
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 وهما االستجواب مقدمي من اثنان تحدث كلمته من قاسم عيسى السيد خلص أن بعد

جديدا. يضيفا لم لكفهما المتوج علي حسن والسيد علي أحمد عباس السيد

 وقائع بعرض أوال وبدأ باألرقام مدعما االستجواب مقدمي فخروعلى علي الدكتور رد كان

قال: الحادثةحيث

 التجديد وعدم بسنتن المحدد عقدها انتهى وأنما العمل من تقال لم الطبيبة أن ( ١

 على قدرتها وضعففي التشخيص قدرة ضعففي هناك وعلمية. وادارية فنية هوالسباب

 المريضاتفي ادخال على أحيانا القدرة وعدم منها الصعبة االخص وعلى العمليات اجراء

 الصغار وخاصة اآلخرين األطباء تعليم في رغبتها وعدم الصحيحة بالصورة المستشفى

الطبيبات. بعض وبين بينها االدارية المشاكل بعض حدوث الى باالرضافة منهم

 بموضوع له عالقة ال هواضافة رجب الكدتورخليل وأن امرأة هوطبيبة محلها حل من أن (٢

جاتوبادياي. اقالة

 طبيب وبينهم ٤٣ مجموعه ما أي الطبيبات من ١٧و مولدة ٢٦ الوالدة قسم في هناك أن ( ٣
ذكرفقط. واحد

 ١٠ الوزارة وقدطلبت طبيبة ١٩ بينهم طبيباوطبيبة ٤٢ المراكزالصحية يوجدفي أنه ( ٤

 الطبيباتفي عدد سيكون الجديد التوظيف على وبناء العربية مصر جمهورية من طبيبات

طبيب. ١٥و طبيبة ٢٧ الصحية المراكز

 يمثلون وهم اإلناث من ٩١٤ بينهم ١١٣٠ الصحة قسم الذكورفي من العاملين عدد أن (٥

العالجية. الصحة فيقسم ٥٠

وهما: والجرأة األهمية غاية الوزيرعليفخروسؤالينفي طرح األرقام بعدحديث

 حرام والنساء الوالدة قسم في البحرينيين من األخصائيين األطباء تعيين أن هل (١

 المجلس هذا الى بذلك المؤمنون اإلخوان فليتقدم كذلك كان ا فإذ اإلسالم لتعاليم ومخالف

المجلس. هذا إلى بأدلتهم وليأتوا معينا موقفا ليتخذ

 الوالدة قسم في سواء البحرينيين من العائدين األخصائيين بتعيين لنا سيسمح (هل٢

 يذهبون نتركهم أن ويجب نعينهم ال أن يجب بأننا لنا يقال أم بالتعيين أخرى أوأقسام

 الغرب أقصى الى الشرق أقصى من اإلسالم بالد أن وذلك تعيينهم تريد أخرى بالد الى

 العربية المملكة كالشقيقة المجاورة البلدان فيها بما الوالدة قسم الرجالفي من أطباء فيها

السعودية.

 يضعوا أن رغبتهم كانت إذا فيما االستجواب مقدمي من يستفسر أن الوزير ينسى ولم

 ألي أوبالنسبة النساء وأمراض للتوليد بالنسبة سواء األطباء بتعيين تتعلق معينة سياسية

 فعليه الرغبة هذه المجلس تبنى واذا للمجس برغبة يتقدموا ألن يدعوهم وأنه آخر شيء
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 طلبت ما اذا لتنفيذها استعداد على فأنه الرغبة الحكومة تبنت واذا للحكومة يرفعها أن

ذلك. منه الحكومة

 اصحابه يفكر يعد ولم الجلسة هذه بانتهاء انتهى االستجواب فأن األعضاء توةمه وحسبما

 التي المواضيع هذه مثل طرح على المجلس اعتراض لمسوا أن بعد الثقة طرح الى تطويره في

الوراء. الى خطوات به وتدفع البحريني المجتمع نؤخر

 الرسالة في الدينية؟ األطروحات هذه مثل في البريطاني السفير نظر وجهة هي ما ترى

 المؤلفة الدينية الكتلة أن السفير يقول الخارجية الى ١٩٧٥ مارس ٤ السفيرفي بها بعث التي

 هي الطائفية المسائل في الشيعة لمخاطبة االمكانية لديها والتي الشيعة من نواب ستة من

 قراهم في به يتمتعون الذي الدعم أن أكبر. وبشكل األحايين بعض في الحكومة يقلق من

 زالوا ما أنهم لسنة. لدى علىخالفماهوموجود لمترابطةوهذا بالشبكة ما أشبهنوعا

 بناء احتمال من القلق من تعاني الحكومة أن لدرجة الظالمية أهدافهم اتجاه يدفعونفي

 انقسام يبدوأي ما على هناك ليس فأنه نفسها الحكومة مستوى على أما الطائضية. المشاعر

طائفي.

الذري:- الوقف مشروع ( ٤

 قضايا من المئات حل منه الهدف وكان والضرورية المهمة المشاريع من المشروع هذا يعتبر

 الى الموقوفة األمالك تحول جراء االسر بآالف الضرر الحاق تسببتفي التي الذري الوقف

للسقوط. آيلة بنايات

 وقد التفسيرية مذكرته ومعه الوسط( كتلة )من البنعلي العضوخليفة المشروع بهذا تقدم

 والعشرين الرابعة الجلسة والقانونيةفي التشريعية الشئون لجنة الى احالته االعالنعن تم

.٧٤مارس١٧المتعقدةفي

 — الخيرات غير على الوقف يلغي الي القانون مشروع على الدينية الكتلة اعترضت وقد

 علق الذي ألميرالجمريعبدا العضوالشيخ المتحدثين أول وكان أوأوالذري األهلي الوقف

 السلطنة قاعدة الفقهاء يسميها شرعية قاعدة نقض على يقوم القانون هذا أن بالقول

 مسلطون الناس وسلم وصحبه وآله عليه الله صلى الرسول حديث من ماخوذة وهي

 يتصرف ماله على القاعدة هذه بموجب الكامل السلطان لالنسان وأن . أموالهم على

 ما جهة على ممتلكاته أو ماله من شيئا يوقف أن التصرفات هذه ومن يشاء كيف فيه

 على أويوقف المسلمين على وقفا والحقيقة المؤدى في عليه الوقف يكون الذي مثال كمسجد

 خاصا. وقفا الفقهاء ويسميه وذريته أوالده على أويوقف عاما وقفا الغقهاء ويسميه الفقراء

 ال محبسا الشيء ذلك أصبح الجهات من جهة على ماله من شيئا االنسان أوقف واذا

 أجمعت ما يخالف الزميل قدمه الذي والقانون آخر. بشيء استبداله وال حتى بيعه يجوز

284



 كمستند وجعلها بها استدل التي األحاديث وبخصوص الخمسة. االسالمية المذاهب عليه

 صالحة األحاديث هذه كون النظرعن بغض له أقول أن الزميل لي ليسمح القانون لهذا

 لمن واالستنباط االستدالل الزميل ليدع أقول صالحة أوغير االستدالل مقام لالستداللفي

 واالستدالل هوالقانون زميلنا اختصاص هوفان باختصاصه وليستقل اختصاصه من ذلك

. لشريعة ء اختصاصفقها من

باآلتي:- البنعلي العضوخليفة االقتراح صاحب دفع وقد

 في أوالذري األهلي الوقف أي الخيرات غير على الوقف بالغاء يتعلق المشروع ا هذ أن أوال-

 وهناك المغرب دول بعض في وألغي سوريا في وألغي مصر في ألغي الوقض وهذا البحرين

غيرصحيح. أنه على فيها يجمعون الفقهاء من كثيرة أحاديث

 أوجمعية أومأتم مسجد العقارعلى هذا يوقف الذي الخيري الوقف اعتراضعلى ال أنه (٢

 شخصا أن يقول الذي الوقف على فقط االعتراض انما امخير، جهة من أوجهة خيرية

 عشرين على واحد اآلن هناك أن (٣ البحرين. ذريتهفي وذرية ذريته على بيته أوقف معينا

 خرائب وأصبحت تركوها أهلها ألن خرائب الى كلها تحولت التي الموجودة العقارات من

يصلحها. أحد وال تصليح الى تحتاج موجودة

 نعفي ما لديهم ليس وأنه المحكمة الموجودينفي السنة الدبن برجال شخصيا اتصل أنه ( ٤

 الغاء يكون أن يمكن فأنه الشيعة اخوانهم قبل من اعتراض هناك كان واذا الوقف. الغاء

السنة. على قاصرا الوقف

 مادة اضافة وطلب البنعلي خليفة السيد رأي هرمس مال عبدالله العضومحمد أيد وقد

 التي المختصة اللجنة الى ذلك تقديم منه وطلب ذلك على اعترض الرئيس أن اال جديدة

القانون. سقناقش

 وربما القانون بجواز القائلة النظر وجهة عن عبر فقد مرهون محسن العضو السيد أما

 أن يمكن القانون هذا بأن القائلة البنعلي خليفة الزميل عبارة على اعترض أنه اال قبوله

 أي وأن فقط معينة فئة بشأن قانون سن جواز بعدم وأوضح للشيعة وليس فقط للسنة يكون

أيضا. المسلمين غير حتى المواطنين كافة يشمل أن يجب قانون

 أصحاب سياق عن مداخلته تخرج ولم لالقتراح تأييده عن كمال العضويوسف عبر وقد

المشروع.

 والعضو مرهون محسن العضو برأي بالقبول الجمري األمير عبد الشيخ العضو رد وقد

 مربوط البلد أن وقال أخرى فئة دون فئة يخص قانون صدور جواز بعدم الظهراني خليفة

 حتى يسري أن يمكن وال اسالمية لقاعدة مخالفة معناه القانون هذا وأن اسالمي بنظام

صاحب تفضل الذين الدين رجال وأن الخراب. الى مآلها الذرية على الموقوفة البيوت على
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االختصاص. ألهل يقدم أن يجب والسؤال مختصين ليسوا بسؤالهم المشروع

 عرض بعد اال مناقشته تتم ال وان اللجنة الى المشروع يحال بأن الموضوع الرئيس وحسم

المجلس. التقريرعلى
 بالموافقة يصوت لم ألنه تمريره البرلمانفي أخفق الحيوي المشروع هذا على التصويت عند

 عن امتنعت فقد الحكومة أما .عشرعضوا اثنى عليه اعترض أعضاءفيما سبعة سوى عليه

التصويت.

والحكومة المجلس بين القواتين معركة
 للمجلس القصيرة التجربة أكدتها والتيالنظراليهادائما لفت يجب التي الحقائق من

 ٠١٩٧٣ لعام العقدي الدستور وفرها التي التشريعية بالصالحيات تتعلق التي تلك الوطني

 والتي المجلس غياب األميرفي يصدرها التي القوانين تلك لتشمل تمتد الصالحيات فهذه

 عليها للموافقة وذلك المجلس انعقاد من يوما عشر خمسة خالل النواب على عرضها يجب

 هذه أن المالية. االعتمادات الخاصة القوانين مشاريع ذلك في بما أوالغائها أوتعديلها

 التشريعية العملية في والمتحكم األقوى الطرف الوطني المجلس من جعل ما هي الصالحيات

المالية. الرقابة احكام وفي

 وابعاده بي والرقا التشريعي دوره ممارسة المجلسعن الشغال الحكومة من ذكية فيمحاولة

 القوانين من بحر في المجلس الغراق خطة الحكومة وضعت واألساسية المهمة قضاياه عن

 البريطانية االدارة أن البريطانية الوثائق خالل من ويتضح الغرض. لهذا أعدتها التي

األساسية. قضاياه عن المجلس البعاد الهادف المخطط بهذا مسبق علم على كانت

 قال ١٩٧٤ عشرمنفبراير الثاني نيةفيالبريطا الخارجية الى بها بعث التي الرسالة ففي

 لمهمته أكبر وقت اعطاء بهدف الوراء الى جره تم قد الوطني المجلس أن البريطاني السفير

 للمجلس( الداخلية )الالئحة البرلمانية االجراءات وهي أال المهام كل بين األولى التشريعية

 ومن العامة الصحة قانون مشروع له سيقدم فأنه الداخلية الالئحة من االنتهاء بعد وأنه

 التي المدة الى السفير وأشار الجديد. العمال قانون ذلك بعد ومن العقوبات قانون ثم

 هذا مناقشة هوأن العريض جواد الوزير رأي أن فقال العمال قانون مناقشة ستستغرقها

 خيار السفيربأنه علق فقد العامة الصحة قانون عن أما أشهر. ستة ستستغرق القانون

 علي الدكتور الصحة وزير يمتدح أن السياق ا ينسىفيهذ ولم العموم اهتمام يثير وأنه جيد

التلفزيون. جاذيتهفي استخدام على شجعه وأنه جذابة شخصية بأنه فخروبالقول

 توزيع تم قد بأنه المجلس رئيس أخطر ٧٤ فبراير ١٧ المنعقدةفي عشر السادسة الجلسة في

 أحيل قد المرسوم وأنهذا األعضاء السادة على العامة الصحة حول قانون بمشروع مرسوم

 أول وكان النقاش احتدم باالحالة المجلس اخطار وحال االجتماعية. الخدمات لجنة على
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 تقديمها الحكومة على استكثر الذي الظهراني الموضوعهوالعضوخليفة هذا المعلقينعلى

 كان التي اآلمال من كثير الى الشعب فيه يتطلع الذي بالذات الوقت هذا الصحةفي لمشروع

 تسبب سوف المجلس القانونفي مناقشة ثم ومن االحالة هذه وأن طويل وقت منذ لها ا فاقد

 يهمهم النواب ألن الموضوع هذا على تحفظه أبدى وقد والشعب. النواب بين كبيرا اشكاال

 أجل من وثيقا والتعاون والتنفيذية التشريعية السلطتين بين قوية العالقة تبقى أن كثيرا

المواطنين. ومصلحة الوطن مصلحة
 ممتاز شكلهقانون وفي هره العامةفيظا الصحة نون بأنقا فقال لبنعلي ا العضوخليفة أما

 هذا من وأسرع أهم كثيرة قوانين الى مفتقرة البحرين فأن الموضوعية الناحية من ولكن

 أغسطس. في منه المجلس يفرغ فلن معناه اآلن دراسته في بدا إذا الذي الضخم القانون

 الصحة انجاز بعد ما الى ستتوقف للشعب الملحة المرتقبة القوانين جميع أن ذلك ومعنى

 الدولة على أوال ولكن - اشياء وكذا كذا يعملوا بأن المواطنون يلزم أن أنهشيءحسن العامة.

 المالريا والمخاطر. األمراض تسبب التي الشوارع في الكثيرة الموجودة المستنقعات تردم أن

 الذي المشروع بهذا لنا تتقدم ثم قيام خير بواجبها قامت ا فاذ األشياء هذه نتيجة منتشرة

 باشياء تفيض األنابيب - األمور تاركة والدولة بشيء المواطنين نلزم كيف - المواطنين يلزم

 قريبا موعده يحين أن الى القانون هذا تأجيل الى الداعي باقتراحه القول واختتم كثيرة.

اقتراحه. على التصويت األعضاء من وطلب

 الذي الدستوري الخبير رأي هوصدور القانونية المعركة المجلسفيهذه انتصار من عزز ما

 المجلس أبدى اذا شيءوأنه كل فوق المجلس ارادة بأن بالقول الرئيس استفسار ردعلى

 المجلس أعضاء أغلب فيها اشترك مناقشة وشرحهفي ذلك وعرض غيرمالئم الوقت أن

 فال بذلك اتخذقرارا فاذا تأخيرمثلهذاالمشورع أوضرورة جوازوامكان المجلس وارتأى

 توقيض على المجلس بقدرة فأفتى ذلك من ابعد الى الخبير وذهب ارادته. احترام من مفر

المختصة. اللجنة القانونفي مناقشة

 قانون مناقشة أن قال الذي عبداألميرالجمري العضوالشيخ التأجيل مسألة على وأكد

 على وبناء المهم على األهم تقديم قاعدة من فانطالقا هوأهم ما هناك ولكن مهمة لصحة ا

 تقرر الذي العمل قانون وتقديم المذكورة اللجنة الى القانون هذا احالة تأجيل اقترح ذلك

قانون. أي قبل مناقشته الضرورة تفرض والذي

 تهم التي القوانين بتقديم الحكومة وطالب التأجيل اقتراح مرهون العضومحسن أيد وقد

النقابات. وقانون العمل قانون مثل الشعب

 اليه الوزارة حاجة ومدى الصحة قانون بأهمية األعضاء اقناع الصحة وزير حاول وقد

طرح عل يوافقوا لم األعضاء أن اال المستنقعات مثل والقضايا األمور الكثيرمن لمعالجة
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المهم. على الألهم تقديم بقاعدة تمسكا وذلك الوزير

 يتبني المجلس اقناع محاولة رفض الذي الوزيرهوالشيخعيسىقاسم بعد المتحدثين أول كان

 الذي االجتماعي الضمان أوقانون العمل أمامقانون الباب وسد القانون هذا مناقشةمشروع

 االجتماعي الضمان قانون مشروع النجاز الخطى الحكومة تسرع أن ورأى جدا هومهم

الداخلية. الالئحة منمناقشة االنتهاء بعد مباشرة

 أبل والعضوحمد هرمس مال ومحمد لعال عبدا العضوعلي من كل عبر نفسه السياق في

االحالة. بتأجيل وطالبوا القانون هذا على تحفظمهم عن وده المعا وعبدالله

التالي االقتراح المجلس على عرض الصالح صالح العضوعلي لكن

فيه. للبحث االجتماعية الخدمات لجنة الى العامة الصحة قانون مشروع يحال أن ( ١

العامة. الصحة قانون على أهميته المجلس يرى آخر قانون ألي األولوية تعطى أن ( ٢

 وافق الذي االقتراح على والتصويت النقاش باب قفل الرئيس طلب االقتراح ا هذ اثر وعلى

معارضين. وجود وبدون عضوا ٢٩ عليه

 هدفت الذي التشريعي للمخطط افشال بمثابة المقترح هذا على التصويت نتيجة وتعتبر

 هذا في واالساسية. المهمة وقضاياه تشريعاته عن المجلس الهاء ورائه من الحكومة

 األداة تلك توفر لوال لينجح يكن لم المقترح هذا أن الى النظر لفت وجب الخصوص

 وقف على والقدرة اللجان على االحالة على الموافقة حق المجلس أعطت التي الدستورية

 يخدم بما تمريرها في يرغب التي بالقوانين وقت أي في لها واستبدا عليها المحالة القوانين

العامة. المصلحة

 ثالثين بعد البريطانية الوثائق في عنه الكشف وتم الوطني المجلس على خافيا كان ما لكن

 أنه بل أعاله المذكورة الثالثة القوانين على مقتصرا يكن لم القوانين مخطط هوأن عام
 المرسلة السفير رسالة تضمنته ما وهذا االنتظار قائمة موضوعةفي كانت قانونا ستين شمل

. ١٩٧٤ ابريل من التاسع في البريطانية الخارجية الى

 جدي بشكل التشريعية أعماله أخذ قد المجلس أن على يدلل ما هناك ليس أنه السفير يقول

 قانون مناقشة رفض كما الحكومة اقترحته الذي التشريعي البرنامج رفض ألنه وذلك

 وعلق شهر. خالل العمل قانون مسودة بتقديم ذلك( من )بدال وطالب العامة الصحة

 عن القوانين هذه لمناقشة مؤهل غير مجلس وجود بأن بالقول المجلس موقف على السفير

 األمل تعليق الى الحكومة تضطر أن السفير وتوقع االداري. العمل على خطرا يشكل فهم

 بالبرنامج السفير قصده وما الدستور. عليه ينص الذي التشريعي البرنامج انجاز في

 بهدف وذلك للمجلس تقديمها الحكومة توي التي قانونا هوالستين للحكومة التشريعي

 المجلس لكن المواطن. حياة تمس التي القوانين عن بعيدا التشريعي الفصل طوال الهائه
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 له نصبقه الذي التشريعي الفخ في يقع لم بحيث والمسئولية الذكاء من كبير قدر على كان

 السفير عاد داخلية شئون — البحرين عنوان وتحت تقريبا واحدة بعدسنة الحكومة.

 مارس ٤ في المرسلة رسالته في وذلك أخرى مواضيع جانب الى القوانين موضوع ليتاول

األوسط. الشرق بدائرة لوكاس أم. السيدآي.تي، الى ١٩٧٥

 عاد وأنه األول دوراالنعقاد من أفضل بشكل استمريعمل الوطني المجلس السفيرأن يقول

 بسرعة. تمرر أن يجب التي الميزانية من االنتهاء أجل من وذلك االسبوع في جلستين لعقد

 الشخصية والبطاقة العامة الصحة قانون على المجلس بموافقة السفير أفاد ذلك بعد

 قيام عن لسفير ويتكلم الثانوية. القوانين أواثنينمن وواحد التدقيق واجراءات والميزانية

 احتمال الى يضيف لكقه المهمة القضايا من تكن لم التي التنازالت بعض بعمل الحكومة

 العالقات قانون الجديد، العقوبات قانون مثل من المهمة القوانين من كبير قدر يؤدي أن

 أن المختلفة اللجان يناقشفي زال ال الذي العام األمن وقانون المشاركة وقانون الصناعية،

المتاعب. خلق الى هذه تؤدي

 يهدر زالما الوقت قدراكبيرامن أن فيقول الشعب كتلة على السفيرالالئمة وهنايضع

 يجرحون برحوا ما الذين الماركسيين، قبل من وباألخص لألسئلة المخصص الوقت في

 االجانب، معاشات ، االجنبي االستغالل - الوطفية القضايا بواسطة الحكومة في

 الماركسيون - وأنهم ،لديهم المحببة المواضيع وهي كفاءتها وعدم الحكومة تبذير التأميم،

 - قوله حسب - المدمرة تكتيكاتهم أن كثيرين. أناسا نفروا قد وعنادهم باصرارهم -

 أنهم اال الميزانية، ينتقدون الذين الوحيدين ليسوا المثال سبيل على أنهم ومع ، معروفة

 من الصغيرة النواة منهم اليمين والى بنودها. ضد بانتظام يصوتون الذين الوحيدون

بذكاء. أوراقهم يلعبون الذين البعثيين

 الوزراء من المجلس أعضاء بين مستمرفيما االنقسام أن فيقول السفيرحديثه ويواصل

 األولوية قوانينها اعطاء تصرعلى فالحكومة بالقوانين. يتعلق فيما المنتخيين واألعضاء

 وغيرها الرد واجراءات ولجان، مغلقة، جلسات من البرلمانية األدوات استعملت وقد

 ويشير استيائهم. عن عبروا الذين المنتخبين األعضاء سلطات كبح أجل من ذلك وكل
 فيما الحكومة ء اعضا فيهما انقسم التي بالمهمتين- ليستا - المناسبتين تلك الى السفير

 على بادية االنتصار فرحة وكانت بالحكومة الهزيمة ليلحقوا المنتخبون األعضاء اتحد

 رفض من استيائه عن أيضا عبر األعضاء من الكثير بأن ليقول عاد أنه اال وجوههم.

سياسية. اجتماعات لعقد تراخيص اعطاء الحكومة

 ال اللحظة هذه وحتى الوطفي المجلس أن فيقول الحكومية القوانين عن حديثه ويواصل

 القوانين عرض تم ما ومتى اللجان. بها تقوم المهمة األعمال بينما للكالم دكانا يعدوكونه
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 الحكومة بأن بالقول رسالته السفير واختتم أهمية. أكثر يصبح سوف النقاش فأن المهمة

 لن سوف بأنها المعلومة أوصلت وقد الجراءاتها دعم على الحصول أجل من لوبي بعمل تقوم

 االتجاه فأن ذلك ومع العمالية والنقابات كاألمن المهمة القضايا ببعض يتعلق فيما تتساهل

موجودا. زال ال والرد األخذ بعض لقبول

البحرينى العمل قانون
 المجلس أعضاء الرئيس أخطر ١٩٧٤ يونيو ٢ في المنعقدة واألربعين الخامسة الجلسة في

 الشئون لجنة على الذوادي خالد النائب من المقدم البحريني العمل قانون باحالة

 االحالة. على العامة الموافقة تمت وقد التفسيرية مذكرته ومعه والقانونية التشريعية

 اللجنة في واألولوية االستمجال صفة القانون اعطاء الذوادي العضوعيسى اقترح وقد

 العضوعيسى أما لمعاودة. للها عبد لعضو االقتراح وثنىعلى الخدمات التشريعيةولجنة

 المشروع هذا لتقديم اللجنة د استعدا عبرعن فقد التشريعية الشئون لجنة قاسموهومقرر

 قانون مشروع لديها الحكومة بأن الرئيس أفاد السياق هذا وفي المشاريع. من غيره على

 الى اآلن طريقه وهوفي االجتماعية الخدمات لجنة الى راسا طريقه ويأخذ سيقدم عمل

 االجتماعية والشئون العمل الواردةمنوزير المذكرة بتوزيع قامت المجلس أمانة وأن المجلس

 االستعجالفي صفة القانون هذا اعطاء لصالح األعضاء أغلبية صوت وقد األعضاء. على

ذلك. على اعراض اي هناك يكن ولم التشريعية اللجنة

 السيد الجلسة رئيس أخطر للقانون الذوادي العضوخالد تقديم على أشهر ستة مرور بعد

 لجنة الى الحكومة من المقدم األهلي القطاع في العمل قانون مشروع احالة البنعلي خليفة

 والعشرين الرابع المنعقدةفي السابعة الجلسة األعضاءفي من وطلمب االحتماعية الخدمات

 النائب االحالة هذه على المعترضين أول كان االحالة. هذه على الموافقة ١٩٧٤ نوفمبر من

 اعتبار على والقانونية التشريعية اللجنة الى القانون باحالة طالب الذي مرهون محسن

 ولمعاونةالدستور مطابقتهاألحكام للتأكدمن القوانين مشروعات بالنظرفي أنهاتختص

 الالئحة من ١٨ المادة ذلك نصتعلى كما التشريعية النصوص المجلسولجانهفيصياغة

 على تنص التي الالئحة من ٢٤ المادة على مرهون محسن النائب اعتمد كما الداخلية.

 الحكومة من تقدم التي القاوانين مشروعات بجميع نونيةوالقا التشريعية اللحنة اخطار

 المختصة اللجنة تبلغ أن وعليها األعضاء من تقدم التي القوانين مشروعات أواقتراحات

 لدستوري. الخبير برأي االسترشاد مرهون محسن المحامي النائب وطلب بمالحظاتها.

 حيث مرهون محسن النائب لرأي مغايرا جاء الدستوري الخبير رأي أن المثيرللدهشة

 السادة من تأتي التي وتلك الحكومة من تأتي القي القوانين مشروعات بين بالتفريق بدأ
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 هيئات من جاءت قد الحكومة من تأتي التي القوانين مشروعات أن أساس على األعضاء

 القانونية واللجان القانونية للشئون الدولة وزارة وهي القوانين بصنع متخصصة فنية

 سليما يصل قوله حسب الحكومة من ينبثق الذي فالمشروع الحكومة. أجهزة في الموجودة

 تام غنى فهوفي واالنقصاء البحث ناحية ومن الموضع ناحية ومن الصياغة ناحية من

 األعضاء به يتقدم الذي المشروع أما الئحة. (٨١) التشريعية اللجنة الى االحالة عن

 فكرته أوالفي للنظر التشريعية اللجنة الى فورا يحال أن حتما يتعين ولذا قانون فهواقتراح

 أنها فقال )الثحة( الثانية الفقرة ١٨ المادة الى ذلك بعد الخبير وتطرق الئحة(. ٨٠)

 للصياغة ال تتعرض ال لكنها للدستور ومطابقتها القوانين مشروعات بالنظرفي تختص

 اخطار عن فتكلمت للخبير زال ما والقول الالئحة من ٢٤ المادة أما آخر. شيء ألي وال

 أن على األعضاء أومن الحكومة من تأتي التي القوانين مشورعات بجميع التشريعية اللجنة

 احالة صحة بالتأكيدعلى الخبيرتعليقه واختم المختصة. للجنة مالحظاتها فيها تبدي

 نصوصه ومع الدستور مع يتفق وأنه (٨١) التشريعية اللجنة الى المجلس رئيس من المشروع

 بعدم فيه ونشكك نطعن الحكومة من يأتي قانون مشروع كل أن بالمرة لنا اليجوز وأنه

 الفقهي رأيه الخبيرعن سأل بأنه منبها مرهون النائبمحسن وهناقاطعه الدستورية.

 ورد الداخلية. بالالئحة التي بالمواد يهتدي أن يريد وليسعنجوازأوعدمجوازوأنه

 أن اال ذلك. الى أحد ينبهه ألن حاجة في وليس تماما واجبه يعرف بأنه الدستوري الخبير

نفسه. يغالط الدستوري الخبير أن يعتقد أنه قال مرهون محسن النائب

 ألحكام مخالف الخبير رأي بأن قال حيث واديالذ خالد النائب من الثانية المداخلة كانت

 ألنه يقدم مشروع ثاني هو المشروع هذا أن ذلك الداخلية الالئحة من (٨٣و ٨٢ ) المادتين

 المادتين: بقراة السماح طلب وهنا العمل. قانون بمشروع اقتراح بتقديم الحكومة سبق

 معروض آخر أومشروع باقتراح مرتبط بقانون أومشروع اقتراح قدم اذا (٨٢) المادة

 جدول في بذلك المجلس وأخطر اللجنة هذه الى مباشرة الرئيس أحاله اللجان احدى على

 القوانينفي أومقترحات مشروعات تعددت اذا تقول (٨٣) والمادة . الالحق األعمال

 خلص ذلك بعد . له تعديل بمثابة عداه واعتبرما هواألصل أسبقها أعتبر الواحد الموضوع

 فأنه وعليه محلها غير هيفي الخبير بها أفتى التي الفتوى بأن للقول الذوادي النائب

 لنائبخالد اعترض وقد التشريعية. اللجتة الى الحكومي( المشروع) هذا باحالة يطالب

 االحالة على للتصويت الداعي البنعلي خليفة السيد الجلسة رئيس اقتراح على الذوادي

المجلس. أقرها وأن سبق التي الداخلية الالئحة بتطبيق وطالب القانونية الشئون الى

 للتفسير تأييدهما عن فخرووعبرا والوزيرالدكتورعلي مبارك بن محمد الوزير داخل وقد

.٨٣و ٨٢و ٨١و ٨٠و٢٤ رقم الالئحة مواد الدستوريفيشأن الخبير أورده الذي
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 وعيسى حماد سلمان محمد األعضاء السادة الذوادي خالد النائب نظر وجهة أيد وقد

 اقترح التسوية من وكفوع سم.وعيسىقا جابرصباح الذواديوعبداألميرالجمريومحمد

 قانون دراسة من نتهاءلال اسبوعين مهلة القانونية اللجنة تعطى بأن صالح العضوعلي

 يحال أن الى االجتماعية الشئون لجنة تنتظر وأن الذوادي خالد الزميل من المقدم العمل

 الحكومة من المقدم القانون سويا...مشروع القانونين للنظرفي اسبوعين بعد قانون اليها

 وقد المجلس. الى موحدا تقريرا وترفع الذوادي خالد الزميل من المقدم القانون ومشروع

 ومبدأ يتعارض اعتبارأنه على المقترح هذا على اعتراضه عبرالعضومحسنمرهونعن

 أوعدم والقانونية التشريعية الشئون للجنة الحكومة من الواردة القوانين مشاريع انزال

 الى الحالته للتصويت األهلي العمل قانون مشروع الجلسة رئيس طرح أن ما لكن اتزالها*

 وبذلك عضوا ٢ ١ وعددهم األعضاء أكثرية عليه وافق حتى االجتماعية الخدمات لجنة

المستقبل. في عليها يبنى سابقة بمثابة االحالة هذه اصبحت

 كانت والعمالية والمعيشية االجتماعية المطالب وقضية السياسية الحريات معركة أن ومع

 من الوطني المجلس لتمنع تكن لم مجتمعة هذه أن اال المجلس أعمال أجندة على طاغية

 بشأن قانون ومشروع القضاء كادر قانون كمشروع القوانين مشروعات من العديد طرح

 أول اعتبار بشأن قانون ومشروع حكومية مؤسسة الى سلكيوالال البرق شركة تحويل

 األهلي القطاع في العمل قانون ومشروع التسول بتحريم قانون ومشروع للعمال مايوعيدا

 بشأن قانون بمشروع واقتراح المتوسطة المرحلة ميحتى االلزا التعليم بشأن قانون ومشروع

 النفط لتسويق البحرين شركة انشاء بشأن قانون بمشروع واقتراح والنشر المطبوعات

 الحكومي الكادر درجات مربوط بداية تعديل بشأن قانون بمشروع واقتراح ومشتقاته

 التعجيل أن الى االشارة تجدر وغيرها. الذري الوقف الغاء بشأن قانون بمشروع واقتراح

 وعدم بالدولة األراضي جميع الحاق قانون مشروع طرح على الطريق قطع قد المجلس بحل

 بمشاريع يتعلق فيما أما برغبة. االقتراح سقوط ضوء على وذلك فيها التصرف جواز

 القوانين من مشروعا العشرين يقارب ما المجلس ناقش فقد الحكومة أحالتها التى القوانين

 تتظيم بشأن قانون ومشروع ١٩٧٥ المالية للسنة العامة الميزانية ربط بشأن قانون كمشروع

 ومرسوم الشخصية البطاقة قانون بمشروع مرسوم الصيدلية والمراكز الصيدلة مهنة

 ومستخدمي لموظفي التقاعد ومكافآت معاشات تنظيم قانون ومشروع السفر جوازات قانون

المالية. االعتمادات بفقح الخاصة المراسيم الى اضافة القوانين من وغيرها الحكومة
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 الدولة أمن قانون
 الوطني المجلس وحل



 لمشاحنات منا شهد أن بعد للمجلس األول االنعقاد انتهىدور ١٩٧٤ يونيو الثالثينمن في

 وأسلوب التسلطي النهج عن للتنازل السلطة استعداد عدم على يدلل ما والمصادمات

 األجواء هذه في واالجتماعية. واالقتصادية السياسية الحياة مناحي مجمل على الهيمنة

 انتهاء بمناسبة الوزراء رئيس كلمة جاءت السلطة نوايا حيال والشك بالريبة المشحونة

 بين الثقة أجواء عن تحدثت ألنها االعضاء السادة بين الدهشة لتثير األول االنعقاد دور

 التعاون نتيجة دستورية وممارسات انجازات من المجلس حققه بما واشادت المجلسين

 رئيس امتداح األعضاء استغراب من وزاد والتنفيذية. التشريعية السلطتين بين المثمر

 حقوقهم مارسوا وأنهم ها وأدا األمانة حفظ من خير وبأنهم المجلس أعضاء دور الوزراء

 الرقابة لمبدأ تحقيقا للوزراء أسئلة من قدموا فيما سواء واخالص بأمانة الدستورية

 من المجلس أحاله وما وحوار نقاش من أثاروا أوبما التنفيذية السلطة أعمال على البرلمانية

الحكومة. الى رغباتومقترحات

 من حملته وما السلطة ممارسات مع أبدا ليتوافق يكن لم والمديح االطراء هذا لكن

 لها بعين لمقا أوا التجربة المشاركينفي بعض على العسير باألمر. يكن لم ولذا سلبية ققاعات

 الهدف وأن السياسية المناورة حلقات من حلقة يعدوكونها ال االشادة هذه أن يكتشفوا أن

 والحقيقة الخطيرة. التراجعية الخطوات احدى على لالقدام المالئم الظرف تهيئة منها

 المجلس عطلة في الدولة أمن قانون طرح توقع من الشعب ممثلي بين من يكن لم أنه

 فيه كانت الذي الوقت القانونفي معهذا الحكومة فيه تعاملت الذي السرية بحكم وذلك

 السفير رسالة ذلك سجلت كما القانون هذا بصدور ودراية علىعلم البريطانية السفارة

رايت. السيدباتريك اسم والمعنونة ١٩٧٤سبتمبر٢٤ المؤرخةفي

 من البريطاني السفير كان ١٩٧٤يونيو من الثالثين ألولفي دوراالنعقاد فيحفلفض

 موضوع طرح حيث لمجلس لوبي الحفلوكانتلهجلسةفي الذينحضروا ضمنالمدعوين

 من األولى وهي لندن الى المجلس بهارئيس سيقوم التي الزيارة وأكدأوالعلى االجازات

 الشيخ الوزراء برئيس يتعلق فيما الجاللة. علىصاحبة فيهاضيفا سيحل نوعهاوالتي

 الرضى يعبرعن كان الشيخ وجه أن قال حيث انطباعه السفير سجل سلمان بن خليفة

 وأنه العام هذا البحرين يغادر لن الذي الوحيد الوزير يكون لن سوف ألنه بالتجهم المطبوع

 التي لشيوعيين دمة القا واألخيرفهوالرحلة الثالث الموضوع أما مكتبه. سيظلمحجوزافي

 اليساريين النواب األخيرهواشعار السفيرللموضوع اثارة من والقصد ريا.بلغا الى ستكون

 المعسكر مع وبعالقتها التحريرالوطفي جبهة بتحركات واطالع علم على بأنه والتقدميين

االشتراكي.
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 السياسية والقوى النواب فوجى واحد بيوم الثاني االنعقاد دور بدء وقبل ١٩٧٤ اكتوبر ٢٢ في

 الداخلية وزارة يعطي الذي الدولة أمن تدابير بقانون مرسوم بصدور البحرين وشعب

 تقديمه بدون سنوات ثالث لمدة السجن في وايداعة مواطن أي على القبض صالحية

 أوقام ألقوالأوا األفعال من أتى شخصا أن على جدية دالئل قيام لمجرد وذلك للمحاكم

 أوالخارجي الداخلي باألمن اخالال يعد مما أوخارجها البالد داخل أواتصاالت بنشاط

 أواالقتصادي أواالجتماعي االساسي أوبنظامها للدولة والقومية الدينية أوبالمصالح للبالد

 الشعب بين القائمة العالقات على تؤثر أن المحتمل أومن تؤثر التي الفتنة قبيل من أويعد

 بالمؤسسات العاملين أوبين الشعب فئات أوبين للدولة المختلفة المؤسسات أوبين والحكومة

 أونشر امة هد أودعايات تخريبية بأعمال القيام على تساعد أن شأنها من أوكان والشركات

 يحضرها ال وأنه المحكمة جلسات سرية على فتنص الثانية المادة أما االلحادية. المبادئ

 يصادر الذي القانون هذا المعارضة فسرت وقد وممثله. والمتظلم االدعاء ممثل سوى

 حكم الى بالبالد للرجوع سيئة نوايا على ينطوي انه على النوايا على ويحاكم الحريات

والتنفيذية. التشريعية السلطتين بين الثقة انعدام يعكس وانه الطوارئ قانون

 المرسوم هذا احالة تمت ١٩٧٤ نوفمبر ٣ المنعقدة الثاني االنعقاد دور من الثالثة الجلسة في

 الشئون لجنة اخطار مع وذلك والدفاع والداخلية الخارجية الشئون لجنة على بقانون
.نونية لقا وا لتشريعية ا

 محلها كانتفي المجتمع في المثقفة الطبقة مخاوف هوأن عليها التأكيد يجب التي والحقيقة

 لمعتقلين ا على أحكامه بتطبيق لحكومة ا باشرت بقانون المرسوم ا هذ صدور ومنذ أنه لك ذ

 ت وانتهاكا قمعية سياسات من ذلك صاحب وما الطواري قانون رجوع يؤكد بما السياسيين

 القانون فأنهذا أكثردقة وعبارة الزمن. من البحرينطوالعقود فظيعةعانىمنهاشعب

٠١٩٧٣ دستور وفرها التي الجزئية الديمقراطية الديمقراطية يلغي

 الى لجأت فقد الفعل ردود اعتبارها وتضعفي القانون ا هذ خطورة تدرك كانت السلطة وألن

 أن من خوفا ندوات عقد من ربيعة وعلي صباح جابر ومحمد مرهون محسن النواب منع

 الشعب كتلة هوأن بالذكر الجدير والخارج. الداخل في عام رأي الى القانون رفض يتحول

 بالمطالبة األخرين األعضاء بمساعدة وبادرت القانون هذا معارضة لواء رفع من أول هي

 من الحكومة خوف ولكن للمناقشة المجلس على الدولة أمن بير تدا بقانون مرسوم بعرض

والتأجيل. للمراوغة اضطرها التصويت القانونفي سقوط

 التيتجاوزعددها االضراات موجة من الحد أجل القانونهومن أنهذا الحكومة كانرد

 عام ويونيومن يناير في حدثت التي االضرابات بذلك تقصد و اضرابا والعشرين الستة

٠١٩٧٤
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 أكتوبر من والعشرين السابع في السفارة بعثت داخلية شئون — البحرين عفوان تحت

 أنه فيها وقالت بلندن األوسط الشرق بدائرة هريس دي. أي. السيد الى برسالة١٩٧٤

 بتدابير بقانون أميري مرسوم صدر ساعة وعشرين باربعة الوطني المجلس افتتاح قبل

 الخاص ١٩٦٥ لعام الطوارئ قانون اللغاء يمهد الجديد القانون هذا وأن الدولة أمن

 يعطي القانون هذا لكن الدستور(. مع لتعارضه عائقا مثل الذي )القانون العام باألمن

 منحقهم المعتقلين وأن سنوات( ثالث )لمدة االعتقالوالسجن صالحية وزيرالداخلية

العليا. المحكمة االسئناف-في

 للنقاش موضوعا كانت الجديد القانون مواد أن فيقول القانون على تعليقه السفير ويواصل

 وأن ، دقيقة آخر والى المنتخبين االعضاء بعض مع ومساومات تشاور وموضع الحكومة مع

 ما حد الى واثقة فهي ولذا الحكومة به تقدمت ما افضل هي يقال كما النهائية المحصلة

 اعتقدتأن لحكومة السفيرفأن وحسبقول وتمريره. لالزم التصويت لحصولهعلى

 احترازية.فيختام كخطوة هوأمرضروري الطريقة الوقتوبهذه فيهذا المرسوم اصدار

 بالتقدم المجلس انعقاد حال األعضاء مبادرة احتمال السفيرعن تحدث الرسالة هذه

 من ستكون الهزيمة فأن ذلك على التصويت لوتم وأنه ١٩٦٥ قانونبالغاء بقراريطالب

الحكومة. نصيب

 أزمة حدوث في تسبب قد المجلس عطلة من يوم آخر في القانون ا هذ صدور أن الواقع في

 الذي القانون بهذا القبول أما هما صعبين خيارين بين النواب ووضع وسياسية دستورية

 المعارضين من للتخلص كأداة ويستخدم النواب حركة ويقيد السياسية الحريات يلغي

 بية، النيا الحياة وتعليق الوطفي المجلس وهوحل االسوأ أوتوقعحدوث والنقابيين السياسيين

بالتفصيل. ذلك لذكر سنأتي كما

 نقاشات على هيمنت قد األخرى السياسية القضايا جانب الى لقانون ا ا هذ أن القول يمكن

الخاص. بطابعها وطبعته الثاني االنعقاد دور المجلسفي جلسات

 بين من االولى هي محاميا ٢ ١ قبل من وقعت التي البحرينيين المحامين رسالة تعتبر

 فيه مشيرين بقانون المرسوم على يعترضون وفيها المجلس استلمها التي االحتجاج رسائل

 المحاكمات اصول لقانون مغاير وأنه الدستورية القواعد ألبسط القانون هذا مخالفة الى

 الدستور من ١٠١ المادة الحكام ومخالف القضاء باستقالل وماس ١٩٦٦ لعام الجزائية

 الرابعة الجلسة الرسالةفي هذه قراءة تمت وقد اقراره. دون بالحيلولة يطالبون بذلك وهم

٠١٩٧٤ نوفمبر ١٠ ةفي المنعقد

 بالكويت البحرين لطلبة الوطني اإلتحاد من الواردة االستنكار برقيات قراءة ذلك تبع

 واإلتحاد بالعراق البحرين لطلبة الوطني واإلتحاد ببيروت البحرين لطلبة الوطني واالتحاد
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 السوفييتي باإلتحاد البحرين لطلبة الوطني واإلتحاد بحلب البحرين لطلبة الوطني

 سراح وباطالق بالغائه وتطالب الدوله أمن تدابير بشأن بقانون مرسوم تستنكر وجميعها

السياسيين. المعتقلين جميع

 يستنكرون مواطنين من واردة عريضة منها عرائض ٨ الجلسة هذه نفس تليتفي كما

 ربيعة العضوعلي علق وقد الدوله. أمن بيرتدا بشأن بقانون المرسوم على بشدة ويحتجون

 الشعبية األوساط كل قدحرك الدولة أمن بقانون المرسوم أن بالقول الرسائل هذه على

 المزيد الى فيه ونتطلع الديمقراطي العمل نباشرفيه الذي الوقت صدورهفي استنكرت التي

 ويمنع السياسي المستوى على يقيدنا سوف المرسوم أنهذا المجاالت. كافة تفي الحريا من

 لن سوف العاسل فأن االقتصادي المستوى وعلى ، حرية وبكل رأيه التعبيرعن من المواطن

 ويعتبره عمالي تحرك أي يمنع القانون ألن الشركات تصرف سوء على يحتج ولن يطالب

 ا هذ اصدار في النية الحكومة لدى كان ا اذ بأنه بالقول تعليقه ربيعة علي واختتم . فتنة

 سيحيل لوأقرفانه المرسوم هذا أن المجلس. يناقشه قانون مشروع شكل فليكنفي القانون

يحتج وال ينتقد وال يتكلم ال الغنم من قطيع الى البحرين شعب

 السياسيين المعتقلين سراح واطالق الدولة أمن قانون بإلفاء المطالبة البرقيات توالت وقد

 الوطني واإلتحاد الكويت فرع البحرين لطلبة الوطني اإلتحاد من الواردة تلك ضمنها ومن

 واإلتحادالوطني الهند فرع البحرين لطلبة الوطني اإلتحاد الباكستان فرع البحرين لطلبة

 األمريكيين الطلبة من برقية المجلس إلى وردت كما السوفييتي. اإلتحاد فرع البحرين لطلبة

 ويستنكرون السياسيين المعتقلين سراح بإطالق الطلية يطالب وفيها السوفييتي االتحاد في

 المنعقدة عشر السادسة الجلسة البرقياتفي هذه قراءة تمت وقد الدولة. أمن تدابير قانون

.٧٥ يناير ٥في

 محمدجابرصباح النائب تحدث والرسائل البرقيات هذه األعضاءعلى تعليق معرض في

 على دليلهيإالما الدولة تدابيرأمن بقانون والمرسوم والرسائل البرقيات هذه أن فقال

 بها يتغنى التي الديمقراطية وأن تامة مصادرة صودرت قد العالم هذا في الحريات أن

 المحلية الصحف مراسلي بعض من الببغاوات ويرددها المسئولون بها يتبجح أوباألحرى

 ما السلطة طرف إلى تماما المنحازة الواحدة والعين الواحد السمع ذات تحريرها ورؤساء

 انتهاكات من الوطن هذا داخل يجري لما وتغطية العالمي العام للرأي تضليل عملية إال هي

 الشهور هذه االعتقال رهن المعتقلين بقاء أن اإلنسان. حقوق مبادئ وألبسط للدستور

 السياسة عقم على واضحة داللة ليدالن الدولة أمن تدابير بقانون المرسوم وصدور الطويلة

 أنناوضعنا القول .وأضاف لبلد هذاا تدبيرشئونأمن الداخليةفي التيتتهجهاوزارة

مشكلة سيحل بأنه ، معه جانبي اجتماع من أكثر في لنا الوزراء سمورئيس وعود في ثقتنا
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 يعلم وال الرياح، أدراج ذهبت األخرى هي الوعود هذه أن إال العاجل القريب المعتقلينفي

 كوسيلة الندوات رفض على يوقع الذي هوذلك المعتقلين..هل مشكلة بيده من وحده الله إال

. الشعب ارادة أمام المنهار المرسوم لحماية

 وهويتنافى الدولة تصدره قانون أي أن فقال ربيعة العضوعلي علق الموضوع نفس وفي

 الدولة أمن بقانون ومرسوم الفائدة. عديم فهوقانون ورغباته الشعب مطالب مع ويتعارض

 الداللة يعطي وهذا المجلس الى ترد التيكانت والرسائل البرقيات الشعبفيصورة رفضه

 وتأخذ تعاطف أن التنفيذية السلطة على ويجب فيه مرغوب غير القانون ا هذ بأن الكافية

 ديمقراطيا. وضعنا كان إذا هذا المرسوم هذا وتسحب رغبته عند وتنزل الشعب برأي

 القوانين تصدر باسمه الذي الشب شعور مراعاة وجوب هي وأخيرا أوال فالديمقراطية

 تعميق - هما أساسيين شيئين أكد بقانون المرسوم الشعب. هذا ورغبات تتمشى التى

 انتهت هذه الثقة أزمة لوأن وددنا والذي التنضيذية، والسلطة الشعب بين الثقة عدم

 كرر ولطالما التنضيذية، السلطة ضعف هوتأكيد الدالئل وثاني الوطني. المجلس بانعقاد

 قوية الحكومة كانت إذا بأنه عليه أرد وأنا قوية الحكومة أن تعليقاته في الخارجية وزير

األنفاس. وأسكت األفواه كمم الذي المرسوم هذا مثل بقانون مرسوم الى تحتاج ال فهي

 المعتقلين فيهاموضوع ناقش سرية جلسة المجلس عقد وقد القول ربيعة علي وأضاف .

 أيام سراحهم اطالق ننتظر وكفا خيرا ووعدت المجلس هذا ورغبات الحكومة وتجاوبت

 (٢٠) رقم الدستورية والمادة التاريخ-- هذا حتى سراحهم يطلق لم لألسف ولكن العيد

 تعليقه ربيعة علي واختتم الخ... قانونية ادانتهفيمحاكمة تثبت حتى بريء المتهم بأن تقول

 عن هوالمسئول والشرعية القانون أن عندماقال وزيرالخارجية الردعلى أمابشأن قائال

 سراح اطالق عن هوالمسئول والشرعية القانون لوكان بأنه عليه فأرد المعتقلين سراح اطالق

 القانون يسود أن أردنا إذا ا هذ .أشهر. ستة حوالي منذ بيوتهم في المعتقلون لكان المعتقلين

. والشرعية

 محمد الشيخ الخارجية وزير لسان على ربيعة العضوعلي تعليق على الحكومة رد جاء وقد

 ربيعة علي الزميل به تقضل مما األول الجزء على سيعلق بأنه قال الذي الخليفة مبارك بن

 الذي األول للقسم بالنسبة ومكرر. معاد كالم ألنه عليه يعلق لن فانه الثاني القسم أما

 كان اذا تساءل الطلبة وصوت العرائض بواسطة بقانون المرسوم رفض الشعب بأن يقول

 اال يعترفون ال أنهم قال ثم المجلس؟ غيرهذا أخرى تشريعية سلطة هناك أن ذلك معنى

 له سلطة آخر مجال أي في يتخذ أن )علي( األخ ويستطيع تشريعية كسلطة المجلس بهذا

 المحترمين. األعضاء الممثلةفي التشريعية بالسلطة اال يعترفون فال )الحكومة( هم أما ،

 تكميما هناك أن اليوم سمعوه ما كل بعد يعتقد ال أنه فقال واالنفس األفواه تكميم على وعلق
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ولالنفس. لالفواه

 وزارة رفضت عندما القانون ضحايا أول هم النواب يكون أن العجيبة رقاتالمفا من

 بيرأمنتدا بقانون مرسوم عنوان تحت لعقدندوة مرهون محسن النائب طلب الداخلية

 العضومحسن توجه المنع هذا على وتأسيسا . البحرين في الديمقراطية والحياة الدولة

 أن بالوزارة حدت التي األسباب هي ما الداخلية: لوزير التالي بالسؤال مرهون حميد

 بالمواطنين؟ االتصال المشروعفي حقه من النائب وتحرم الطلب هذا ترفض

: يلي الوزيركما رد وجاء
 حميدمرهون محسن السيد من الموجه السؤال على اطلعنا فقد الرئيس سعادة

 الى الداخلية وزارة دعت التي االسباب ايضاح فيه يطلب والذي الوطني عضوالمجلس

 والحياة الدولة أمن بيرتدا بقانون مرسوم بعنوان ندوة بعقد قدمه الذي الطلب رفض

 الذي الطلب بأن بالعلم ونرجوالتفضل ١٩٧٤نوفمبر ١٦ بتاريخ البحرين في الديمقراطية

 رقم بقانون المرسوم من (٣) المادة عليها نصت التي الشروط شأنه تتوفرفي لم للوزارة قدم

 معه تمتنع الذي األمر والتجمعات والمواكب العامة االجتماعات بشأن ( ١٩٧٢ ) لسنة ( ١٨)

 بقانون المرسوم من (٤) المادة أعطت فقد تقدم ما جانب والى ، الندوة عقد على الموافقة

 باألمن االخالل شأنه من كان ا اذ العام االجتماع منع حق للشرطة العام للمدير اليه المشار

 سببخطيرغير أوألي والمكان الزمان ظروف أوبسبب منه، الغاية بسبب العام أوالنظام

 االخالل شأنه من بالطلب الموضح الموضوع لمناقشة الندوة عقد أن الوزارة رأت وقد ، ذلك

 أن ذلك الندوة عقد على الموافقة عدم حقها من أصبح فقد ثم ومن العام والنظام باألمن

 الوطني المجلس كان ا واذ الدولة. قوانين من كقانون صدوره يوم من نافذ بقانون المرسوم

 المجلس لجان في وأنما عام اجتماع ليسفي بشأنه والتحدث مناقشته مجال فان بعد يقره لم

 قوانين لمناقشة ندوات عقد بطلب لآلخرين يسمح بأن لك ذ بغير والقول ،نفسه لمجلس ا وفي

 يشكل الذي األمر القوانين هذه مثل بنقد فتسمح المناقشة معه تسع الذي األمر نافذة

 هذه مثل تحدثفي التي التجمعات بسبب العام.. والفظام العام األمن على حقيقيا خطرا

 لمثل الندوات ورفض عليها السيطرة يصعب وانفعاالت اثارات من يصاحبها وما الظروف

 المجالتفي صفحات على يوميا نطالعه الذي المباح النقد حق مع يتعارض ال األغراض هذه

 االخالل الى تؤدي عامة تجمعات الحقفي هذا هوممارسة يتعارض الذي وأنما كاملة حرية

 وعدم بالمواطفين لالتصال الوحيد السبيل هي ليست والندوات العام... والنظام باألمن

 بغير والقول بهم االتصال في حقه من عضوالمجلس حرمان يعني ال عقدها على الموافقة

 بالمواطنين يتصلون ال ندوات عقد يطلبون ال الذين المجلس أعضاء حضرات أن يفيد ذلك

 يهمهم فيكلما رأيهم ويستطلعون بالمواطنين يتصلون فالجميع به التسليم يمكن ال وهوما
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. وشكرا تامة حرية في

 االرتياح. عدم سادجومن ولذا الداخلية وزارة الردمن هذا يتوقعون األعضاء يكن لم

 مسألة حيال المحدود تفكيرها و السياسية القيادة أفق يعيرعنضيق أنما الجواب فهذا

 على اطالعهم أجل من بفاخبيه االتصال خاصفي بشكل النائب وحق عام بشكل الحريات

 تؤثرفي التي بالقوانين يتعلق فيما وخاصة أوخارجه البرلمان داخل سواء المستجدات آخر

أبنائهم. ومستقبل حياتهم مجرى

 ١ ٢ في المنعقدة عشر السابعة الجلسة الوزيرفي رد على مرهون العضومحسن تعليق جاء

لقانونية: بالحجج المدعوم وهذاهوتعليقه ١٩٧٥ يناير

 وال استهتار اوال يستغرب الداخلية وزير سعادة جواب على المطلع — الرئيس سعادة

 تضعها التي القوانين بتطبيق اهتمامها وعدم المواطنين حقوق تجاه الحكومة مسئولية

٠ رجعيتها ورغم ، صالحيتها عدم رغم ،القوانين هذه في وتالعبها ، بنفسها هي

 مرسوم بعنوان- ندوة عقد من منعي بشأن ، سؤال على الداخلية وزير سعادة جواب ففي

: -يقول الدولة أمن بيرتدا بقانون

 (٣) المادة عليها نصت التى الشروط شأنه فى تتوافر لم للوزارة قدم الذى الطلب بأن أوال-

 ت،والتجمعا لمواكبالعامةوا االجتماعات بشأن ١٩٧٣ لسنة ( ١٨) رقم بقانون المرسوم من

 الصحة، عارعن األسف- مع كالم- وهذا الندوة، عقد على الموافقة معه تمتنع األمرالذي

 من الشروط، كافة على يشتمل الندوة لعقد قدمته الذى الطلب أن ذلك له، أساس وال

 بموافقتهم المنطقة من المواطنين توقيع ومن للوقت، مراعاة ومن وللمكان، للموضوع تحديد

 يشتمل يكن لم جاءنى، الذى الرفض خطاب أن الداخلية وزير على وأرد الندوة، هذه على
 "فورمة عريضة من مكون خطاب على فقط أقتصر بل للرفض، السبب هذا مثل على

 أوبتعبير باألمن، تخل الندوة هذه أن من غيرى، الى أيضا ترسل كما الي أرسلت ، عادية

أمنية. ألسباب الندوة هذه منعت فقد آخر،

 (٤) المادة أعطت فقد ،تقدم ما جانب الى أنه الداخلية وزير سعادة جواب فى جاء - ثانيا

 من كان اذا العام، االجتماع منع حق للشرطة العام المدير اليه، المشار بقانون المرسوم من

 والمكان، الزمان ظروف أوبسبب منه، الغاية بسبب العام، أوالنظام باألمن االخألل شأنه

 الذى الشعب، لممثل أي - الوطني المجلس فى لنائب ندوة ان هل .ترى. خطير، سبب أوألى

 تخل هذه مثل ندوة ان هل المواطنين؟ حياة يمس موضوع صلب فى وندوة - الشعب انتخبه
 ظروف فى أننا هل أم باألمن؟ اخألل فيها حدث قد السابقة الندوات ان وهل باألمن؟

 رىءطوا حالة هناك هل باألمن؟ مخلة الندوة اعتبار تفرض الحالي الوقت فى اجتماعية

 قوات هناك أن هل أم حرب؟ حالة اآلن نحن نعيش أوهل الظروف؟ هذه فى - مثال
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 نعيش نحن ؟ القبيل هذا من اوشيء انقالب بمحاولة تقوم آخره الى أوأحزابا مسلحة

 أمام صغير ناد في تعقد ندوة من األمن على هوالخوف فأين وعادية جدا، طبيعية حالة

 جهة من اال يأتي وال مسئول، غير شخص من اال يأتي ال كالم هذا أن أعتقد المواطنين،

 سلب أجل من بالكلمات، دائما تتالعب ألن استعداد على أوباألحرى ، مسئوليتها تحدد لم

 على الموافقة حقهاعدم من فقدأصبح ثم ومن الوزير سعادة لقدقال - المواطنين حقوق

 ا واذ الدولة، قوانين من كقانون صدوره يوم من نافذ بقانون المرسوم أن ذلك الندوة عقد

 اجتماع فى ليس بشأنه والتحدث فيه المناقشة مجال فان بعد يقره لم الوطني المجلس كان

 مرسوم ؟ نفاقشها ال ولماذا القوانين، تناقش متى اذ الكالم، هذا أستغرب اننى عام..

 قانون ، المفعول ساري ألنه مناقشته، لنا يحق ال المفعول ساري قانون الدولة أمن بقانون

 األن حتى يصبح ولم المجلس، في اآلن حتى يناقش لم ألنه مناقشته.لماذا؟ لنا يحق ال عمل

 مجريات للمواطنين نوضح ومتى ؟ األمور نطرح ومتى ؟ نناقش متى اذن المفعول، ساري

 الخفاء في نناقشها هل ، المجلس هذا في تطرح وألني المباشرة، حياتهم تمس التى األمور

 هذه نناقش أن صالحها من أن أم ؟ الخفاء االمورفي هذه نناقش أن الحكومة تود هل ؟

 أعضاء من الحكومة تود هل ؟ عالنية السلطة وأمام ،عالنية الشعب أمام ونطرحها األمور

 ، الحكومة على السؤال هذا أطرح اننى ؟ أيضا الظالم في يشتغلوا أن الوطني المجلس

مليا. فيه تفكر أن وعليها

 يناقش انما والموضوع المجلس. في فقط يكون أن يجب النقاش ان : الوزير سعادة يقول

 يقكلم وحينما ، المجلس هم ألفا (٢٥٠ ال) لوأن كما نفسه المجلس وفي المجلس لجان في

 شىء. كل وناقشوا شىء، كل وسمعوا شىء كل فهموا قد الفا (٢٥ ٠ ) ال لوأن كما المجلس،

 األمور، كل فى رأيه مباشر،ونأخذ بشكل معه مشاكله نطرح أن أجل من الشعب انتخبنا لقد

 طرحنا وكان جدوى، بال لها طرحنا كان واال المجلس، هذا فى طرحها من نتمكن حتى

 ضمن أيضا الوزير سعادة يقول العامة. المصلحة يمس ال فقط- شخصي- لرأي طرحا

 األمر القوانين، هذه مثل بنقد فتسمح المناقشة، تتسع وقد الندوة: هذه رفض فى به أسبا

 مثل فى تحدث التى التجمعات بسبب العام، والنخالم األمن على حقيقيا خطرا يشكل الذى

 الندوة، منع جوهر تحمل التى هى العبارة هذه أن أرى أنا يصاحبها.. وما الظروف هذه

 يخاف الوزير وسعادة الحكومة، تضعها التى القوانين ننتقد أن من يخاف الوزير فسعادة

 تمر أن يمكن ال القوانين هذه وان المواطن، أمام ضعيفة القوانين هذه بأن واثق ألنه ذلك،

 سوف فانه حر- علني سليم بشكل تناقش حينما خاصة القوانين- هذه وأن المواطن، على

غيرصالحة. قوانين النها لها. المواطن رفض يتعمق
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 رفض جوهر فان - مرهون للعضومحسن والكالم - قلمت، فكما الرئيس- سعادة كل- على

 موقف فى ألنها المواطن، الى األمور نكشف أن تخاف الحكومة ان ، العبارة هوهذه الندوة

 أمن بيرتدا بقانون هوالمرسوم ما ويدرك المواطن، يعى أن تخاف فالحكومة بالفعل- ضعف

 .أيضا أخرى مواضيع فى أخرى ندوات تمنع وسوف األخرى؟ المشاكل أيضا هى وما الدولة؟

 الذى النقدالمباح، مع اليتعارض األغراض، هذه لمثل الندوات ورفض الوزير سعادة يقول

 على أضحك أن اال يسعنى ال وأنا .. كاملة حرية فى المجالت صفحات على يوميا نطالعه

 وتتبجح الصحافة، بحرية تتبجح الوزير سعادة كالم خالل من الحكومة الفقرة، هذه مثل

 رسمية، صحافة األسف- ومع عندنا- الموجودة الصحافة أن حين فى صحافة هناك بان

 أن بعد الصحافة هذه وشأن الحكومة مع تعامل للحكومة، عميلة صحافة منها والبعض

الحكومة. قبل من األخضر الضوء أعطى

 اقامة من منعه تم الذي هوالوحيد ليس أنه بالقول تعليقه مرهون العضومحسن اختتم وقد

 ربيعة. والعضوعلي جابرصباح الجشيوالعضومحمد العضوعبدالرسول منع تم وانما ندوة

 اطالع بهدف وذلك مرهون الوزيروالعضومحسن لكالم الكامل نشرالنص لقدتعمدت

 حاضرومستقبل وتؤثرفي الحرية جوهر تمس التي القضية هذه حيثيات على القارئ

 ساقها التي والحجج التبريرات أن في شك أدنى يوجد ال والمدنية. السياسية الحريات

 دائرته ومواطني ناخبيه مع فيها يتناول ندوة عقد من الشعب نائب منع أجل من الوزير

 المرحلة بعقلية تفكر زالت ال السياسية القيادة أن صريح وبشكل يؤكد القوانين أخطر

 على تهيمن أن تريد التي العقلية النيابية،تلك النتخابات واجراء الدستور السابقةلصدور

 القوانين وكذلك النيابية والحياةالدستور سبقت التي التعسفية القوانين المجتمععنطريق

 مرسوم مثل وخطورة فتكا أشد وهي السياسية والمشاركة الديمقراطية عهد صدرتفي التي

 الذي العقويات قانون اصدار بشأن قانون بمشروع ومرسوم الدولة أمن بيرتدا بقانون

 لجنة الى احالته وتمت ٧٤ نوفمبر ١٠ في المنعقدة الرابعة الجلسة في الحكومة قدمته

والقانونية. التشريعية الشئون

 في الدينية الكتلة مشاركة عدم نظرنا لفت الضارية الحقوقية المعركة هذه خضم في

 لكن الوسط. وكتلة الشعب كتلة لدى والشك الريبة أثار أثار مما الدولة أمن قانون معركة

 اقناع في الحكومة هونجاح المطبق السكوت سرهذا أن اكتشفنا حتى طويل وقت يمضي لم

 على والشيوعيين. للعلمانيين فقط هوموجه انما القانون هذا بأن الدينية الكقلة أعضاء

 ابرام حول باالشاعات البحرينية السياسية الساحة امتألت المهادن الموقف هذا ضوء

 موقف من والتأكد األمور استجالء وبهدف والحكومة. الدينية لكقلة ا بين سياسية صفقة

 اللقاء علىعقد الكويتية السياسة جريدة حرصت للجدل المثير القانون من الدينية الكتلة
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قاسم. عيسى الشيخ مع التالي

 االستاذ الكويتية السياسية جريدة مراسل وحرص ١٩٧٤ نوفمبر ٢٢ في المقابلة نشر تم

 الشيخ آراء خالصة تمثل أنها اعتبار على كمنشيتات ونين عنا أربعة اختيار على زين محمد

 أمن قانون في بعد رأينا نقل لم . ٢ الحكم. الدكتاتوريةفي وضد الدولة أمن مع نحن .١ وهي:

 األمن الدولة يهم كان اذا .٤ الظهور. بقصدحب كان المجلس داخل الصراع .٣ الدولة.

الخمر. نتمنع واالستقرارعليها

 قاسم عيسى الشيخ جواب وجاء الدولة أمن قانون من الكتلة موقف عن األول السؤال كان

وهوكاآلتي: الفلسفي الطابع عليه ويغلب الغموض من الكثير وفيه

 لهذا أن أقول أن أحب موافق... أوغير عليه موافق أنني أقول أن اآلن استطيع ال

 مضرة وبين محضة مصلحة في تكون لن نظرنا في والموازنة وسلبيات أيجابيات القانون

 المصلحقين بين الموازنة ستكون ومصلحتين أنهناكمضرتين أساس على وأنما محضة...

 الساحة. على مطروحة مسألة أي تقييم في خاصا منطلقا لنا يكون أن بد وال حجمهما.. في

 سنحكم المنطلق الدينللسياسةومنهذا نخضع وال للدين السياسة نخضع أن نحننحاول

 وفي الضررين. أخف ارتكاب قاعدة وهي والشرعية العقلية والقاعدة الدينية العدالة

 أمن يهمنا الذي الحين وفي العدالة تطبيق نفكرفي أن جدا الضروري من الثاني الطرف

 نسمح ال أن يهمنا الوقت نضس وفي تيارات..... بتسرب السماح وعدم واالستقرار الدولة

. المطلقة بالدكتاتورية الحالي للحكم

 بالسؤال اليه توجه فقد مفهوم والغير العائم الجواب ا هذ متاهات في ضاع الصحفي وألن

 وجاء لدولة؟ أمن قانون مع ستكون أنك أفهم االشاراتفيحديثكهل هذه من التالي:

كسابقه: مبهما الشيخعائما رد

 من سينبع موقفي أوايجابيا.. سلبيا موقفا الموضوع من سأقف أنني تفهم أن أريدك

 المقاييس تطبيق في والغفلة للغلط القابل الشخصي وبفهمي العامة الدينية المقاييس

. ذلك بعد دينية ال المآخذشخصية الدينيةوقدتكون

 وكان الحكومة مع الدينية الكتلة بلقاء المتعلق هوذلك الشيخ أغضب الذي السؤال لكن

 النواب من مجموعة اصدارالمرسوم قبل استدعت الحكومة أن هنا سمعت كالتالي: السؤال

عليه؟ موافقة أعطيتم السريعة المناقشة وبعد رأسها.. على الدينية الكتلة كانت

 كثيرا وأغضبه قاسم الشيخعيسى السؤاألثارحفيظة هذا ن زين محمد الصحفي يقول

: النفي صفة طياته يحملفي الذي التالي التساؤل األمرفيصيغة بادئ اجابتهفي وكانت

 . النواب؟ من مجموعة مع استدعتني الحكومة أن على دليلك وأين هوالمستند... ما

 تحاول أن الطبيعي من — دبلوماسية بطريقة الواقمة حدوث على ليؤكد عاد الشيخ لكن
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 األحيان كثيرمن في فردي مستوى على االتصال ويكون النواب آراء تستشف أن الحكومة

 من جهة أي تستطع لم اآلن وحتى والحكومة... النواب وبين البعض بعضهم النواب بين

. شيء أي على موافقة مني الجهاتأنتأخذ

 سيؤثر أوالقانون المرسوم هذا بأن اآلن يتردد هو:- بالقانون المتعلق األخير السؤال كان

الدستور؟ مواد بعض مع تعارضه حيث من الديمقراطية الحياة سير على كثيرا

 سلبيات أوالمرسوم القانون في أن أنفي لم فيهذا.. معك أنا : باآلتي عيسى الشيخ ورد

 سلطان الى تتطلع دكتاتورية نحارب نحن نفسه الوقت وفي السلبيات.. ولمأحددجهةهذه

 تبقي دكتاتورية الى بالبلد الوصول من الحد الى نتطلع ،اآلن المحدود السلطان أكبرمن

 يعطي عندما واالنسان األصيل. الحضاري الخط على وتقضي فكري جمود حالة في البلد

 يرتكب قد والمنحدرات المزالق هذه مثل البلد هذا تجنيب سبيل في يملك ما كل نفسه من

. مضار بأنها يقر المبداً هوفي كان وان بالموازنة خفيفة يراها التي المضار بعض

 صدوره لحظة منذ أصبح الذي بالقانون يتعلق فيما قاسم عيسى الشيخ ردود هي هذه

السياسيين. المعارضين رقاب على مسلطا سيفا وتطبيقه

 المؤيدللحكومة وليس المحايد هوموقف الكتلة موقف أن األحوال أحسن افترضنافي واذا

 دفع ما وهذا رضةالمعا صفوف في والهلع الخوف لبعث يكفي ما فيه السلبي الموقف هذا فأن

 لدعوة قاسم للشيخعيسى االنتخابية للدائرة التابعة باربار منطقة السياسيينفي الناشطين

 وهو الوداعي جعفر سيد يقول القانون. من كتلته موقف استجالء أجل من قريتهم الى الشيخ

 التقدمي المنبر )جمعية الوطني التحرير وعضوجبهة بيينوالنقا السياسيين النشطاء أحد

 قاسم عيسى الشيخ يسأل أن تعمد وأنه حماد بن علي الشيخ مسجد تمفي اللقاء أن حاليا(

 وبدون القائل قاسم عيسى الشيخ بجواب فوجئ لكنه القانون من موقفه مباشرعن بشكل

 يقول الشيوعيين. بذلك ويقصد الظالم خفافيش اال منه يخاف ال القانون هذا بأن تردد

 الرد بادرب وأنه الحضور استنكار الحال بطبيعة أثار الجواب أنهذا الوداعي جعفر السيد

. عيسى ياشيخ هوأنت بنارهذاالقانون سينكوي من أول أن بالقول الشيخ على

القانون. عنهذا السياسية القيادة دفاع كان كيف نرى دعونا واآلن

 رئيس مع ١٩٧٥ فبراير من الرابع األسبوعفي مجلةصدى أجرتها التي الصحفية المقابلة في

 نتساءل أن قبل : الوزراء رئيس قال خليفة آل سلمان بن خليفة الشيخ البحرين حكومة

 )يقصد الماضية السنة في حدث ما نتذكر أن يجب القانون هذا الحكومة أصدرت لماذا

 تحدث لماذا الشعب. من منتخب نيابي مجلس وجود وبرغم العمالية( االضرابات سلسلة

 أن يمكن والتي تشريعية كسلطة بها المعترف الساحة غير سياسية ساحات البحرين في

 ولكن متعارضة نظر وجهات وجود من يمنع ما هنال ليس الوزراء.. ورئيس الوزير تحاسب
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 عنا.أوضا وعلى علينا دخيلة بتنظيمات والمرتبطة الخارج من الواردة االثارة بدرجة ليس

 مطلقا نهدف ال القانون ا بهذ ونحن البلد ا هذ الحرياتفي لقمع يخلق لم الدولة أمن وقانون

 خاصة عليها نحافظ أن ويجب الديمقراطية الحياة أوتقليص أوتعقيد الحريات تقييد الى

 نيابيا مجلسا هناك أن الديمقراطية.. أوضاعنا أمام المشاكل اثارة يحاولون الذين من

 هذا الوحيدةفي التشريعية السلطة باعتباره البالد مشاكل فيه تبحث أن المفروض ومن

 المساس مطلقا تعني ال الحريات علي والمحافظة الديمقراطية الحياة : أيضا وقال البلد.

 والكل حدود لها الحريات وحتى األولى الدرجة في الذي البلد هذا واستقرار الدولة بأمن

 ويسمى ان البلد بعض في يحدث ما نرى أن وينبغي الرمال في رأسنا أالندس ويجب يعرفها

 أساسي... أمر هو وأمنها البحرين فاستقرار عقدنا... يحدث وما الديمقراطية بالحياة

. تقدم ي يتحقق وال ديمقراطية أيةحياة بدونهالتستقيم

 قانون تطبيق على الشيخخليفة اصرار مدى وجلي واضح يبدوبشكل الحديث ا هذ خالل من

 وسياسية مدنية حريات من الدستور عليه نص وما يتعارض أنه من بالرغم الدولة أمن

 المجتمع حركة تقييد تقتضي واألمن االستقرار متطلبات أن يرى خليفة فالشيخ ونقابية.

 البرلمان. الى والقضايا المشاكل كافة بتحويل عنها يستعاض وأنالتعبير أشكال كافة والغاء

 البرلمان يتحول عنها ومدافعا للحريات وضامنا حارسا يكون أن بدل البرلمان أن أي

وتقييدحركتهم. المواطنين حريات لمصادرة أداة الى الدولة أمن نونعلىقا بموافقته

 األزمة مع البريطاني السفير فيها تعامل التي الطريقة االستغراب على تبعث التي األمور من

 وذهب األزمة هذه تجاهل أنه حيث الدولة أمن قانون صنعها التي والسياسية الحقوقية

 به بعث الذي المطول التقرير في Tesh تش السفير يقول الحكومة. انتصار عن للحديث

 وودعت يبد ما على الحكومة أن ١٩٧٥ يناير شهر من الثاني في والكومنولث الخارجية الى

 وهي سبقه الذي العام من أكبر عالية وبمعنويات ثابتة بعزيمة للحكم ادارتها السنة هذه

 (النجاح ) ا هذ ينعكس أن في أمله عن السفير وعبر المنتخبين. األعضاء من أفضل وضع في

 في الثقة يفقد بدأ قد أنه فيها بدا عبئثقيلخاللسنة بحمل قام الذي الوزراء رئيس على

 غيره أكثرمن المحبة له يكن الذي ابنه فقد وبعد خليفة الشيخ أن السفير يقول حوله. من

 وجعله وجهه الحزينعلى أثره ترك هذا أن لديه الطيرالمفضل وهو (falcon) صغره وموت

 وزارة ويدير يبد ما على زال ال خليفة الشيخ أن فيقول يستدرك السضير لكن الناس. يعتزل

 تحول فيما نفسه من واثق غير لكنه بالوعي يتمتع الذي الجديد الوزير خالل من الداخلية

 فيقول األمن لجهاز السفير ويشير والمالي. االستشاري بدور للقيام للشرطة العام المدير

 االستخبارات شبكة باصالح مشغوال األيام هذه الخلفية الساحة في يقف الجهاز رئيس أن

الساحة. كل تغطية في الصعوية ازدياد اكتشف أنه من بالرغم
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 في فقال الدولة أمن قانون عن الدفاع معركة السفير دخل ١٩٧٥ مارس من الحادي في

 أن يلي: ما البريطانية بالخارجية األوسط الشرق بدائرة لوكاس الى المرسلة رسالته

 اعالن يتم أن الى وذلك الحكومة محامو يقول أوهكذا شرعي األمر حقيقة القانونفي

 االستفادة يريدون ال ومحاميهم المعتقلين أن القول ويضيف القانون. بطالن الوطني المجلس

 حق يعطيهم الذي الدولة( بيرأمنتدا )قانون العام باألمن الخاص األميري المرسوم من

 القانون. بشرعية اعتراف أنه على أنيضسرذلك من تحاشيا ذلك وكل المحاكم الى الذهاب

 األعضاء أن شهرنوفمبروقال عقدتفي التي السرية الجلسة الى السفير تطرق ذلك بعد

 أحد قول حسب - وصل والذي الحكومة قدمته االنذارالذي جدية من تيقنوا المنتخبين

 المرتبة القانونفي سيبقى االساس هذا وعلى البرلمان، بحل التهديد درجة الى - الوزراء

لتشريعية(. )اللجنة بالمجلس الخاصة اللجنة أجندة الدنيافي

 االتهامللماركسيين وجه كمشجب المعارضة استخدام في السفير وكعادة السياق فيهذا

 من المجلس الى ترد كانت التي العرائض و والبرقيات الرسائل من الكبير العدد وراء وأنهم

 السكوت التزم المجلس أن اال منهم، وبترتيب ير شهرينا بداية منذ الخارج الطلبةفي قبل

الموضوع. هذا حيال

 : أمرين أحد تفكرفي الحكومة أن مايشيرالى هناك أن بالقول رسالته السفير واختتم

 ادخال أجل من عليه تساوم أوأنها الدولة( أمن )قانون أكتوبر قانون بتعديل تقوم أنها أما

 التشريعية الشئون )لجنة اللجنة الموجودفي العقوبات قانون مسودة في قاسية اضافات

 ماء حفظ من قليال األعضاء اعطاء بأن تعتقد الحكومة بأن يوحي وهذا - والقانونية(

. لقانون للموافقةعلى المجلس ربمادفع الوجه

 وعلى اسلفنا كما الدينية الكتلة هي للقانون المعارضة جبهة في الضعيفة الحلقة كانت

 أعضاء على الضغط وممارسة المواطنين لحشد والتقدميون اليساريون تحرك ذلك ضوء

 ترتيب تم وقد الجمري. ألمير عبدا والشيخ قاسم عيسى الشيخ وباألخص الدينية الكتلة

 الدينية الكتلة قيادات منازل الى المواطنين لنقل اليساريين قبل من الباصات( ) الحافالت

 جانب الى القانون. من موقفهم بتغيير وناشدوهم منازلهم أمام االعتصام باشروا حيث

 تم خاللها ومن توقيع الف ثالثين حوالي ضمت للقانون رافضة عريضة تحرير تم ذلك

 من عانوا الذين السياسيين المعتلقين عن ممثلين جانب الى العريضة يمثل وفد تشيكل

 الرئيسيين الوفد أعضاء أحد وهو الشيراوي علي األستاذ يقول الدولة. أمن قانون تطبيق

 بدأت الزيارة وأن منزله في قاسم عيسى الشيخ بزيارة قامت التي الجماعة ضمن من أنه

 محاولة الطويلفي الوقت هذا أمضوا وأنهم العشاء تناول بعد اال تتتهي ولم المساء منذ

 يستهدف وأنه والديني العلماني بين يضرق ال الذي القانون هذا بخطورة الشيخ الققاع
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 الوعد بتقديم اكتفى اللقاء انهاء أجل ومن موقفه عن يتراجع أن أبى الشيخ لكن ،الجميع

كتلته. أعضاء مع الموقض بمراجعة لهم

 الكتلة على الضغط في فعلها فعلت قد المنظمة والزيارات الحمالت هذه أن الواقع في

 الهزيمة الحاق الى الحال بطبيعة التغيير هذا أدى وقد موقفها تغيير أجل من الدينية

 بالحكومة حدا الذي األمر البريطانية السفارة ورائها ومن السياسية بالقيادة المنكرة

الوطني. المجلس مع األزمة الشهيرحول بيانها الصدار

 الدينية الكتلة نظر وجهة على االطالع جدا المهم من الموقف في االنقالب هذا أثر على

 الجمريفي عبداألمير الشيخ مع األسبوع صدى مجلة أجرته الذي اللقاء خالل من وذلك

 الشيخ أجاب الدولة أمن قانون من كتلته موقف عن الجريدة سؤال في٠١٩٧٥يونيو ١٧

باآلتي:
 الوراء الى بالبلد عودة فيه رأينا لقد المشروع، هذا نرفض أن البداية منذ قررنا "لقد

. رفضه: من مناص هناك يكن لم ولذلك

 ؟ أوايجابا سلبا التعليقعليه عن المدة هذه طيلة سكتم ا لماذ كاآلتي: فكان التالي السؤال أما

 الوطني. المجلس في علني بشكل الموضوع طرح يحين أن الى الصمت فضلنالقد الجواب

 مناهضتنا وراء من نريد نكن لم أننا كما ،موضعها غير في مواقف نتخذ أن نريد نكن لم

 قلناها فقد كلمتنا لنقول الوقت حان وقد أما األطراف، من طرف أي نستفز أن للمشروع

. بالغائه والمطالبة القانون برفض صريحة

 الوطني المجلس بأعضاء الحكومة اتصال موضوع بخصوص فكان األخير السؤال أما

 الجمري: الشيخ جواب وكان اصداره قبل وذلك القانون موضوع آرائهمفي استمزاج بهدف

كانوا ( الدينية لكتلة ا ) بأنهم يؤكد أن يستطيع ولكنه ،ها يؤكد أن يستطيع ال واقعة هذه أن

. برفضه قرارا اتخذوا قد

 أوعقد بالحكومة كتلته التصال الجمري الشيخ نفي واضحا يبدو األجوبة هذه خالل من

 يأتي لم الرفض هذا لكن القانون رفضت قد الدينية الكتلة أن فيه شك ال مما معها. اتفاق

 يعود الحكومة. مع االتقاق وفشل الشارع ضغوطات منها عدة عوامل ونتيجة ا جد متأخرا اال

 حدوث أكدت التي البريطانية الوثائق الى وتفاصيله االتصال هذا عن الكشف الفضلفي

تقاريره. السضيرفي اليها أشار التي لألسباب انهار أن لبث ما الذي االتفاق

 والحكومة المجلس - المتنازعان الطرفان يتوصل أن السياسي لوسط السائدفيا الشعور كان

 القانون مفعول سريان على الحكومة اصرار وأمام ولكن توافقية سياسية تسوية الى -

 الداعم الموقف من الدينية الكتلة انتقال ومع أومصالحة. تسوية بوادر وجود آمال تبددت

وحينها الوطني المجلس لصالح القوى موازين تغيرت للقانون الرافض الموقف الى للحكومة
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 فعل رد كان للمناقشة. عرضه تم حال في بقانون المرسوم هزيمة من السلطة تأكدت

 وكانت الوطفي المجلس جلسات مقاطعة الى سارعت اذ جدا قوي الهزيمة لهذه الحكومة

 ١ ٥ األحدالموافق يوم جلسة فهي الثانية يونيوأما ٨ جلسة قاطعتهاهي التي األولى الجلسة

 الوزراء شئون ووزير االعالم ووزير الداخلية وزير من كل حضور بعد تأجيلها تم يونيووقد

 الذي األمر الحضور عن الحكومة باعتذار المجلس رئيس وابالغهم الوطني المجلس الى

انعقاده. شرعية عدم بسبب المجلس اجتماعات فض عليه ترتب

 فيه تلى صحفيا مؤتمرا االعالم وزير عقد الحكومة جلسة انتهاء وبعد اليوم هذا نفس في

للبيان: الكامل النص هو ا وهذ الدستورية األزمة حول الحكومة بيان

 وطريقا مسلكا جميعا ارتضيناه الذي الديمقراطي باالسلوب منها ايمانا الحكرمة تود

 للمواطنين تبين أن الدولة وسلطة الشعب بين التعامل من ومنهجا السياسية حياتا في

 دعتها التي الخلفيات لهم وتوضح بساتمال من حدث ما وتزيل الحقائق لهم وتجلي

 أن ..االحد اليوم صباح الوطني المجلس جلسة حضور عن االمتناع فى حقها ممارسة الى

 على الدستورقددأبت ظل فى الديمقراطية الحياة صيانة على الحريصة الحكومةوهي

 الحكومة لمست وقد الدستور... مع متفقة لتكون المطبقة القوانين كافة في النظر اعادة

 في ورغبته١٩٦٥ لسنة العام األمن قانون على الوطني المجلس أعضاء من تحفظات

 الحكومة من واستجابة األول التشريعي لفصل من األولى أثناءالدورة وذلك استبداله

 المجلس اعضاء نظر وجهات فيه راعت قانون مسودة أعدت وسياستها الرغبة لتلك

 والخارجي الداخلي أمنها لها يحفظ وقانون البالد حالة بين فيه ووازنت الوطني
تطبيقية. الةعد تضمن قضائية ورقابة

 مناقشة وجرت الوطني المجلس أعضاء كل باستشارة الصيف عطلة أثناء الحكومة ثمقامت

 تتفق تعديالت عليها وأدخلت اصداره قبل الدولة بيرأمنتدا بشأن بقانون المرسوم لمواد

 االراء كافة عن معبرا التيصدربهافكان بالصورة اصبح حتى المختلفة واالتجاهات

 ذلك رغبةفي استشفت أن بعد بمرسوم الحكومة اصدرته وقد مناقشته طرحتاثناء التي

 قد المرسوم اصدار يكون وبذلك اليه لبالد جةفيولحا اصداره لتبسيطخطوات تحقيقا

 الحكومة لمست قد الحالية الدورة مطلع فى أنه اال والدستورية. القانونية الشروط استوفى

 لتطبيق آخر اسلرب وايجاد بقانون المرسرم فى النظر اعادة فى االعضاء بعض من رغبة

 فيه النظر العادة للحكومة المجال يفسح حتى الموضرع تأجيل على اتفق أن فكان بنوده

 كل وتتفادى للبالد العليا المصلحة بها تتحقق نصوص الى والتوصل مقبولة صيغة وايجاد

 البالد االضراربمصلحة الى أويؤدى السلطتين على العالقات يؤثرفي أن شانه من ما

 األخيرين االسبوعين حتى االتفاق هذا حسب الوضع جميعاعليهاوقدبقي نحرص التي
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 الموضوع يطرح آن مختلفة وعوامل العتبارات المجلس اعضاء برغبة الحكومة فوجئت حيث

الدورة..... خاللهذه المجلس داخل لمناقشته

 ألمن بالنسبة وأنما فحسب للبحرين بالنسبة ليس وأهميته الموضوع هذا لحساسية ونظرا

 يستفيد ال حيث علنية جلسة في يطرح أن في مصلحة أي وجود ولعدم كلها المنطقة

 االستقراروالرخاءفي دعائم تقويض في يرغب ومن البالد هذه أعداء سوى ذلك من

 الوطني المجلس مع التعاون ةفياألكيد الحكومة ولرغبة لذلك وسيلة باتخاذه المنطقة هذه

 تأجيل قدفضلت لحكومة فأن المزايدات االساسيةبعيداعنجو النقاط وباالتفاقعلى

 أمنها للبالد تحفظ مقبولة صيغة على االتفاق للجميع يتسنى حتى الوطني لمجلس جلسة

. والتفاهم التعاون روح وللسلطة

 األزمة حل الممكن من كان اذا عما الصحفيين أحد سأل البيان تالوة من االنتهاء بعد

 الوزير ورد اسبوعين وأنهلميتبقمنهاسوى خاصة للمجلس الحالية الدورة انتهاء قبل

الحالية. الدورة نتهاء قبل األزمة. لحل متوفرة النيات بالقولبأن

 في البريطاني السفير يقول الوطني المجلس لجلسات الحكومة مقاطعة على تعليقه في

 األوسط الشرق مندائرة ا.٦.11 ام.لوكاس^صمسا. تي. آي. السيد الى بها بعث التي رسالته

 المنتخبينحول الوزراءواألعضاء من اعضاءالمجلس بين لناشب أنالسببهوالخالف

 هذا طرح وأن المجلس عطلة وخاللأكتوبر في األمير أصدره الذي الدولة أمن قانون

 الغاء على والوطنيين اليسارية األجنحة اصرار نتيجة جاء - لوكاس يعلم كما - القانون

 األغليية على الحصول على القدرة بعدم الحكومة وشعور ١٩٦٥ لعام العام األمن قانون

 غامضوغيرمرضفي لقانون السفيرأن لهما.يقول والمالئم البديل القانون لتمرير

 تقدير اقل على القانون ا هذ لكن بذلك لالعتراف استعداد على الوزراء وأن النواحي بعض

 منهم. اثنين سراح واطالق المحاكمة الى المعتقلين من الباقين الخمسة لتقديم ساعد

 النواب تصديق يتم أن الى المفعول ساري سيبقى القانون فأن الدستوري المبدأ وحسب

 الحكومة أن ويقول الخاصة البرلمانية اللجنة الى القانون تحويل الى السفير ويشير عليه.

 أو القانون على التصديق لالختياربين السرية الجلسة االعضاءفي حذرت وأن سبق

 المتشدد الخط شك بدون يقذكرون المنتخبون النواب وأن العام، األمن قانون الى الرجوع

 بدو ما على فهم ولذا الماضي يونيو ألبافيشهر شركة الحكومةفيقضية انتهجته الذي

 يوفر أن جالأمعا آجال تأمل الحكومة اآلن. طيه هي صيركما األمور بجعل مقتنعون

 األمور بترك سيقتنعون المنتخبون النواب فان واال المطلوبة األغلبية المعتدلون الدينيونو

 عقدت قد الدينية الجماعة يبدووكأن فأنه حال كل وعلى تحديد. بدون هي كما تسير

 القضايا في لهم الدعم بتقديم األخيرة وعد مقابل في الماركسية الشعب كتلة مع صفقة
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 الحكومةخطة وضع احتمال السفيرعن يتحدث ذلك بعد والبغاء. كالتحريم االسالمية

 االعضاء مع التعديالت مناقشة على والعمل فيصورةمشروع وتقديمه المرسوم لسحب

 جميع فأن لندن الوزراءفي رئيس أنهفيغياب فيقول لسضيريستدرك لكن بشكلسري

 على رفضته التي تقريراللجنة على اعتمادا المرسوم مناقشة على يصرون األعضاء

 يونيووبعد من الثامن في تقديمهبطريقةخاطئة. وتم وغيردستوري اعتبارأنهغامض

 عن الوزراءقراراباالمتناع اتخذ لسفير- مازال المجلس-والحديث نقاشطويلفيلوبي

الجلسات. دستورية عدم المجلس رئيس أعلن الحكومة غياب وفي المجلس حضورجلسات

 المجلس في التشريعية اللجنة أصدرته الذي التقرير السياق ها الفظرفي بلضت هوجدير ما

 لتقرير يقول ٠١٩٧٥ يونيو ٢٢ ألحد تالوتهفيجلسةا وتمت الدولة حولقانونتدابيرأمن

يلي: ما فقراته احدى في

 الديمقراطية، غير الرادعة القوانين طريق عن يتحققا أن يمكن ال واالستقرار األمن أن

 الرخاء تعميم طريق وعن بناء. ديمقراطي حوار عبر التشريعية القنوات طريق عن بل

 لها... الحلول وايجاد واالقتصادية االجتماعية المشاكل على والقضاء العدالة وتطبيق

وبحاجاتهم بالمواطنين المتزايد واالهتمام

 بتأجيل أما بصدده، المناسب القرار اتخاذ للمجلس تاركة تقريرها اللجنة اختتمت وقد

 أومناقشته الصيف عطلة خالل النظرفيه العادة للحكومة الفرصة التاحة النظرفيه

اآلن.

الشعب بيانكتلة
 شهريونيو من الثاني النصف في األزمة حول بيانها الشعب تصدركتلة المقررأن من كان

 بيانها الكتلة أجلت الذكر السالف البيان اصدار الحكومة عزم عن سماعها وبمجرد لكن

 ها نقد الكتلة وجهت بالكامل نعرضه الذي البيان هذا وفي يوليو. ٨ في اال يصدر لم الذي

أدناه: مبين هو كما األزمات اختالق مسئولية السياسي النظام وحملت الحكومة لمواقف

 وااللتصاق الحبيب البلد هذا فى الديمقراطية الحياة ترسيخ بضرورة منا ايمانا

 الحقيقة والظهار األمور مجريات على واطالعها حيويا التصاقا الشعب بجماهير

 ال الديمقراطية أن من وايمانا سياسية، متغيرات من يطرأ فيما معها والتفاعل أمامها

 وحيث البالد، دفة توجيه فى الحقيقية الشعبية المشاركة تقوفر لم ما تحقق ان يمكن

 لهزة تعرضت قد مرير نضال بعد اال تتحقق لم والتى الديمقراطية شعبنا مكاسب أن

 البناء طريق فى المسيرة وتعميق البرلمانية والحياة الدستور قبل ما الى ترجعها أن كادت
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 تعرض والذى الذكر السيء الدولة أمن يير تدا بشأن بقاتون مرسوم باصدار الديمقراطي

 على النقاط نضع ان ارتاينا م ئقد الشعبية، الجماهير قبل من واسعة ومعارضة نقد الى

 من موقفنا بذلك محددين يجرى، كان ما فهم فى لبس أي هناك يكون ال حتى الحروف

الموضوع. هذ مالبمات

 الحكومة فاجأت قليلة بساعات الوطني المجلس انعقاد وقبل ١٩٧٤ اكتوير ٢٢ بتاريخ

 بذلك مستغلة الذكر السيء الدولة أمن تدايير بشأن بقانون مرسوم باصدار المواطنين

 واألصول البرلمانية العالقات ألبسط منافيا فاحشا استغالال الدستورية النصوص

 الشعب فئات كافة قبل من وفورية عامة معارضة القى الذى المرسوم هذا الديمقراطية...

 الشخصية الحقوق ألدنى ولخرقه يحتويه الذي الفاضح للتعسف باتا رفضا رفضته التى

 سبقه قد هذا صدوره وأن خاصة الديمقراطية، معاني من معنى لكل ولهدمه للمواطنين

 خلق امكانية فى اآلمال وخيبة الثقة وعدم االرهاب من جوا أشاعت واسعة اعتقاالت حملة

األساسية. بحقوقه المواطن به يتمتع ديمقراطي وضع

 ومنسجما له معارضا شاجبا موقفا المرسوم هذا تجاه البداية منذ موقفنا كان ولقد

 أساسها كريمة حرة حياة بناء فى الشعبية الجماهير وأماني آمال مع فعليا انسجاما

االنسان. وكرامة الديمقراطية

 من موقفها تبرر أن تحاول الحكومة فى المسئولين بعض لسان وعلى الرسمية الجهات أن

 وذلك الحكومية، والبيانات الصحافة في الرسمية التصريحات طريق عن المرسوم هذا

 رأي استمزجت قد بأنها االيحاء محاولة اللعبة فى الوطنى المجلس اتجاهات كافة بزج

 لم وأنها المرسوم على وأطلعتهم السياسية اتجاهاتهم اختالف على المجلس عناصر كافة

موافقتهم. بعد اال تصدره

 الفعلي، الواقع أساس على تعتمد ال أقاويل سوى ليست التصريحات هذه مثل نعتبر أنتا

 رأينا تأخذ ولم المرسوم هذا مثل على تطلعنا لم الحكومة بأن صراحة نعلنها أننا ذلك

 هذا موقفها أن نعتقد ونحن مواطن، أي به فوجئ كما به فاجأتنا قد وأنها مطلقا، فيه

 للحياة خرق بأي يرضى أن يمكن ال نمثله الذي االتجاه أن لديها تامة ققاعه من نابعا كان

 على الطالعنا حاجة دون لديها واضحا كان فلقد ا وبهذ .عليها مساومة أوأية الديمقراطية

 وتعريته لفضحه االجراءات كافة نتخذ وأن له المعارضة موقف نقف وأن البد أننا المرسوم

 ومارسنا صدوره منذ المرسوم هذا عارضنا حيث بالفعل حدث ما هذا الجماهير. أمام

 المجلس جلسات في واثارته لموضوعه عرضنا طريق عن سواء المتوفرة االمكانيات كافة

 عن عدا الديمقراطية غير هويته وتوضيح لفضحه وغيرها الصحافة طريق أوعن الوطفي

 ممارسة بقصد عامة ندوات بعقد المسئولة الجهات لدى لنا بالسماح تكرارا طالبنا قد أننا
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 الحقوق من أنه رغم ذلك لنا تجز لم السلطات أن اال هويته وكشف المرسوم هذا فضح

األساسية.

 هذه حل الوطني المجلس أعضاء باقي مع وبالتعاون حاولنا فلقد تقدم ما لكل باالضافة

 الحكومة مع الجانبية واالتصاالت الودية بالطرق الديمقراطية الحياة تهدد التي األزمة

 رغبات بتنفيذ المتكررة وعودها ورغم أنها اال المرسوم بالفاء اقناعها بذلك محاولين

 دور شارف حتى مجردة وعودا سوى تقدم تكن ولم اهتمام لتعيرأدنى كانت ما المجلس

 المرسوم موضوع نقير أن ١٩٧مايوه ٤ جلسة وفي اضطرنا مما االنتهاء على الثاني االنعقاد

 على أن وارتأينا الطرق كافة أستنفدنا أن بعد وذلك عليه والتصويت بمناقشته مطالبين

 تجاه مسئوليته يتحمل وأن شجاعة مواجهة الموضوع هذا يواجه أن األمر نهاية المجلسفي

 بالجماهير المستقبلية قتهعال يحدد سوف الذي والواضح المحدد الموقف باتخاذ المواطنين

الديمقرطية. الحياة ببناء الكفيلة الفعالة األسس ويضع الشعبية

 وموحدا جيدا موقفا واتجاهاته عناصره بكافة األخيرة اآلونة الوطفيفي المجلس وقف لقد

 تمريره، في تأمل كانت التي الحكومة أربك مما الذكر السيئ المرسوم هذا مواجهة في

 محاولة ألية الواعية الشعبية جماهيرنا موقف الى وأخيرا أوال هذا في الفضل ويرجع

 وجهات اختالفات على أنه المجلس وأثبت والديمقراطية، الحرية في مكاسبها لضرب

الديمقراطي. العمل لضرب تحرك أي وجه بالوقوففي دائما النظرحري

 الشرعيين وممثليهم الشعب فئات كافة قبل من والشاملة العامة المعارضة هذه كل ورغم

 بعض أن بل الشاذ الوضع هذا مثل انهاء لضرورة تستجب لم الحكومة أن اال المرسوم لهذا

 هذا يشكل ولم الموحدة العامة المعارضة بهذه فوجئوا قد بأنهم صرحوا قد فيها المسئولين

 المجلس بحل التلميح درجة الىى الموقف صعدت انها بل الديمقراطى للعمل لها حافزا االمر

أحد. يرتضيه يكن لم الذي األمر البرلمانية الحياة وانهاء

 التجربة على حفاظا أدنى علىحد اتفقوا أن وبعد اتجاهاتهم بكافة المجلس أعضاء وحاول

 المسدود الطريق ألزمة حل الى يصلوا أن بالحكومة االتصاالت خالل ومن الديمقراطية

 المشاكل لحل البرلمانية الدستورية القنوات اتباع برفضها الحكومة موقف خلقها التي

 هذا لحل سعا وا جهدا وبذلوا معقولة تنازالت قدموا قد المجلس أعضاء أن ورغم المطروحة.

 عملت الحكومة أن اال خطر، ألي الديمقراطية الحياة تتمرض أال سبيل وذلكفي االشكال

 فاحشا، استغالال الدستورية الثغرات جديد ومن بذلك مستغلة األمرالواقع فرض على

 المرسوم مناقشة لتتحاشى األخيرة الوطني المجلس جلسات حضور عن امتتعت أن وكانت

 فض مرسوم صدور حتى ذلك واستمر بشأنه الديمقراطي قراره اتخاذ المجلس على وتفوت

الثاني. االنعقاد لدور الدورة
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 الدستورية للقنوات وتخط البرلماني للعمل تمييع من هذه الحكومة مواقف نشجب اذ أننا .١

 واألساليب العقلية تجاوز الى ندعوها فأننا المطروحة المسائل معالجة في الديمقراطية

 البرلمانية والحياة الدستور بنصوص تلتزم وأن االجتماعية المشاكل معالجة في القديمة

 العصي تضع أن ال المشاكل هذه حل في التشريعية والسلطة تتعاون وأن ،ارتضتهما اللذين

المسيرة. العجالتفتعيق بين

 باطالق وذلك مرارا عليها أكدت والتي نواياها حسن اثبات الى ندعوها فأننا كذلك .٢

 قبل من والقاطع التام الرفض وضوح بعد خاصة كافة، السياسيين المعتقلين سراح

والقمع. االرهاب وأساليب للمرسوم الشعب جماهير

 الوطنيفي المجلس في والعناصر االتجاهيات الموحدلكافة بالموقف نشيد اذ وأننا .٣

 الديمقراطية الحياة ترسيخ أجل ومن الدولة أمن بيرتدا بشأن بقانون المرسوم مواجهة

 علىموقفها فظ أنتحا اختالفها االتجاهاتعلى ندعوهذه فأننا وحريته المواطن وكرامة

الديمقراطية والمكاسب تجربة ل علىا تزيدهصالبةحفاظاعلى اوأن الموحدهذ

 ومحمدومحمدسلمانحماد ربيعة علي وهم الشعب تكتل أعضاء البيان على وقع وقد

الذوادي. وخالد المعاودة وعبدالله الذوادي حسن وعيسى مرهون ومحسن جابرصباح

 المواطنين أوساط في واسعا صداه وكان االسبوع صدى مجلة في البيان هذا نشر تم

 الهدف حقق وبذلك به الكويتية الصحافة اهتمام الى باالضافة العام بالشأن والمهتمين

 مسئولية لوطني المجلس تحميل التيحاولت ادعاءاتالسلطة وتفنيد فضح وهو المنشود

 حيث البيان هذا نشر على جدا عنيفا السلطة فعل رد كان المسدود. الطريق الى الوصول

 باالضافة بشمي ابراهيم وهواالستاذ البيان بنشر قام الذي الصحفي اعتقال على أقدمت

لمطبوعات. قانون مخالفة الصدوربحجة المجلةعن الىتوقيف

 والحذر الترقب من حالة في السياسي الوضع أصبح والحساس المعقد الظرف هذا في

 الوطني. المجلس حل من أوأدنى قوسين قاب أصبحت الحكومة بأن القائلة الشائعات وراجت

 السيد الى ١٩٧٥ يونيو من والعشرين الثاني في البريطاني السفير بها بعث التي الرسالة في

 للقانون التأييد كسب في الحكومة نجاح لعدم تشاؤمه السفيرعن عبر لوكاس أم. تي. آي.

 الى وانتقلت موقفها الدينية الكتلة غيرت عندما بالنكسة مني الحكومة موقف أن قال حيث

 سبب وعن للجنة. تقريرا مناقشة يصرعلى الذي للماركسيينوهوالموقف الداعم الموقف

 بمقترحات القبول الحكومة رفض بسبب التغييرحدث هذا أن السفير يقول الموقف تغير

 القوانين. من العديد ميةفياالسال التعديالت ادخال حد عند تقف التيلم االسالمية الكتلة

 المجلس أعضاء تكمنفي الكبرى الصعوبة أن فيقول الوسط كتلة عن السفيرعن ويتحدث

 الكوب تدع أن السر في الحكومة من يطلبون الذين الوسط( )كتلة المعتدلين من الوطني
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 في لكنهم عامة كقضية الدولة( أمن )قانون المسالة طرح تتجنب وأن أيديهم يمرعبر

 الى السفير وتطرق العلن. الموقففي هذا عن لالعالن استعداد على ليسوا نفسه الوقت

 حاولت الحكومة أن عشرمنيونيومن الخامس الحكومةفي أصدرته الذي البيان وردفي ما

 القضية لكن المجلس عطلة أثناء القانون النظرفي باعادة وعدها طريق عن الموضوع تأجيل

 المرسوم أن من البيان الحكومةفي ادعته ما الى السفير أشار كما العلن. في نضسها فرضت

 لعوامل اللوم توجه األعضاءوأنها رأي الجماعيفي التوافق على البداية حصلفي قد

 الوقت العامةفي للمناقشة الحساسة القضية جرهذه محاولتها في "various factors" عدة

 يعد لماالعضاء بأن السفيرللقول ويخلص الودي. الحل في رغبتهم عن فيه يعلنون الذي

 هي وهذه بالهزيمة ينتهي الذي العلني النقاش قدرفضت الحكومة وأن اقتاعهم باالمكان

 ستة قيام عن تتحدث التي هي السفير لنا يكشفها التي الفضيحة القصة لكن القصة. كل

 والعمل الرسالة( هذه تاريخ )من اسبوع قبل لألمير بزيارة الوطني المجلس أعضاء من

 نتيجة السيطرة عن يخرج تركه من بدال السفير قول حسب البرلمان حل على تحريضه على

 بين اليوجدمن بأنه السفيريعودفيعترف لكن العواقب. غيرمأمونة سلطات على حصوله

المرسوم. لصالح الحكومة مع للتصويت استعداد هوعلى من أعضاء الستة هؤالء

 ليسوا لكفهم التكتيكات على منقسمين كانو أنهم السضير يقول الوزراء بموقف يتملق فيما

 مستعدين يكونوا ولم متوازن خط على كان موقفهم فأن ذلك ومع الهزيمة، لقبول مستعدين

 تدخل مدى أيضا لنا يتكشف الرسالة هذه في للبرلمان. حل الى يؤدي صدام في للدخول

 محمد الشيخ على االلحاح مارست لقد : يلي ما يقول حيث الداخلية شئوننا السضيرفي

 محتفظا المرسوم جوهر يبقى بأن اآلخرين الوزراء مع ذلك فعلت كما الداخلية( )وزير

 أنه وقال نظري بوجهة الوزير قبل وقد أوجراحية، طفيفة التعديالت كانت سواء بقوته

 التيستبرز الدستورية القضية وبين اآلن( المطروحة القضية ) السياسية القضية بين يفرق

 عن التنفيذية السلطة سلطات تخفيض االصرارعلى الوطني المجلس أعضاء يحاول عندما

 انشغال مدى عن السضيرلوزير وسأل . الدستورية بحقوقهم ماأسماه ممارسة طريق

 يحركا أن بامكانهما قضيتان هناك أن :بالقول الوزير عليه فرد الموضوع ا بهذ العام الرأي

 بعد حتى بأنه واالعتقاد األمريكية وجودالقاعدة هي األولى ،البحرين العامفي الرأي

 المتعلقة فهي األخرى القضية أما البحرين، في أجنبية قاعدة هناك زالت ال االستقالل

. الشخصية والحريات بالحرية

 اليبدوأن أنه فيقول اجازته في ينتقداألميرلتأخره حيث تدخله اثسفيربعيدافي ويذهب

 فانه الوزراء رئيس عن أما . اجازته من العودة بمكان الضرورة من أنه يتصور األمير

 هذه مع الوزراء رئيس سيتعامل كيف أدري ال أنا التالية: االيجايية انطباعاته يسجل
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 لن سوف أنه . ضعيفة تصبح بدونه القيادة وأن البحرين في متواجدا لوكان األمور

 الوطني المجلس أعضاء ترضي التي المرسوم على التعديالت تلك ادخال السهل من يكون

 عن الحديث كل وأن الحكومية األمن سلطات خطيرفي ضعف الى ذلك يؤدي أن دون

 التي الشجاعة الكلمات من بالرغم خليفة الشيخ يد اضعاف الى سيؤدي اتفاق الى التوصل

 يتفهم هومن االقل على (خليفة الشيخ ) أن مبارك. بن محمد والشيخ األمير يستخدمها

. الخطورة حجم

 فيقول والحكومة المجلس بين األمور اليه آلت الذي المسدود الطريق على السفير ويعلق

 السهل من ليس وأنه واألعضاء الوزراء بين الثقة تامفي انهيار هناك أن اللحظة هذه وفي يبد

استعادتها

 تكن ولم متوازنة كانت أنها فيقول المعركة هذه في الصحافة موقف الى السفير ويتطرق

 باالضافة الدينية لمواقف جريدة من جاءت للحكومة المباشرة المعارضة االأن متحيزة،

لحالية.المرسومفيصورتها التيرفضتدعم األضواء الىجريدة

 تغيرموقف أن االبعد للقانون الرافض تتخذالموقف لم المواقف جريدة أن المعلوم ومن

الدينية. الكلة

 المعالم واضح السياسي المشهد بات الثقة عدم بأجواء والمشحون المتأزم الظرف هذا في

 وهو التراجع يقبل ال وبما والتنفيذية التشريعية السلطتين بين المتعارض الموقف تحديد في

اآلتي: يتلخصفي

 اضعافا ذلك معقبرة سرية جلسة ذلكفي ولوكان حتى القانون مناقشة ترفض الحكومة ( ١

للحكومة.

 هيبة حفظ بهدف المرونة بعض ابداء مع القانون رفضوا الثالث بكتلهم والنواب (٢

 العطلة القانونفي أوسحب سرية جلسة القانونفي مناقشة على بموافقتهم وذلك الحكومة

 لمجلس خاصة جلسة عقد الى وسارعت الخيارين هذين رفضت الحكومة لكن الصيغية.

 بقرار الوزراء مجلس خرج النقاش من ساعتين وبعد الوطني المجلس مبفى داخل الوزراء

 هوتعطيل المقاطعة لقرار الوحيد الهدف فإن الحال، وبطبيعة المجلس. جلسات مقاطعة

 كما لحكومة بدونحضور امكانيةعقدجلساته لعدم نظرا وذلك الوطني المجلس جلسات

الدستور. من ٧٦ المادة من األخيرة الفقرة ذلك تشترط

 االستخبارات وجهاز البريطانية لسفارة فأن البريطانية لوثائق من وكماهوواضح

 هذه أن بحجة الدولة أمن قانون على تعديالت أية ادخال ضد وقف همامن البحريني

 وفي ستقرار.واال األمن بسط في فاعليته وانعدام القانون اضعاف الى ستؤدي التعديالت

تصريحاتها تكثيف على الحكومة عملت الوقائع وتزييف الحقائق لقلب منها محاولة
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 الوطني المجلس على الالئمة وضع بهدف واالعالمية الدعائية وحمالتها الرسمية

 ١٩٧٥ يونيو ٢٢ الموافق األحد يوم كانتجلسةصباح السياسي. المأزق مسئولية وتحميله

 المجلس لجلسات الحكومة مقاطعة عن االعالن ومنذ الوطني المجلس جلسات خاتمة هي

البرلمانية. للتجربة نهاية وضع الحكومة نية عن تتحدث التي واالشاعات األنباء تسربت

الوطتي المجلس حل أسباب
 يعقد من البحرين في والدستوري السياسي بالشأن والمهتمين الباحثين بين من هناك

 وراء الرئيس هوالسبب الدولة أمن بير تدا بقانون مرسوم الثالث بكتله المجلس رفض أن

 االضرابات سلسلة ان يعتقد من أيضا هناك بالدستور. العمل وتعليق الوطني المجلس حل

 أحد هي اضرابا والعشرين الستة تجاوزت والتي١٩٧٤ مارس شهر اندلعتفي التي العمالية

 كبيرة مية اعال حملة وقتها شنتفي قد الحكومة وأن خاصة المجلس لحل الرئيسية األسباب

 االضرابات بتسييس الشعب كتلة اتهام الى وسارعت الواسع العمالي التحرك هذا ضد

الدولة. هيبة وكسر األمنواالستقرار زعزعة بهدف

 اعتقادي في يشكل ال منهما أي أن اال المهمين الحدثين هذين شأن من التقليل عدم ومع

 أمن تدابير قانون أن ذلك . ١٩٧٥ أغسطس ٢٦ السلطةفي عليه أقدمت لما الحقيقي السبب

 التبرير وخلق الموقف تأزيم أجل من استخدمت التي األداة اال األمر حقيقة يكنفي لم الدولة

 هومن األمن قانون صدور من الهدف بأن الحكومة ادعاء من بالرغم للحل الالزم

 لوال لتحدث كانت ما العمالية االضرابات أن كما العمالية. لالضرابات حد وضع أجل

 الخارجية الى المرسل السفير تقرير عليه أكد ما وهذا والمعيشية االقتصادية الضغوطات

.١٩٧٤يوليو٨البريطانيةفي

 بعضهافيصورة اندلع لتي العمالية االضرابات أنسلسلة السفير التقريريقول فيهذا

 تحدثفي أن الطبيعي من وكان ١٩٧٤ شهرمارس بدأتفي األمدقد اضراباتقصيرة

 الزياداتفي من العديد اعطاء ذلك على ترتب قد وأنه السريع المالي بالتضخم اتسم وقت

 قولهلكفه الستارحسب تعملخلف كانت التي السياسية التأثيرات السفير لمينقي الرواتب.

 مصهر اللحامينفي اضراب مايووشملت أواخر حتى امتدت التي االضرابات هذه بأن أقر

 وباالعتراف الرواتب يزيادة تطالب كانت وأنها الخطيرة باالضرابات تكن لم األلمونيوم

العمالية. بالنقابة

 رئيس مع البريطاني السفير بمقابلة أوال نبدأ للحل الحقيقية األسباب عن البحث في

 البرلمانية التجربة ولميكنقدمرعلى١٩٧٤ ابريل من الثاني االسبوع في وذلك الوزراء

 واثقا يعد لم وأنه الديمقراطية بهذه سعادته عدم عن الشيخخليفة عبر أشهرعندما أربعة
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 الذين الوزراء انطباع السفير سجل الرسالة هذه نفس في الديمقراطية. هي لديه ما بأن

 أبدوا ثم ومن التجربة هذه األملفي خيبة الشديدوعن سخطهم عن البداية عبروالهفي

 باالحترام. جديرة الهيئة هذه تكون أن شريطة الناس تمثل هيئة مع للعمل استعدادهم

 البريطانية، الوثائق سجلتها كما الوزراء أفعال وردود السياسية القيادة انطباعات هذههي

 ذلك له يكن لم المجلس أن بالقول الشخصي انطباعه عن عبر فقد البريطاني السفير أما

 آخذ قد الوطني( )المجلس الناس لعموم الكبيروأنمنبرالتعبيرالسياسي التأثيرالشعبي

مختلفا. اتجاها

 النهاء الهادفة السلطة نوايا مع البريطانية السفارة تعاطف مدى تماما الواضح من

 يكن فلم ولذا السيطرة، خارج - السفير قول حسب - اصبحت التي البرلمانية التجربة

السياسية. لوجهةنظرالقيادة والمؤيد الداعم البريطانية الحكومة مستغرباموقف

 البريطانية بالخارجية (P.R.H. Wright) اتشرايتس آر بي السيد الى المرسل الخطاب في

 بداً النيابية الحياة بدء على فقط أشهر اربعة مرور بعد أي ١٩٧٤ ابريل من التاسع في

 الوقت حتى أنه فقال: والحكومة المجلس بين العالقة تدهور عن حديثه البريطاني السضير

 حدوث امكانية مؤكد بشكل أرى ال وأني السوء من الدرجة هذه على ألمورتبدوا ال الحاضر

 - المجلس بأن االعتقاد في بدأ قد الوزراء من كبيرا عددا أن أعتقد لكفي عنيفة. مجابهة

 ليس ذلك في والسبب أوالغاؤه أواصالحه ،تعطيله يتم أن يجب - وجيزة فترة بعد ربما

 الجديربالمالحظة . أمل ازعاجاوخيبة يمثل أصبح ألنه ولكن للسلطة تهديدا يشكل لكونه

 االمراالانعكاسا حقيقة الوزراءماهوفي لسان السفيرعلى به بعث الذي االستنتاج أن

 كسر الى أدت التي التجربة لهذه حد وضع ضرورة من خلدها يدورفي وما السلطة لنوايا

 وهي وحركتها تصرفاتها على القيود وضع والى السياسية للقيادة المطلقة السلطة هيبة

 ما الدول بقية وفي البحرين الوزراءفي أن ذلك والمسئولية. المحاسبة تتعودعلى لم التي

 في يستشارون ال فهم ولذا وزير برتبة اداريين موظفين كونهم يتعدى ال الكويت دولة عدا

والمصيرية. المهمة القضايا هذه مثل

 السياسية صدرالقيادة ضيق تعكسفقط األحاديثواالنطباعاتال أنهذه الشكفيه مما

 تعبرفي وأنما (partial democracy) الجزئية الديمقراطية هذه وجود من البحرين في

اتها. ذ البريطانية االدارة صبر نفاد عن نفسه الوقت

 السفير بعث ١٩٧٤يونيو العاشرمن وتحديدافي الرسالة تلك على بعدمرورشهرين

 المحدودة االتصاالت خالل من أنه فيها يقول البريطانية الخارجية الى البريطانيبرسالة

 الوزراء مجلس في الحسم من قريبة باتت األمور بأن مؤشرات لديه تكونت بها قام التي

الوطني. المجلس حيال عمل من يتخذ ما بشأن
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 أثناء الوزراء مجلس يرأس كان الذي حمد الشيخ العهد ولي لسان على السضير وينقل

 اليساري الجناح أعضاء بعض أن مفاده حديثا ، المتحدة الواليات الى خليفة الشيخ زيارة

 لم وقت. أي في عليهم تنةض قد الحكومة وأن للغاية مؤذين أصبحوا الشعب( )كتلة

 قول حسب العهد ولي شكوى عن مبارك بن محمد الشيخ وزيرالخارجية شكوى تختلف

 يرجع ن بد ال والخطيرة لمهمة ا المسأئل هذه مثل في المزاح. من بقدر تمت ولوأنها السفير

 حول نظره وجهة لسماع هندرسون أيان السيد االستخبارات جهاز رئيس الى السفير

 الوزراء الكبيرالقدام االحتمال بوجود المضمارأفادهندرسون هذا وفي آخرالمستجدات

 رأي السفير سجل ذلك بعد البرلمانية. التجربة لمجمل التقييم اعادة مؤلمفي اسلوب على

 تلك حيال للغاية الحساسية شديدة أصبحت أنها فقال البحريني المجتمع في العليا الطبقة

 يقول التقرير هذا فيختام أوالمؤيدة. منها الناقدة سواء المجلس( )داخل المطروحة اآلراء

 منطقة في ورفاقه البريطانية الخارجية هواطالع الرسالة هذه وراء من الهدف أن السفير

 المبكرة االنطباعات تلك عن تختلف )المعلومات وأنها خاصة التطورات آخر على الخليج

.١٩٧٤ يناير ٢٢ التيقدمهالهمفي

 اتخاذ الى السياسية القيادة دفعت التي الحقيقية واألسباب العوامل الستعراض اآلن نأتي

يلي: فيما فتجملها البرلمانية التجربة الحلووأد خطوة

 عدم مع سنويا دينار ماليين بستة التأسيسي المجلس ثبتها التي األمير مخصصات ( ١

 لم الحاكمة فالعائلة الوطفي. المجلس بموافقة اال األمير حكم مدة طيلة تعديلها جواز

 ما التخصيص هذا وجدتفي فقد ولذا الشعب قبل من مصروفاتها تخصيص على تتعود

 تام وتعارض بالحكم مساس أنه على التقييد هذا وفسرت وهيمنتها حقوقها من ينتقص

والقبيلة. العشيرة وتقاليد أعراف مع

 التصرف جواز وعدم بالدولة ملكيتها وإلحاق األراضي تخطيط قانون مشروع طرح (٢

 الحاكمة العائلة مخاوف الحال أثاربطبيعة المشروع هذا بقانون. ال الحاكم فيهامنقبل

على. للهبات االراضي استخدام على اعتادت التي

 يتعلق فيما وخاصة والمحاسبة والمساءلة الرقابة على السياسية القيادة تعود عدم (٣

 الخارجية. الدولة سة وسيا واالقتصادية السياسية الحريات وقضايا العام والمال بالميزانية

 منتخب وطني مجلس انشاء األساس رفضتفي الحاكمة العائلة مهمةفي أطراف هناك ( ٤

 الواسعة ونشاطاته القوية بتركيبته المجلس هذا وجود االطراف هذه وقلق خوف من وزاد

المتمن. وأدائه

 الدخل خياليةفي زيادة من حققته وما النفطية الطفرة جراء المالية الفوائض تدفق (٥

 المشاكل لمعالجة المالية الفوائض واستخدام المجلس حل على الحكومة شجع الذي األمر
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والبطالة. السكن مشكلة وحل واالجتماعية االقتصادية
 المتطورة اإلدارية األجهزة الى تفتقر حكومة مقابل في ومتماسك قوى برلمان وجود (٦

رغباته. وتنفيذ المجلس قرارات مالحقة على القادرة
فيمايلي: فتتلخص الخارجية االسباب أما الداخلية األسباب أهم هي هذه

 مصالحها مع أوال تعارضها بسبب وذلك بالتجربة البريطانية االدارة اقتناع عدم ( ١
 والشركات البنوك يعملونفي بريطاني موظف أالف الخمسة يزيدعلى وجودما المتمثلةفي
 حصر في يتلخص الذي واالستقرار لألمن البريطانية االدارة مفهوم مع ثانيا ولتعارضها

 التي والتنظيمات والمؤسسات السياسية للقوى لسماح دون البرلمان السياسيفي العمل

ي. النقاب السياسي العمل منممارسة البرلمان خارج
 شك ال ففيما البحرين. األمريكيفي العسكري الجفيروالتواجد قاعدة موضوع طرح (٢

 القاعدة هذه أهمية بسبب االمريكية لالدارة وقلقا ازعاجا سبب قد الطرح هذا أن فيه

العالم. من الحيوية المنطقة هذه في الدولية للصراعات بالنسبة
 اليساريين من ثمانية أوصلت التي الديمقراطية هذه لوجود المنطقة دول ارتياح عدم (٣

 السعودية العربية المملكة ترحيب من ذلك على أدل وليس القرار. سلطة الى والشيوعيين

بية. النيا الحياة وتعطيل البرلمان بحل وايرن وقطر
 تقريرا الكويتية القبس جريدة بالدستورأعدت العمل وتعطيل الوطني المجلس حل حول
 زرعت ألغام بحقل البحرين في البرلمانية التجربة للقبس السياسي المحلل فيه شبه مهما
 لتقرير هذا موضوعية انفجارها.تكمن تالفي لصعبأصبحمنا بحيث األزمات فيه

 أن وقال سواء حد على والحكومة الوطني المجلس من كال المسئولية حمل أنه في وتوازنه
 بأقصى الديمقراطي العمل لممارسة لالزم أكثرمن المجلسكانوامتعطشين أعضاء بعض
 لغض القصيروعودها يحملهعمرها بأكثرمما لتجربة يحملوا أن يريدون وكانوا مداه
 الطريق أن اعتقدوا والمستعجلة غيرالعملية الطموحات هذه لتحقيق سباقهم في وأنهم
 أكثر تتفيذية كسطلة الحكومة مواجهة قوةفي تشريعية المجلسكسلطة يكون هوأن لذلك
الدولة. سلطات وتعاون تكامل اطار في معها متوازية سلطة يكون مما
 االختالف نقطة بأن القول نختصرهفي فأننا القبس تقريرجريدة حول راي من لنا كان واذا

 ووظائفهم صالحياتهم ممارسة على اصرارالنواب في تكمن التنفيذية السلطة مع الكبرى
 ممارسة عن التخلي ععدم السياسية القيادة فيه حاولت الذي الوقت في ورقايية تشريعية كسلطة

 السلطة محاصرة خالل من وذلك عهدها كسابق السياسية العملية مجمل على المهيمن دورها
 مشاريعهم تنفيذ في المتمثلة طموحاتهم لتحقيقهم للنواب الفرصة اتاحة وعدم التشريعية

 الدور وتعزيز السياسي الشارع كسب الى يؤدي النجاح هذا ألن واالجتماعية االقتصادية
لبريطالنية. واالدارة المحلية السلطة ترتضيه ال ما وهذا للمجلس والرقابي التشريعي
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الوطني المجلس حل التيتمفيها الكيفية
 التأكيد بدمن ال النيايية الحياة وتجميد البرلمان التيتمفيهاحل الكيفية عن الحديث في

 مستوى على اتخذ وانما الوزراء مجلس جلسة في يتخد لم الخطير القرار هذا أن أوال

 السؤال له وجهت الذي وي الشيرا يوسف الوزير الحقيقة هذه يؤكد فقط. الحاكمة العائلة

 الموضوع أنهذا جوابه وكان القرارالتاريخي فيهاهذا التيصدر الكيفية عن فيمكتبه

 السياسية القيادة قبل من اتخذ قد القرار أن و الوزراء مجلس جلسة عليهمفي يعرض لم

 الشيخ االمير كالمن والذيضم الذيعقدفيدارالحكومة لرباعي االجتماع وذلكفي

 وولي خليفة آل سلمان بين خليفة الشيخ الوزراء رئيس وأخيه خليفة آل سلمان بن عيسى

 مبارك بن الشيخمحمد لخارجيةوزيرا آلخليفةوبحضور حمدبنعيسى الشيخ العهد

 ادارية وأنما سياسية وظيفتهم ليست الخليج منطقة في فالوزراء ذلك غروفي وال الخليفة.

وزير. برتبة
 سلمان بن خليفة الشيخ الوزراء رئيس باستدعاء القرار لهذا التتفيذية الخطوات بدأت

 اتخذته الذي بالقرار واخباره البحارنة حسين كتورالد القانونية للشئون الدولة وزير

 البحارنة الوزير رد كان المجلس. لحل القانوني التكييف ايجاد منه طالبا السياسية القيادة

 حل في الحق األمير تعطي التي الدستور من ٦٥ المادة تطبيق في يكمن القانوني الحل أن

 اجراء عدم حالة وفي الحل تاريخ من شهرين خالل االنتخابات تجري أن على البرلمان

 رد خليفة الشيخ لكن يكن. لم الحل وكأن صالحياته ليمارس المجلس يعود االنتخابات

 التخريجة يريدون الحاكمة( )العائلة وأنهم المجلس فيعودة رغبتهم الوزيربعدم على

 يمثل عرضه ما بأن البحارنة الوزير رد وجاء البرلمانية. للتجربة نهاية تضع التي القانونية

 خارج قانونية تخريجة أية يملك ال فأنه وبالقالي الدستور عليها نص التي الوحيدة اآللية

 الشيخ السابق العدل وزير باستدعاء الوزراء رئيس قام عندئذ الدستوري. االطار هذا

 عجزه محمدعبرعن بن عيسى الشيخ االأن الموضوع نفس عليه محمدوعرض بن عيسى

 الوزراء رئيس على أقترح لكنه السياسية القيادة رغبة تلبي لتي القانونية الصيغة ايجاد في
 االستئناف محكمة يرأس وقتها وكان الجنسية( )مصري البشبيشي لمستشار با االستعانة

 السرية اطارمن وفي بالقاهرة السنوية اجازته يقضي اليشبيشي كان يومها العليا.

 قام الذي المستشار هذا في ضالتها السياسية القيادة وجدت وقد استدعاؤه تم والكتمان

 االنتخاب قانون بتعديل بية النيا الحياة عودة يربط الذي (٤) رقم االميري األمر بتخريجة

الدستورية. المشروعية مع يتعارض األميري األمر هذا أن علما

 ظل اغسطس ٢٢ الجمعة يوم وحتى أغسطس ١٨ الموافق االثتين يوم بين ما الفترة في

وخطيرا. أمرأهاما تبيت السلطة بأن يوحي بما دائم انعقاد حالة في الوزراء مجلس
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 من الثالثة الساعة والشرطةفي االستخبارات قامت حيث التالي اليوم في ذلك اتضح وقد

 الناشطين من ١٧ منازل بمداهمة ١٩٧٥ منعام اغسطس٢٣ الموافق السبت يوم فجر

 سلمان االعتقاالت وقدشملتدفعة لنوم. مالبسا السجنوهمفي الى واقتيادهم سياسيا

 عليوبدرملك محمد وحميد ومحمدجكنم والشاعرقاسمحداد أحمدمطروفايزربيعة

 وعادل السيد وأحمد زينل وأحمد السيد الشرقاويومحمد والشاعرعلي ابراهيم وجاسم

 أشار وقد لدين. كماال العسكريوابراهيم وجواد هالل وعباس وجاسمسيادي العسيري

 خارج تعمل يسارية سياسية فئات هم اعتقالهم تم الذين أن الى الداخلية وزارة بيان

 حقيقيا خطرا يشكلون وأنهم الشعبية والجبهة التحرير جبهة الى ينتمون وأنهم القانون

 اتحادطلبة نشاط ايقاف لحكومة أعلنتا ليوم هذا نضس البالد.في علىأمنواستقرار

البحرين.

 الدول ومباركة دعم على الحصول وبهدف الخارج في السياسية األجواء تهيئة أجل من

 منذ الحكومة بادرت ،عليها ستقدم التي الغيردستورية الخطوات على والعربية الخليجية

 الدول الى األمير برسائل المحملة الوفود بارسال ١٩٧٥ أغسطس من والعشرين الثالث

 وزير اختيار تم العربية والمملكة الكويت لزيارة وايران. العربية الدول وبعض الخليجية
 جابر الشيخ األمير لنائب الرسالة بتسليم قام الذي خالد بن عبدالله الشيخ الزراعة

 والخدمات التنمية وزير أما السعودي. العهد ولي عبالعزيز بن فهد لألمير و األحمد

 آل حمد بن خليفة الشيخ قطر ألمير الرسالة بتسليم فقام الشيراوي يوسف الهندسية

 رئيس نهيان آل سلظان بن زايد الشيخ من بكل الخاصة الرسائل بتسليم قام كما ثاني

 دبي وحاكم االمارات دولة رئيس نائب مكتوم آل سلطان بن راشد والشيخ االمارات دولة

 تم السادات أنور الرئيس رسالة تسليم أجل من عمان. سلطان سعيد بن قابوس والسلطان

 قام فيما ، الشمالن عبدالعزيز االستاذ العربية مصر جمهورية البحرينفي سفير اختيار

 ورسالة البكر حسن أحمد العراقي الرئيس رسالة بتسليم الدكتورعليفخرو الصحة وزير

 الذي الوضع خطورة عن الرسائل هذه تحدثت وقد ايران. امبراطور بهلوي رضا محمد

 وتطرقت قاطبة، الخليج ودول البحرين أمنواستقرار تهدد يسارية شبكات وجود تمثلفي

االسوء. وقوع دون للحيلولة اتخذتهاالحكومة التي االجراءات الى

 ٢٤ لألميرفي حكومته استقالة الوزراء رئيس قدم والخارج الداخل في األجواء تهيئة بعد

 األمر األمر صدور وتم الوطني المجلس مع التعاون امكانية بعدم معللة١٩٧٥ أغسطس

 خليفة الشيخ بتكليف ٣ رقم األميري األمر صدر مباشرة بعدها بقبلولها. ٢ رقم األميري

جديدة. حكومة بتشكيل

بيعض العمل وتعطيل البرلمان حل سبق الذي وهواليوم أغسطس ٢٥ الموافق األثتين يوم في

321



 االقليمية المياه في باالسلحة محمل مركب على القبض القاء عن االعالن الدستوتم مواد

 أنه القولب لمواقفب مجلةا افتتاحية الخصوصصرحوزيرالداخليةفي وفيهذا البحرينية.

 االشخاص لهؤالء دائمة مالحقة هناك تكون وس األمنية االجراءات اليومفي بعد تراخي ال

 مصلحة ومن البلد مصلحة من بأنه الوزييرالقول الهدامة.وضاف المبادئ يعتنقون الذين

 أن والى اآلن االشخاص لهؤالء بالنسبة المشددة االجراءات اتخاذ العربية واألمة المنطقة

 بوزارة مسئول لمصدر تصريح هناك كان االفتتاحية هذه نفس في .طبيعتها الى المور ترجع

 للبحرين االقليمية المياه في ضبطها تم وأنه حقيقية األسلحة سفينة أن فيه قال الداخلية

 القادمة. األيام خالل العام لالدعاء سيحالون عليهم القبض تم شيوعيا متهما ٣ ١ وأن

 لها عالقةال االسلحة سفينة بأن أمني مسئول لسان على ذكرت فقد األضواء مجلة أما

 هذه فبركة وراء من الهدف أن فيه شك ال مما عليهم. القبض القاء تم الذين بالمخربين

 وستقدم أقدمت ما حول والخارج الداخل في العام الرأي وتعاطف تأييد هوكسب القصة

 بذلك تكن لم القصة لكن أمنية وحلول سياسية اجراءات من السياسية القيادة عليه

 قصة حقيقة الى لوصول ا محاولة ففي .مآربها تحقيق في فشلت فأنها ا ولذ المتقن االخراج

 بالمسئولين والكويتيين البحرينيين الصحفيين بعض اتصل األسلحة وسفينة االنقالب

بااليجاب. وال بالنفي ال جواب على يحصلوا لم لكنهم
 الباكرمن الصباح االستخباراتفي واصلت المختلقة األسلحة سفينة قصة على اعتمادا

 عبداللهخليفة الكاتب اعتقال تم حيث اعتقاالتها اغسطسحملة ٢٦ الموافق الثالثاء يوم

 الجليل بوشقروعبد ومحمد وصالحةعيسان القائد وعبدالحميد البنكي سند وأحمد

معتقال. ٤٨ حتىتاريخه المعتقلين وبلغمجموع راشد اللطيف وعبد الحوري عمران

 البحرين مناطق مختلف المخابراتفي انتشارعناصر الواسعة االعتقاالت واكبحملتي وقد

 السياسيين الفاشطين من الشوارع اخالء عليه ترتب مما التجمعات األمربمنع ومعهم

 وهوضمان المنشود الهدف الحكومة حققت والقمعية البوليسة االجراءات وبهذه والنقابيين

بالدستور. العمل وتعطيل الحل لقرارات المناوئة االحتجاجات خروج عدم

 جانب الى الدينية الوفاق مجلة هودخول الداخل في العام الرأي وفاجاً متوقعا يكن لم ما

 اعدادها لمجلةفي اليساريينوالشيوعيينحيثخصصت ضد الضارية لحملة الحكومةفي

 االرتباط تهمة اللصاق محاولة في صورتهم تشويه أجل من واسعة مساحات المتتالية

 االتصال يعتبرونحلقة آخرون أشخاص منواألوامر المعلومات يتلقون وأنهم بالخارج

 بالمنظمات االتصال وهوحلقة لبنان في بحرينيايقيم مواطنا هناك وأن أجنبية جهات مع

 النواب من االنتقام هو الشرسة الحملة لهذه الوحيد التفسير االخرى.. والتنظيمات

 مشروع الوطنيوخاصة المجلس الرجعيةفي لالطروحات وتصدوا يعارضوا الذ اليساريين
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والتعليم. الصحة وزارتي في الجنسين بين الفصل

 أغسطس من والعشرين السادس األميرفي أصدر والدعائية مية االعال الحمالت اثرهذه على

يلي: كما نصه جاء وقد الوطني المجلس بحل ١٩٧٥ لسنة ١٤ رقم االميري المرسوم

 السابقة الوزارة استقالة بكتاب الواردة الدستورواالسباب من ٦٥ المادة على االطالع بعد

 على وبناء والحكومة، الوطني المجلس بين بالتعاون والمتعلقة القائمة الوزارة تأليف وجواب

يلي: بما رسمنا الوزراء مجلس موافقة وبعد الوزراء مجلس رئيس علينا عرضه ما

الوطني، المجلس يحل : ١ مادة

 الثالثاء اليوم من ابتداء به ويعمل هذا مرسومنا تقفيذ الوزراء مجلس على : ٢ مادة

 سنة اغسطس من والعشرين السادس والموافق هجرية ١٣٩٥ سنة شعبان من العشرين

الرسمية. الجربدة وينشرفي ميالدية ١٩٧٥

 الدائم التعطيل أجل ومن الحكومة لكن الدستور عليه نص ما مع متوافقا الحل جاء وقد

 قتراح الوطفي المجلس أعضاء انتخابات بتأجيل ٤ رقم االميري األمر باصدار قامت

يلي: ما على نص والذي اليشبيشي المستشار

 الوحدة يتهدد خطرا الوطني المجلس بحل أمرنا أجلها من التي االسباب في نرى كنا لما

 عرضه ما على وبناء االنتخاب، تعديلفيقانون اجراء يقتضي وهوما البالد وأمن الوطنية

هوآت: بما أمرنا الوزراء مجلس رئيس علينا

جديد. انتخاب قانون يصدر أن الى الوطني المجلس أعضاء انتخاب يؤجل : ١ مادة

 مع تتعارض التي المواد من وغيرها الدستور من ٦٥ المادة بنص العمل يوقف : ٢ مادة
السابقة. المادة الواردفي الحكم

المدة. تلك خالل التشريعية السلطة الوزراء مجلس معنا يتولى : ٣ مادة

 وينشر صدوره تاريخ من به ويعمل األمر هذا قفين الوزراء مجلس رئيس على :٤ مادة

الرسمية. بالجريدة

 تستوجب لتي ا ستورية لد المادة على فا لتفا ا ليشكل ء جا ألميري ا ألمر ا ا هذ أن ضح لوا ا ومن

 تعنيه ما بكل دستوريا اثالا يعد بما الحل تاريخ من شهرين مدة خالل انتخابات اجراء
 االحمرواستنفار بالشمع البرلمان ختم االجراء هذا وقدصاحب الكلمةمنمعنى هذه

البحرين. شوارع فيمعظم الدوريات وتحريك الشرطة

 منذ جتماعات لال مقر الى الرفاع قصر تحول بية النيا الحياة وتعطيل لحل ا قرار أثر على

 عدد لى باالضافةا منها أفراد و الحاكمة العائلة قابالألميرمجلس الباكرحيث الصباح

 الدبلوماسية البعثات رؤساء األمير استقبل اليوم هذا مساء وفي واألعيان. الوجهاء من

 كانت اآلخر الجانب على البالد. لوضعفي ا تطورات آخر لهم شرح حيث واألجنبية العربية
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 اغسطس من ٢٥ الموافق االثنين يوم مساء استقبلفي حيث الوزراء لرئيس لقاءات هناك

 استقبل كما الرميح منصور. محمد السيد السعودية العربية المملكة ملك خالد الملك مبعوث

 أن وبعد والشرطة الدفاع قوات وضباط الحكومية االدارات مدراء التالي اليوم صباح في

األكمل. الوجه على بواجبهم القيام منهم طلب الوضع لهم شرح

 كان خاص بشكل الشعب كتلة وضد عام بشكل المجلس ضد الشعواء الحرب هذه في

 السلطة اتخذتها التي والقرارات االجراءات لكل والمؤيد هوالدورالداعم الصحافة دور

٠والخارج الداخل في العام الراي تضليل في كبيرا دورا لعبت وقد السياسية

 من والعشرين الثامن الوطنيفي التحرير جبهة أصدرت االعالمي الحصار هذا ضوء في

 البرلمان لحل استنكارها عن فيه عبرت بيروت االنباءفي وكاالت وزعته بيانا أغسطس

 حدث ما أن وقالت البحرين في واليساريين التقدميين التي االعتقاالت حملة فيه وهاجمت

 حاولتفيصيف الحكومة وأن ،البحرين سيةفي لسيا ا لألحداث متبع لكل مفاجئا يكن لم

 مزعومة شيوعية مؤامرة بحجة اعتقاالت حملة شفت حيث الخطوة بهذه القيام ١٩٧٤ عام

 وقال: البحراني الوطني المجلس حل البيان وشجب عمالية. اضرابات كانت أنها حين في

 بعد الوطني المجلس على القضاء أجل من الفرص تتحين كانت البحرانية الحكومة أن

 ١٩٧٣ انتخابات في شعبنا أحرزه الذي الجماهيري االنتصار وأن تمييعه، في فشلت ان

 الشعب نضاالت ثمرة كان - الشعب كتلة وباالخص الوطينين النواب من العديد بفوز

 الوطني المجلس استطاع لقد : للقول البيان وخلص السنين. علىمدىعشرات البحراني

 الوطني التحرير جبهة رأسها وعلى حوله الوطنية الجماهير التفاف بفضل سلبياته مع

 سراح كاطالق الديمقراطية المكاسب بعض تحقيق الحاكمة السلطات على يفرض أن

لطوارئ. وتجميدقانون لوطن بالعودة للمنفيين والسماح السياسيين المعتقلين

 يشجب بيانا ولندن القاهرة الكوبتفي لطلبة لوطني ا االتحاد فرعا أصدر نفسه السياق في

 فورا باطالقسراحهم ويطالب البحرينيون المواطنون لها التيتعرض االعتقاالت حملة

 المعتقلين قائمة الى البيان اضاف نفسه الوقت في الديمقراطية. الحركة بضرب ويندد

 أحمد األستاذ وهم ونيو شهري اعتقالهمفي تم الذين والنقابية السياسية القيادات اسماء

عواجي. وعباس عجاجي ويوسف الذوادي

 الرسالة الى الرجوع أمكن الحل مسألة حيال البريطانية االدارة فعل رد عن الحديث في

 من والعشرين السادس في البريطانية الخارجية الى البريطاني السفير بها بعث التي

 وأن خاصة حدوثه يتوقعون كانوا مما هواقل الداخلي الفعل رد أن يقول وفيها أغسطس

 االضطرابات من أي هناك تكن لم فعلعنيفوأنه رد الى يؤدي ونيولم الجلستينفيي تعطيل

 تدعوالجراء التي ٦٥ المادة تعليق خطأ على السفير يؤكد ذلك بعد المعتادة. العمالية
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 غير اجراء حال كل على أنه ويقول الحل تاريخ من شهرين غضون في جديدة انتخابات

 التي الجديدة اللجنة مناقشات اليه ماستتوصل على يطلع أن المفيد من وأنه ، دستوري

 هي التوصيات احدى تكون أن في الشك لديه وأن ،االنتخاب قانون دراسة أجل من ستتشكل

 المنتخبين األعضاء عدد رفع على تنص التي الدستور من )ب( ٤٣ المادة من التخلص في

الثاني. التشريعي الفصل من ابتداء وذلك أربعين الى ثالثين من

 األوسط الشرق دائرة من . Kinchen كنتشن آر السيد رسالة فكانت الثانية الوثيقة أما

 في ارسالها تم والتي األوسط الشرق بدائرة وكالرك بالخارجية ريس ها السيد من كل الى

 الوطني امجلس حل وتحماللعنوان الحل تاريخ من أيام أيبعدثالثة ١٩٧٥ أغسطس ٢٩

. بالبحرين
 السيد البريطاني السفير تقرير على األوسط الشرق دائرة رئيس يعلق الرسالة هذه في

 لهاأي األميرسيكون به قام الذي الدستوري الفعل اليعتقدبأن أنه فيقول Nobel نويل

 رقم المادة من )و( الفقرة أن بالمالحظة هوجدير ما أن اا الداخلي الفعل رد تأثيرعلى

 توجد ال كما تفعيله. على سنوات خمس مرور قبل الدستور تعديل جواز عدم على تنص ١

 دائرة رئيس وأشار وقت. أي تعديلفي بأي نصوصتجيزلالميرامدارمرسوم أيضا

 في انتخاباتجديدةتدعوالجراء التي ٦٥ بالمادة تجميدالعمل الى ألوسط الشرق

 على االانهعقب االجراءغيردستوري هذا أن وقال الحل تاريخ من شهرين غضون

 لتي الجديدة اللجنة مناقشات ليهستتوصال ما االطالععلى لمفيد من ذلكبالقولبانه

 فقال شكوكه عن وهناعبرالسيدآركنتشن االنتخاب. قانون دراسة أجل من ستتشكل

 تنص التي الدستور من )ب( ٤٣ المادة من التخلص في تكون ربما التوصيات احدى أن

 الثاني. لتشريعي الفصل ابتداءمن اربعينعضوا الى المنتخبين األعضاء عدد رفع على

 السيد بعث حيث األوسط الشرق دائرة من ايضا جاء الحل موضوع على الثالث التعليق

 Weir وير السيد الى بخطاب ١٩٧٥ سبتمبر من التاسع .ل.في Clark كالرك جي. تي.

 لألمير حكومته استقالة البحرين وزراء رئيس بتقديم بتذكيره بدأه البريطانية بالخارجية

 تحدث وزراءالبحرين رئيس وأن جديدة حكومة بتشكيل تكليفه واعادة أغسطس ٢٤ في

 ما الى تتأجل سوف االنتخابات وأن البحرين لشعب تمثيالأكثر جديد مجلس تشكيل عن

لالنتخاب. جديد قانون صياغة من االستشارية اللجنة انتهاء بعد

 الى وصل الذي المنتخبين والنواب الوزراء بين الكبير االنقسام عن ذلك بعد كالرك تحدث

 التشريعي الفصل انتهى ووكيف الدولة أمن بقانون مرسوم بسبب االنفجار من الدرجة هذه

 التشريعية الصالحيات حول المنتخبين واالعضاء لحكومة بين المواجهة للمجلسبحدوث

للمجلس.
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 التنيؤبرد بصعوبة القائل نوبل السيد تقرير على كالرك استند الفعل ردات عن حديثه في

 شعبي فعل رد أي من أفلتت الحكومة أن واألخيرة الرابعة الفقرة في فقال ، الداخلي الفعل

 عن أما الحكومة. اختارته الذي التحرك توقيت هو يعتقد كما الرئيس السبب وأن فوري،

 وأغلب بالخصوص الكويتية الحكومة وأن ،قوله حسب كانخافتا فأنه الخارج الفعلفي رد

 الخاصة نظره وجهة عن أما طرف. أي تأييد عدم على حريصة كانت الكويتية الصحافة

 بشكل عملت ما ذا الزمنا من لبرهة العموم اقناع تتجحفي ربما الحكومة أن كالرك فيقول

 يدعو ما هناك لكن المجلس قبل من مقيدة تكون أن بدون العامة المصحلة لصالح مقتدر

 الديمقراطية. للتجربة العودة الحكومة رفضت ما اذا وخاصة البعيد المدى على للقلق

 باقدامه تصرفاغيردستوري مهنيا األميرقدتصرف بالقولبأن تعليقه كالك واختتم

 يتوقع ا لكنه الحل تاريخ خاللشهرينمن التيتدعولالنتخابات بالمواد العمل تجميد على

الدستورية. األسس على مبنية الخطوة هذه تكونمعارضة أن

 بين التعاون بفقدان الحل وتبرير المجلس بحل يتعلق األميرفيما بيان على تعليقه في

 الخارجية الى بها بعث التي الرسالة في السفير قال والتنفيذية التشريعية السلطتين

 المجلس على الالئمة وضعت قد الحكومة أن ١٩٧٥ سبتمبر من التاسع في البريطانية

 جلسات عقد على حرصت ادعائها انجاح أجل ومن عملها اعاقة في المسئولية حملته و

 اظهار بغرض ذلك وكل والتلفزيون والراديو للصحافة بيانات اصدار على وعملت متتالية

 استمالة مضمار وفي المجلس. غياب في جيد وبشكل الكثير تعمل أن بامكانها الحكومة أن

 هي جديدة وزارات ثالث بتشكيل البحرين حكومة قيام عن السفير يتحدث العام الراي

 وما واالقتصاد. والزراعة التجارة ووزارة والماء والكهرباء األشغال وزارة ،االسكان وزارة

 حميدان ابراهيم نقل الى االشارة من بد ال الجديدة الوزارات تكشيل عن الحديث في دمنا

 واستبداله الخالية( )الوظيفة المواصالت وزارة الى االجتماعية والشئون العمل وزارة من

الخليغية. العائلة من بوزير

 مظاهرات توجد وأنهال مستمر الهدوء أن السفير يقول الحل بعد الداخلي بالوضع يتعلق فيما

 الحكومية الدوائر من اليهم تحدث من كل وأن الحكومة ضد للمعارضة جماعي تعبير أي أو

صالحهم. كان-هذ الفعل بأنرد أخبروه

 من أن فيقول أغسطس ٢ ٣ في اعتقالهم تم الذين المعتقلين لموضوع الصدد ا هذ في ويشير

 اعترف قد وأنه االسلحة ة بتهمةحياز للمحاكمة تمحديمه لذي عبدالرحمنعثمان بينهم

 الحكومة أن السفير ويقول بالمحرق. الشرطة مركز في تنفجر( )لم قنبلة بوضع بقيامه

خطر. في كان الوطني األمن بأن ادعائها لدعم عثمان عبدالرحمن محاكمة استغلت

دائرة من تي.جي.كالرك السيد فقال جديدة وزارات ثالث استحداث بخصوص أما
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 الخارجية الى سبتمبر ٩ في المؤرخة الرسالة من الثالثة الفقرة في في األوسط الشرق

 المدافع موقع الوطنيفي المجلس حل بعد نفسها وجدت البحرين حكومة بأن البريطانية

 جريدة من األولى الصفحة في العريض بالخط المنشورة العناوين تلك ذلك على والدليل

 االجتماعية القضايا على ركزت والتي اغسطس ٣ ١ بتاريخ أاالق Mirror ميرور الجلف

 والمواصالت العامة واالشغال لسكن الخصوص ومنبينهاعلىوجه معالجتها التيستتم

 تحدث الذي السفير بكالم المجال هذا تي.جي.كالركفي السيد استشهد وقد والصناعة.

 دعم والى الماضية السنة النصففي الى الكهرباءسعر قطع على الحكومة اقدام عن

 وأن مبق الموضوع هذا في الرواتب, في الزيادات اعطاء والى كبير بشكل الغذائية المواد

 قد النغط مداخيل دةفيالزيا أن فقال أغسطس ٢٩ في R. Kinchen السيدآركنتشن علق

 االساسية ائية الغذ المواد كلفة وبدعم النصف الى الكهرباء اسعار لخفض للحكومة سمحت

 القطاع موظفي أجور بزيادة مرسوما الحكومة اصدرت ذلك الى باالضافة بشكلكبيروأنه

 يحذوحنوالحكومة أن الخاص القطاع وألزمتالسنة بداية ئةفيالما عشرفي بخمسة العام

 وضعه بأن لبحريني لشارعا رجل االجراءات يأمألنتقنعهذه لمرء فأن اعتقاده وحسب

تصوره. ممكن خيار أي من أفضل صار الحكومة هذه مع المادي

 اللبنانية السفير جريدة أجرت السياسي البحرين تاريخ من الهام الحدث هذا تناول في

 المستعار وهواالسم االستاذسعيدسيف مع مقابلة اغسطس من والعشرين التاسع في

 في الوطنية الجبهة قادة احد انه على الجريدة وقدمته النعيمي عبدالرحمن لالستاذ

البحرين؟ يجريفي ماذا السؤال: جوابعلى المقابلةفيصورة وكانت البحرين،

 االنسحاب أن فقال لالزمة الداخلية العوامل عن بالحديث النعيمي الرحمن عبد االستاذ بدأ

 بتصدر ليقوموا المحليين العمالء علىعاتق متزايدة القىمهمات قد العسكري البريطاني

 انفسهم وجدوا وهكذا البريطاني والمعتمد لبريطاني المستشار السياسيةبدالمن الواجهة

 الجميع انصياع سوى السكاتها وسيلة دون من الشعبي الصعيد على معقدة أوضاع أمام

 الطبقية نموالقوى أن كما والصبر السكينة الى الخلود وضرورة الحاكمة األسرة ألوامر

 األساليب مع وخاصة السابقة االجتماعية العالقات مع تماما يصطدم مطاليبها وتزايد

 تقييدا بالضرورة ممايشكل األوضاع تحنين األمورممايقتضي تصريف في العشائرية

وخروجاعليها. العشيرة لديمقراطية

 هوالسبب الداخلي الجانب اذاكان بأنه فقال الخارجية العوامل عن بعدذلك تحدث

 الدكتاتورية ظل في البحرين منها تعاني التي والسياسية الدستورية لألزمة الحقيقي

 التالي:النحو على ملحوظ بشكل دوره يلعب الخارجي العامل فأن الراهنة المتخلفة

 الدعوات وهذه العربي، الخليج منطقة واالستقرارفي األمن لفرض متزايدة دعوات هناك
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 بالتحديد وتعني المئطقة الحاكمةفيالدوائر من تنطلق كما الدوائراالمبريالية من تنطلق

 في العام األمريكي المخطط في وسيرها الداخلي الصعيد على الخليج دول استقرار

 سواء الخليج دول من دولة اية باتفي اضطرا بأية السماح عدم تعني بوة الد هذه المنطقة.

 حد الى أوتطورت واالحتجاجات كالشكاوى البسيط بنوعها االضطرابات هذه تمثلت

 أن النعيمي قال األخيرة قبل الفقرة في . أوالثورة واالنتفاضات والمظاهرات االضراات

 ن منهاحيث الشرقية المنطقة الى العدوى علىعدمانتشار تحرص السعودية الرجعية

 المسحوقينفي أرامكوو شركة الىعمال بوضوح يصلصداها البحرانية العمالية االصوات

 هوأن البحرين تعيشها التي األزمة في دورا لعب الذي الخارجي العامل أن الجزيرة. شرق

 أمن أن حيث البحرين، في الوطنية االصوات كل اخماد قوله، حسب تريد، الخليج دول

 تنامي من البحرين يدورفي ما وأن يتجزأ ال كل - المسئولين تصريحات حسب - الخليج

 وربط االخرى. االمارات اصداءفي له سيجد الجماهيرية واتساعقاعدتها الوطنية الحركة

 البالد وزيارةحاكم الىطهران لوزراء رئيس بزيارة االستنتاج هذا النعيمي الرحمن عبد

 الدول خارجية وزراء باجتماع أيضا ربطه كما الماضية القليلة االشهر خالل الرياض الى

 لدولهم األمني الوضع ومناقشتهم االسالمي المؤتمر انعقاد ضوء على جدة في الخليجية

لداخلية. متاعبها للتخلصمن لدولهذها مساعدة وتأكيدهمعلىضرورة

 السيد قال الوطني المجلس ريوتعليقالوزا التغيير بعد الداخلي الوضع األخيرعن التعليق في

 ايرنست السيد الى بها بعث التي الرسالة في األوسط الشرق دائرة من تي.جي.كالرك

Ernest االجراءات لهذه الشعبي الفعل رد أن :١٩٧٥ سبتمبر من العاشر في بالخارجية 

 كمؤشرعلى أخذه اليمكن اآلن حتى االحتجاج وجود عدم التنبؤبهاوأن الصعب من

 فعال بشكل عملت ما اذا ما لفترة الناس اقناع في تجح ربما الحكومة الشعبي. االذعان

 ما اذا خصوصا البعيد المدى على للقلق داعي هناك لكن الوطني المجلس قيود غياب في

 التصرف الى أشار وهنا الديمقراطية. بالتجربة العمل مواصلة فعليا الحكومة رفضت

 خالل انتخاباتتدعوالجراء التي المادة األميرعندماعلق عليه اقدم الذي الالدستوري

 تنبني الخطوة لهذه معارضة حدوث حال كل على يتوقع ال وأنه الحل، تاريخ من شهرين

الدستورية. األرضية على

 الخطوة هذه البحرينيون يتخذ أن أسفهفي عن كالرك هوتعبير الرسالة هذه للنظرفي الالفت

 ال بأن أمله عبرعن ثم ومن قوله، حد على ابطالها الصعب من يصبح ربما والتي التراجعية

.١٩٥٦ عام الوطني( االتحاد )هيئة ألحداث عودة المقبل شهرنوفمبر أمامهمفي تكون

 ١٩٧٥ سبتمبر ١٠ لمؤرخةفي الرسالة لذيعبرفي نوبل السفير الرأي وقدسبقهفيهذا

 التنمية في جيدة نتائج تحقيق جانب الى أنه الى كالرك السيد مع الرأي في اتفاقه عن
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 المناسب الوقت في البحرين حكومة تظهر أن المهم من فانه واالقتصادية االجتماعية

 بالفعل تم قد الموضوع ا هذ وأن الديمقراطية بالتجربة التزامها على باقية بأنها جلي وبشكل

. التجار( )مثل المجلس ضد األخيرة االجراءات دعموا الذين أولئك بعض قبل من اثارته

 القرار هذا اتخاذ على لتقدم تكن لم البحرين سيةفيالسيا القيادة أن أدنىشكفي يوجد ال

 هذه من التخلص في رغباتها تنفيذ أصح أوبمعنى البريطانية االدارة موافقة لوال الحاسم

العالم. من الحيوية المفطقة هذه في واالزعاج للقلق المسببة الديمقراطية

 مسافة الى البحرين في السياسية القيادة هوذهاب البريطانية االدارة أثارحفيظة ما لكن

 رجيةبالخا األوسط الشرق دائرة تعليق في واضح بشكل انعكس ما وهذا الحل من أبعد

 النيابية. الحياة لدستوروتعطيل با العمل لتعليق ارتياحها عدم عن عبرت التي اليريطانية

 عودة في النيابية الحياة الغاء يتسبب أن من خيفة توجس كانت البريطانية فاالدارة

الخمسينات. أحداث وتجدد الوراء الى الساعة عقارب

 على بالدستور المساس دون البرلمان حل مع كانت بريطانيا بأن االستنتاج الى يقودنا هذا

 منع أجل - االنتخاب وقانون االنتخابية الدوائر - االنتخاية العملية باستخدام يكتفى أن

اعتقادي. حسب البرلمان مقاعد الى والتقدميين اليساريين وصول

 في Given Edward Ferguson السفيرادواردفيرجوسن رسالة االعققاد هذا يؤكد ما

 أن يقول وفيها كروسلند أنتوني النائب الى بها بها بعث التي ١٩٧٧ يفاير من الخامس

 المواقف تصلب صاحبه الوطني المجلس بعدحل السياسية الحياة ساد الهدوءالذي

 السياسية( القيادة )من يسمعوا أن من بدال وأنه السياسي، بالتطور يتعلق فيما الحكومية

 بتنفيذها نقوم كيف نعرف ال لكننا )المشاركة( لهذه بالحاجة نقر : مثل من كالم

 للتغيير التوجدلديناخطط :أكثروأكثركالمامنقبيل يسمع الواحدمنا أصبح ، بأمان

 تأثير من ناتج ريما هذا أن السفير يقول السياسية القيادة كالم على تعليقه في . السياسي

تاثيرالسعودية. السفيرعن تحدث وأن سبق وقد السعودي. النفوذ

 ليس بالقول الوزراء عندماعبررئيس درجاته أعلى وصل المواقف التصلبفي لكنهذا

 السفير رسالة تضمنته ما وهذا بذلك شبيه شيء أوأي انقخابات الجراء النية لدي

.١٩٧٧ يونيو ٢٠ في المؤرخة البريطاني

 الى المعارضة قبل من المطبق السكوت صاحبه المواقف في القصلب هذا السفيرأن يقول

 شيئا يرى أن االحتمال مع الماضية، االشهر خالل منشور أي فيها يرى لم التي الدرجة

 من يجد وأنه أغسطس، شهر الوطنيفي المجلس لحل السنوية الذكرى القبيلفي هذا من

تغييرها. أوتم انحسرت قد المعارضة بأن التصديق الصعوبة

 مثار وأنها يبررها ما يوجد ال المعارضة بانحسار السفير تصديق صعوبة أن فيه شك ال مما
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 الحرب أن العجيبة المفارقات من البحرين. االحداثفي لسير للمتتبعين بالنسبة تعجب

 فترة ابان الوطني التحرير وجيهة الشعبية الجبهة ضد البريطانية االدارة اعلنتها التي

 حمالت واصل واالستخبارات األمن جهاز وأن االستقالل مرحلة تتوقففي لم االستعمار

 أكدت ما هي الحقائق هذه المناضلين. الفصيلين هذين اجتثاث بهدف واالبعاد االعتقال

 عليها يؤكد وما عديدة مناسبات في لذلك اشرنا وأن سبق كما البريطانية الوثائق عليها

للسفيراليريطاني. التقريرالتالي

 المجلس حل على واحد عام مرور بعد المعارضة وحال السياسي الوضع عن الحديث في

 نشاط جميع أن ١٩٧٦شهرسبتمبر في به بعث التقريرالذي السفيرفي يقول الوطفي

 قانون مسودة النشاطفي بهذا بالسماح الخاص القسم وأن حظرها تم العمالية االتحادات

 عليها التصديق سيتم التي الجديد العمل لقانون النهائية النسخة في الغاؤه تم قد العمل

 وهي والمتملقة المروضة بين ما تتراوح أنها فقال الصحافة عن السفير وتحدث قريبا.

 السطح على السفيرالهدوء ووصف المحلي. السياسي المحتوى من خالية سواء حد على

 البحرينيين أغلبية نمنأ بالرغم أنه خادع.وفيهذاقال ما رجةالىد نه فقال الخارجي

 على تعمل وأنهايبد الوطفي التحرير جبهة أن اال الوطني المجلس الغاء ضد يحتجوا لم

 الجدران الملصقةعلى الغريبة الشعارات وبخصوص متزايد. أعضاءجددوبمعدل تجنيد

 جدي. ثوري كنشاط احتسابها الصعب من أنه السفير لمناسباتقال ا المناشيرفي وتوزيع

 لمعتمدة المصادر على اعتمادا أنه فقال الخارج العائدينمن لطلبة السفيرعن وتحدث

 وفي السوفييتي االتحاد في الحزيية بالمبادئ تلقينهم تم قد الطلبة فان استقاها التي

 والصناعة الحكومة في النفوذ ذات الوظائف في أنفسهم وطدوا وأنهم أخرى جامعات

لخاليا. المزيدمن تشكيل تم وأنه والتجارة

 لكن موسكو من مباشرة يبدوهيمنة ما على توجد ال أنه السفير قال التلقين عملية وعن

أواالثارة. لاليحاء مفيد راديوموسكوهومصدر مؤثروبدونشكفأن التلقين

 خطة الحكومة لدى ليس أنه السفير قال الجبهة حيال الحكومية باالجراءات يتعلق وفيما

 السكون بين تتأرجح الحكومة لكن ، الحياة التحرير جبهة استعادة مع للتعامل متكاملة

 عن يثنوهم ن البريطانيين مستشاريهم على بات وأنه الزائد الحماس وبين علية(الالفا )

 لتحرير داخلجبهة تغلغلجهازاالستخبارات السفيرحجم ويكشف )التأرجح(. ذلك

 أكثر التحريروليس لجبهة والمطبق التام بالرصد الشرطة قيام هي المحصلة أن فيقول

 الكمية تلك تلقى الشرطة ان يعني فيهم المشكوك مع التحقيق غياب وأن ذلك. من

 فقط الداخل في المزروعة مصادرهم من لهم تعطى التي االستخبارية المعلومات من

لديهم لهم. الشرطة اعطائه ترغبفي ما يتلقون بدورهم البريطانية( )السفارة وأنهم
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 مصادرهم بين التنسيق غياب الى باالضافة الخبرة، من المتولدة الشكوك تلك فقط

 لخاليا المبنيعلى التنظيم بحكم ك التحريروذل جبهة داخل المتعددة )االستخباراتية(

 لمخفي الجزء منذلك الداخلية( )وزارة الىتحذيرهم يقود ال للجبهةوهذا )منخلية(

 واضحة فكرة الشرطة لدى يكون أن المحتمل من التخريبي. بالنشاط المتملق المعلومات من

 عليهم يجب التي اللحظة تلك الى هم يقود بما التحرير جبهة التناميفيعضوية حول

 عليها السيطرة يمكن ال وعندئذ االنطالق نقطة الى المعارضة تصل أن قبل التحرك سرعة

 مع تحدث ربما النقطة هذه فأن تخمينهم وحسب الشديد. القمع استخدام طريق عن اال

٠١٩٧٧ يةعام نها

 عمان لتحرير الشعبية الجبهة ن لسفير يقول الشعبيةحيث الجبهة لموضوع اآلن نأتي

 وفي صيني. نفوذ أي وجود على دليل أي هناك يوجد ال وأنه االضمحالل في آخذة

 والخليج عمان لتحرير الشعبية الجبهة أن السفير يقول ١٩٧٧ يناير ٥ بتاريخ رسالته

 محاكمة ذلك على دللت كما التنظيمي الخلل من تعاني وهي ضعيفة أصبحت العربي

 بشريا المعارضة مخزون يمدون زالواال لخارج الطلبةفي أن لكنهقال المدني. اغتيال

 الى الطلبة من مزيدا ترسل ال فهي ولذا التهديد بهذا أكبر دراية على الحكومة لكن ،

 ا المتحدة المملكة فيذلك ما األخرى ألماكن البحرينفي منظماتطلبة لكن العراق

 المنظمات أنهذه فقال السفير واستدرك الحزبية. باألفكار لطلبة تغذية زالتتعملعلى

 البعثات بأن القول السفير وأضاف االمن. أجهزة قبل من جيد بشكل مخترقة يبدوأنها

 ي فعل ربمااليمكن وأنه العناصرالهدامة لتنظيم كمرتع تعمل الخارج في الدراسية

 مناطق في العليا للدراسات أفضل بدائل ايجاد طريق عن اال المرتع هذا من للتخلص شيء

 لخارج للدراسةفي يبتعثون لذين البحرينية المدارس أنخريجي البحرين. من قريبة

بشكلخاص. مايبدولالستهداف على قواللسفيرعرضة همحسب

 حالهما اليه آل وما آنذاك السياسية الساحة في العاملين اليساريين القنظيمين هووضع هذا

 آثار أن الى االشارة تجدر .عليهما المبرم القضاء استهدفت التي المتالحقة الضربات بفعل

 المبعدين بعودة والسماح السياسي االنفتاح عن باالعالن اال تنتهي لم البوليسة الحملة هذه

المنافي. في عام ثالثين على يزيد ما بعضهم قضى الذين

 اقدام البرلمان حل بعد البريطانية االدارة حدوثها تتوقع لم التي أواالجراءات األعمال من

 البريطاني السضير وأن خاصة الوطني المجلس أعضاء اعتقال على البحرين في السلطة

 لكن لمجلس. أعضاء أيعضومن اعتقال ١٩٧٥ أغسطس ٢٦ لمؤرخةفيا رسالته نفىفي

 في وذلك ربيعة محمد العضوعليقاسم اعتقال خبر صحة ليؤكد عاد أن لبث ما السفير

 األوسط الشرق بدائرة تي.جي.كالرك السيد سبتمبرالى ١٦ بتاريخ بعثها التي رسالته
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 من االعتقال عن سمع لكنه الموضوع هذا حول رسمي اعالن هناك يكن لم بأنه وليقول

 بانه بالقول ربيعة علي شخصية السفيرعلى علق الخصوص هذا وفي مصدر. أكثرمن

 من واحد الحكومة نظر وجهة وهومن الوطني بالمجلس الشعب كتلة في قيادية شخصية

وازعاجا. األكثرصخبا األعضاء

 سبتمبر عشرمن الرابع قدتمفي ربيعة علي عضوالمجلس اعتقال أن الى تجدراالشارة

 فيها أحاط والتي الدولي البرلماني االتحاد الى بها بعث التي البرقية اثر على وذلك ١٩٧٥

 احتجاجه عن عبرفيها كما النظام عليها اقدم التي الالدستورية بالخطوة علمااالتحاد

الوضع. الصالح بالتدخل الدولي االتحاد وطالب البرلمان حل على

 ٢٢ الصادرفي عددها في الدينية( ) المواقف مجلة قالت االعتقال موضوع على تعليقها في
 عليربيعة لسابقالوطنيا عضوالمجلس مع التحقيق بنشر انفردت وأن سبق سبتمبرأنها

 التحقيق وأن التحقيق محتجزارهن المسئول المصدراالمني تصريح حسب الزال الذي

 وزير خالد بن الله عبد للشيخ تصريحا المجلة نشرت ذلك جانب الى بعد. ينتهي لم معه

 تم قد اتهامهمبالشيوعية ذمة على قبضعليهم الذين المتهمين بأن فيه يقول العدل

 للمحاكمة سيقدمون وأنهم الدولة أمن تدابير بقانون المرسوم بموجب عليهم القبض

 المفارقة منهم. واحد علىحالةكال تتطبق التي المواد بموجب الجنايات محكمة أمام

 الكبير العنوان ذلك تصدرهما األمن بقضايا الخاصين التصريحين هذين هوأن العجيبة

 من بدءا الجديد الوظيفي الكادر بتنفيذ الوزارات لجميع الوزراء رئيس بتعليمات الخاص

مقايضة. عملية هناك وكأن يناير شهر

 النائب العتقال التطرق جدا المهم من فأنه االعتقاالت عن الحديث موضوع في دمنا وما

 يعقد كان حيث الكويت من عودته اثر على وذلك ١٩٧٦ يناير ١٦ في مرهون محسن

 طبيعة على العالم وشعوب الكويت شعب الطالع الصحافية والمؤتمرات واللقاءات الندوات

 تم فقد صباح جابر محمد النائب أما الوطني. والمجلس النظام بين السياسي الخالف

 تم الذي المدني لله عبدا الفائب الدينية المواقف مجلة محرر اغتيال خلفية على اعتقاله

 السلطة باشرت النائبين هذين اعتقال حال .١٩٧٦ نوفمبر عشرمن التاسع في اغتياله

 السجن األولفي بقي حيث المعتقلين بقية حال حالهما عليهما الدولة أمن قانون بتطبيق

 من األولى المادة أن من بالرغم هذا سنوات. ثالث األخير بقي فيما سنوات خمس مدة

 هذا باحكام تلتزم لم الحكومة أن اال سنوات بثالث الحبس مدة حددت الدولة أمن قانون

 سنوات التسع على زادت لمدد المعتقلين بعض تعرض ذلك وجراء الالدستوري القانون

 سنوات التسع على زادت مدة السجن في قضى الذي مطيويع الله عبد المناضل مثل من

 التظلم في عليهم المقبوض حق الغاء تعمدت السلطة أن ذلك من واألسوء محاكمة. وبدون
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 صريحة مخالفة في المحاكم على عرضهم بدون األفراد اعتقال فترات بتمديد وباشرت

القانون. هذا من الثانية للمادة

 آركنتشن السيد تيأرسالها ل الرسالة الى الخارجيفنشير الفعل اآلنللحديثعنرد نأتي

Kinchen كالرك السيد هاريسوال لسيد الدائرة رئيس الى األوسط الشرق دائرة .من 

 العربية أن المؤكد من أنه كفتشن السيد يقول . ١٩٧٥ أغسطس ٢٩ بتاريخ وذلك بالخارجية

 الكويت أمادفعل الحل( أي)التطور لمؤيدينلهذا سيكونومن وايران السعودية،قطر،

 هذا اتخاذ غيرصالح في الفعل رد يكون أن المحتمل من وأنه الكثير يعني ال فانه والعراق

 السفير أكد ما وهذا أساسها من للتجربة المعارض السعوديةهوموقف موقف لكن االجراء.

 لتجربة وبشدة األساس عارضتفي لسعودية أن فقال١٩٧٦سبتمبر شهر رسالتهفي في

 عطايا هي بعد فيما للبحرين بها تقدمت التي العطايا وأن الديمقراطية في البحرينية

 خليفة. آل وعلى السعودية على خطيرة أنها تبرهن ربما التي التجارب بتعليق مشروطة

 بدا آلخليفة أن القول المفيد من أنه فيقول الكويتوالبحرين بين كينتشن السيد ويقارن

 الموارد توفر بدون أنه ذلك ،مشاكس وطني مجلس الصباحفيتحمل آل من صبرا أقل أنهم

 متعاظم تحتضغط شك وبدون نفسها ستجد البحرين حكومة فأن الكويت لدى التي المالية

 قوله حسب المال، توفر لعدم المنطقية والنتيجة البدائل وخلق التنمية خطط تتضيذ أجل من

البرلمانية. العرقلة حيال صبرا أقل البحرين تصبح أن ،

 لسيدي.اي. )مسقط( السفيرالبريطانيفيعمان بعث والبحرين عمان تحتعنوان
 بدائرة R.A. Kealy كيلي أي. آر. والسيد نوبل السيد الى سرية برسالة ٦٢atham.D٠E تذم

 الى السفير السفير أشار ١٩٧٥ سبتمبر ١٠ المؤرخةفي الرسالة هذه في األوسط. الشرق

 هؤالءالسيدعلي بين ومن البحرين في الحكومة استقالة على العمانيين من عدد تعليق

 يقول عشرينعاما. لمدة البحرين في الذيعاش والصناعة التجارة وزارة المسئولفي داود

 خاص عشاء في وي الزوا وقيس هو أخبره عيسى الشيخ بأن داود علي لسان على السفير

 الخليج أنعرب ذلك والسببفي الخطأاألكبرفيحياته كانت الوطني المجلس بأنمؤسسة

 زايدبأنه الشيخ لسماع شعرباالرتياح بأنه لهم قال وأنه للمجالس اآلن حتى ليسوامهيئين

مثلها. تجربة القامة بخطته يتعلق فيما الخلف الى يجدف بدأ

 فهم لديها البحرين الحاكمةفي العائلة بأن بالقول الكالم هذا على علق أنه السفير يقول

 ما أن داود علي رد كان صعوبة. وبدون الحالية األزمة تجاوز على قادرة وهي بالواقع راسخ

 ونفوذ البالد بها تحكم كانت التي الطريقة وان ،ا جد التجربة قليل هورجل عمان في لديهم

 القول وأضاف التعليق. من الكثير أثار قد - شاكر غسان خاص بشكل كر ذ — المستشارين

 األموروقد هذه يعرفون أغبياءوأنهم ليسوا الداخل أناس المثال سبيل وعلى العمانيين أن

333



 اذ السن كبيرفي بأنه بالقول كالمه اختم داود علي أن السفير يقول عنها. بدأوبالحديث

يبقىصامتا. أن له األفضل بأن سنةولذافهويعلم ٤٨ أنعمره

 رةخاصة زيا الدستوركانتهناك مواد ببعض العمل وتجميد بالمجلس االطاحة علىخلفية

 البحرين. الى James Callaghan كالهان جيمس السيد الخارجية للشئون الدولة لوزير

 مكتب من J.P.P.Na!son نلسون بي. السيدجي.بي. بعث الزيارة لهذهاالعداد أجل ومن

 نوفمبر من الخامس في وذلك نوبل البريطاني السفير الى برسالة والكومنولث الخارجية

 فيما ارباك في أنضسهم وجدوا للزيارة المهمة للنقاط اده اعد خالل من أنه فيها يقول ١٩٧٥

 الماضية. السنة أكتوبر الصادرفي العام باألمن الخاص األميري المرسوم بنصوص يتعلق

 والمرسلة مارس ١ المؤرخةفي السابق( البريطاني )السفير تش روبرت تشيررسالة ففيما

 يجدون المرسوم، بحكم المحاكمة الى الذهاب حق الى الثانية( )الفقرة آيفورلوكاس الى

 لى والسجن فياالعتقال لداخلية وزير الىصالحيات أخرى منجهة يشير لسفير ا أن

 من الثانية الفقرة في ورد ما حسب العليا المحكمة لدى االستئناف في الضحية حق جانب

.١٩٧٤ أكتوبر ٢٩هاريسفي توني الى المرسلة رسالته

 فيما ١٩٦٥ لعام الطوارئ قانون وبين المرسوم بين الفرق عن نلسون السيد تساءل وهنا

 المحاكمة الى الذهاب حق اذاكان أيضاعما كماتساءل ،محاكمة بدون بالحبس يتعلق

 لم أنه نلسون قال ذلك الى باالضافة الشيى؟ هونفس العليا المحكمة لدى االستئناف وحق

 روبرت رسالة من (٣) الفقرة فى اليها المشار الخاصة المحكمة ودور درجة لديهم تتضح

 بدون لالعتقال يوفر المرسوم بأن القائل لالستنتاج نلسون توصل األساسوعلىهذا تش.

 لدى كانت فاذا ذلك على وبناء . لالستئناف الحق توفر مع سنوات، ثالث لمدة محاكمة

بالتلغراف. ارسالها فعليه هذااالستنتاج على فورية اعتراضات السفيرأية

 ٣٠نوفمبرو ٢٢ فيمابين الخليج الى السيدكالهان البريطاني وزيرالدولة زيارة تمت

 يعكس الخارجية للشئون سكرتيرالدولة ابتعاث أن فيه ومماالشك ١٩٧٥نوفمبر

 حرصها ومدى البحرين في بتطوراألحداث الجاللة صاحبة لحكومة البالغ االهتمام

 األمن على الدستوري االنقالب تأثير وعدم السياسي الوضع علىصحة االطمئنان على

 االجراءات كافة اتخاذ الزيارة هذه سبق وقد الخليج. دول وبقية البحرين واالتسقرارفي

 األمراءالخليجيين. ع التيستجري المحادثات سرية االطمئنانعلى األمنيةوباألخص

 نوفمبرأن عشرمن السابع في البريطانية الخارجية رسالة أكدت هذاالخصوص وفي

 ولذا الكويت باستثناءدولة الشيوعية الدول عن ليسلديهاممثلون الخيليج دول جميع

سيزورها. التي البلدان في تجسس عمليات من خوف ال فأنه

الجاللة صاحبة حكومة ممثلي بين سادت التي العالقة نمط على الضوء تسليط أجل من
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 اي.اف. البريطاني السفير بها بعث التي الرسالة أن القول يمكن البحرين حكومة وبين

 األوسط الشرق بدائرة لوكاس أيفور السيد الى ١٩٧٦ أكتوبر ١١ بتاريخ . Given جيفن

 وسلبياتها. بايجابياتها المرحلة تلك طبعت التي العالقة طبيعة على للتدليل يكفي ما فيها

 وهي الوطني المجلس حل على تقريبا وشهرين عام مرور بعد الوثيقة هذه صدرت وقد

 في الزمن. من قرنين فرضتهابريطانياألكثرمن التي الفوقية االبوية العالقة تؤكدعلى

 االجتماع يشيرالسفيرأوالالى البحرين القوقعاتفي عنوان حملت التي الرسالة هذه

 اتفقا أنهما فيقول سبتمبر ١٧ بتاريخ األخيربلندن مكتب لوكاسفي السيد مع يضمه الذ

 العملية مساعدة السفيرفي دور استمرار باالمكان يعد لم أنه على يعتقد- ما حسب —

 به أسبا بتدوين يقوم سوف لكنه (0ديا كتاب في الثانية الفقرة ) البحرين في السياسية

 ما حالة االفي الداخلية البحرين التدخلفيشئون محاولة بعدم القائلة نظره بوجهة المتعلقة

 مكوثه بسبب لديه االنطباع هذا تكون ربما البريطانية. بالمصالح تحديدا ذلك ارتبط اذا

 المعتمدين بأن االنطباع لديه تكون أنه فيقول هذاالمعنى السفيرفي ويسترسل البحرين. في

 لمحلية بالسلطات العناية في٢0٢ال )المربية( الدايةبدور قاموا البحرين( )في السياسيين

 يعتقد ال فأنه الحال عليه كان مهما االخرى: الخليجية الدول اآلخرينفي نظرائهم أكثرمن

 يقول هذا وتعليقاعلى ناجحة. خاص بشكل كانت التطورالسياسي حقل النتائجفي بأن

 أوقانوني حقوقي ونظام التعليم تطوير - ذلك بصحة أعتقد وأنا - شجعنا لقد السفير:

 شيخ( )من الشيخية السلطات مساءلة على الناس تشجيع هذا على يترتب بما متماسك

. بذلك المتعلقة والتقليدية الدستورية القيود تطوير وكذلك

 أوضح وكما ،أنه فيقول العالقة هذه على طرأ الذي التغيير عن السفير يتحدث ذلك بعد

 من أقل السطح تحت يدور بما معرفته أصبحت البحرين، الى رجوعه منذ مرة أكثرمن

 الذين الرسميين طريق عن اليهم تمرر التي المعلومات على يعتمدون أصبحوا ألنهم قبل ذي

 لما تنقية عملية هناك تكون أن المحتمل من وأنه البحرين لحكومة األول والءهم يقدمون

 غير من فأنه نفسه الوقت في المؤسسية. العقليات خالل من معلومات من يلتقطونه

 من الحالة هذه وفي البريطانية(. السفارة )الى اليهم المعارضة تتحدث أن االحتمال

 هذا البحرينفي حكومة تحريك بمحاولة للقيام مؤهلون بأنهم يعتقد ال فانه باألمور الجهل

أوغيره. االتجاه

 الغير طلبهم حالة لكنفي معه للتحدث الوزراء يشجع سيظل بأنه فيقول يعود السفير لكن

 من عليه مايعرض تحليل وأنماسيحاول يقدمهالهم لن سوف فانه للنصيحة متوقع

 ومع األفضل. منها أي تحديد بدون البحرينية للحكومة الخيارات تقديم ثم ومن مسائل

 اذا الخاصة ومبادراته يتماشى بما أوالتعليق االسئلة تقديم حقه من أن السفير يعتقد ذلك
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أوخاصة. عامة كانت سواء البريطانية بالمصالح االمر تعلق ما

 للطرق احتجاجه عن عبر وأنه االيجارات على فعالة رقابة وجود بعدم مثال ويضرب

 على للتأثير الخليفية العائلة بأفراد الخاصة للمصالح لسماحها العدل وزارة تبعها التي

البريطانيين. المواطنين حساب على الرسمية االجراءات

 الخارجية )في لدائم لثاني السكرتير مع الماضية السنة اجتماعهمفي لى السفيرا ويشير

 المتواجدين زمالئه لدى تكون الذي هونقسه لديه تكون الذي االنطباع أن فيقول البريطانية(

موقفهم. عليه سيكون ما حيال الخليج في

 بالدستور( العمل وتعليق البرلمان )حل الكويت في والعشرين التاسع ألحداث ويتطرق

 هي ليست الكويت في التقسيمات أن فيقول والكويت البحرين بين مقارنة عقد ويحاول

 يوجد ال البحرين في معها. متوازية ولكنها البحرين التيفي التقسيمات لتلك األصل طبق

 يعتبرون الذين الشيعة لدينا ولكن االجانب العرب المواطنين من الضخم العدد ذلك

 نقمتهم في منصبا وحماسهم بحارنة( أنفسهم على )يطلقون االصليين السكان أنفسهم

 هناك كان اذا فيما أشك أني مع المضطهدة األغلبية - يرون ما -حسب لكونهم (سخطهم)

. الدولة لسكان بالنسبة يشكلونها التي النسبة هي ما بالتحديد يعلم أحد

 حصلوا قد مضطهدون- كونهم عن بعيدا — الشيعة بأن يخبرونك السنة من كثير

 عن فقيرا رجال تسأل عندما ولكن البيروقراطي الجهاز في النفوذ من أكبر حجم على

. سني وليست شيعي تكوناجابته الكبيرأن ديانتهفاالحتمال

 وأنهم للسنة ممثلون أنهم على أنفسهم يقدمون الخليفة أن فيقول السفيرتعليقه ويواصل

 ممثلون أنهم على أنفسهم صباح آل فيها يقدم التي الطريقة تشبه وهذه الشيعة ضد

 سياسيا لمهيمنة الجماعة بين الحالتينهناك األجانب.وفيكلتا وضد لكويتيين ا للمواطنين

 االنطباع لديه وأن الشيعة مع تحالف في هي البحرين في األقلية وأن النظام تعارض أقلية

الفلسطينيين. مؤيدي من هي بالكويت الوطني المجلس في المعارضة بأن

 كانت اذا فيما متأكدا بأنهليس قال حيث أوالفنتازيا الخيال يشبه غاصالسفيرفيما وهنا

 تسعى وثروتهاكما الحاكمة العائلة وظائف رغبتهاالستالم واضحةفي الكويتية المعارضة

البحرين. في لها الممائلة العناصر ذلك الى

 اتخاذ الى تلجأ أن البحرينية الحكومة على أن فقال التساؤل هذا على بنفسه وأجاب

 الكويت في به بماهومعمول شيءمقارنة أي لفعل الموارد ألنهاالتملك مشددة اجراءات

 وضع همفي األجانب أن علما األصليون الكويتيون هم النظام من المستفيدين أغلب حيث

 ويستطرد قويا. عامال يبدو المصالح هذه من بتجريدهم التهديد أن لدرجة جيد مادي

 المصالح هذه مثل حال كل اليوفرعلى البحرين النظامفي أن فيقول الحديث السفيرفي
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 يشعرون الذين الناس عدد ازدياد يالحظون )السفارة( فأنهم ولذا للبحرينيين الكبيرة

 الجيل اآلن يعايشون أنهم التغيير. أجل من نضالهم خالل من شيء يخسروأي لن بانهم

 قبول الترددفي يصبج السنين مرور مع وأنه المتعلمين البحرينيين من أوالثالث الثاني

الرغيف. بنصف الرضا عدم كمثل المعالم واضح السلطات من النازلة القرارات

 بالمواطنين تصاللال الجهد بعض تبذل البحرينية الحكومة بأن اعتقاده السفيرعن ويعبر

 السنة بين التقسيم الى عرج ذلك بعد ومن بالتاكيد منهم جزء العمال يمثل الذين

 الكثيرين وبين الحكومة بين حاجزا ويشكل العمق في يذهب التقسيم ا هذ أن فقال والشيعة

المحكومين. من

 ألنها وقتاوتكريساوذلك الحكومة من يتطلب مؤثرة دعائية بحملة القيام أن رأيه وفي

 خدمة أوبأية الحملة بهذه للقيام االرادة لديهم الذين المؤهلين الناس ندرة بسبب مشلولة

حقيقية. اعالمية

 كلفة ارتفاع وخاصة االجتماعية المشاكل بشأن قلقة الحكومة بأن السفيرالقول ويضيف

 المالي التضخم تجاه لعمله الكثير وجود عدم الى باالضافة المساكن ونقصان المعيشة

 يعملون فأنهم نفسه الوقت سيةفياألسا السلع على األرباح معدالت تقليص سوى المستورد

السكن. مشكلة حل على جديا

 يتعارض عمل أنه فيقول االجتماعي بالتأمين الخاص التشريع السفيرالى يتطرق وهنا

 أن يعتقدون وهم السياسي للنظام والداعمين العمل أرباب هم الذين التجار ومصلحة

الحكومة. به هوم أن يمكن لما حدودا هناك وأن الحدود، تجاوز قد الجديد العمل قانون

 لديها بأن أدركت الحالية السعودية الحكومة أن السفير يكشف أيضا التقرير هذا في

 أما الغرض. لهذا أمواال خصصت فقد ولذا وازدهارها البحرين استقرار مصلحةفي

 قبل من ثمنها دفع يتم أن ايضا الصحيح من فانه البحرين الكبيرةفي المشاريع بخصوص

ال. أم نقدا سيتم الدفع كان اذا فيما القول يمكنه ال لكنه الجيران احد

 صورة يكمل ما اي.اف.جيفن السفير وأفكار آراء على البريطانية الخارجية رد في ولعل

 السيد يقول سابقا. البريطانية االدارة مارسقه الذي للبحرين الداخلي الشأن التدخلفي

 االشارة تم التي للبحرين( الداخلية الشئون )في التدخل عدم نظرية يتبنى أنه لوكاس

 المسئولية : بالقول علق الخصوص هذا وفي ، السفير رسالة من الثانية الفقرة في اليها

 في لسنا اآلن ونحن ، ١٩٧١ قبل ما الى كبيرة وضعتنافيصعوبات )صالحيات( سلطة بدون

 الخليج دول على أيضا ينسحب ا هذ أن أعتقد .نصائحنا بتقديم لنا يسمح لذي ا لجيد ا لمكان ا

 دعوتنا تتم ريما وأنه بسهولة تزول ال القديمة العادات أن االعتبار في واضعين األخرى:

 بالتطورات نظرنافيمايقعلق اعطاءوجهة أجل آلخرمن وقت علينامن االلحاح أوحتى
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 هو بالضبط يبدولي تصفه الذي االيجابي التحليل فأن القضايا هذه مثل في الداخلية.

 عندما فاعال حضورنا جعل في نتردد ال أن علينا — قولك حسب - بينما الصحيح، الهدف

 وهنا يجري. ما حيال نظر وجهات لدينا تكون ال أن يعني ال هذا لكن تتأثرمصالحفا.

 يشوبها البحرين حول نظري وجهة أن أعترف أنني فيقول القصيد لبيت لوكاس يصل

 الشعبية المشاركة أشكال من شكال بأن لالعتقاد أميل دوما كفت ولقد ، التشويش من نوع

 هيئة بضرب قام من االنجليزهم أن ومع . مفيد أمان كصمام تعمل الحكومية العملية في

 أنهم : اذيقول الخليفية للعائلة االتهام توجيه يترددفي لم لوكاس االأن الوطنياالتحاد

 الزمن من ونصف عقد ولمدة ( ١٩٥٦ عام )في الصمام هذا أغلقوا وأن سبق )الخليفة(

 العصيبة األيام عن لوكاس يتحدث ذلك بعد . توقعت مما أكبر نجاحا ذلك حققوافي وقد

 هذا ذكريات فيقول: ١٩٥٦و١٩٥٤ بين ما الفترة الوطفيفي االتحاد هيئة جلبتها التي
 السياسي التطور البحرين: عنوانها سةحديثةدرا منخاللقراءة استرجاعها الزمنتم

 سانت مونت كلية سيةفيالسيا العلوم )بروفيسورفي نخلة أميل للكاتب حديث مجتمع في

 أمين لدى الراديكالية: الصيغة مؤكد ال ويحوي أكاديمي باألحرى الكتابهو بمريلفد(. ماري
 األندية دور عن المشوقة االشياء بعض بالبحرين، التعليمي النظام حول نقدية تعليقات نخلة

 الذي الدور حول المالحظات وبعض (pseudo حقيقية )غير معلنة غير سياسية كأحزاب
 الرسالة ) للبحرين. السياسي التطور في التحريض عملية وتلعبه العمالية التنظيمات تلعبه

 . بعناية( المشروع بدراسة وسنقوم ممتعة كانت العمالي التشريع للتوحول لي أرسلتها التي

 أوالنتخابات تحليل تكمنفي الكتاب زبدة فيقول: الكتاب تعليقهعلى السفيرفي ويسترسل
 بشكل ممتعا كان الكاتب أن كما ١٩٧٢ عام التأسيسيفي المجلس انتخابات وهي وطنية
 . التجربة هذه حيال أنفسهم الخليفة عائلة بين المتصارعة باالنطباعات يتعلق فيما خاص

 لوكاس السيد يخلص الكتاب خالل من الماضية لألحداث السريع االستعراض هذا بعد
 — البحرين في الديمقراطية التجربة أن : فيقول السفير برأي مقارنة رؤيقه لتسجيل
 الذي القناغم بوضوحعدم أظهرت الكويت- مقراطيةفيللدي جدا الطويلة بالتجربة مقارنة

 األول للديمقراطية. ويستمنستر ونموذج للحكومة التقليدي الشكل بين ما مرسلكم كرتهفي ذ
 أكبر فعليا يكون وهوربما ديمقراطية( عناصر )أوبدون ميزة أية من خاليا بالقطع يكن لم

 به يحتذى الذي تعتبرالمثال الكويت( ) األخيرة هوأن المغزى لكن المحلية. الظروف تأثيرافي
 األبدي اخالصهم لتوكيد بااللقزام اليولمان الحلشعرمنفذوحل اجراء أثناء حتى أنه لدرجة

 لوكاس خلص وهنا . الممكفة بالسرعة الرجاعها الجاد وتصميمهم الديمقراطية للمبادئ
 لالستقرار.األكبر االمكانية يحمل النظامين من هوأي لنا بالنسبة المهم السؤال : للقول

 اآلن أنتحسبحتى يجب ١٩٧٥ أغسطس منذ الحل( بعد ما )الفترة البحرين تجربة أن
 القضيتين كلتا لكنفي ذلك. على الحكم المبكر فمن الكويت في أما التقليدي، للحكم كفجاح
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 ، المثالية هوالوصفة ليس األقلية حكم اتجاه في السهل التقدم شعوربأن المرء يتملك
 التاسع لوكاسفي )رسالة . المنظور المستقبل لصالح الحذر التفاؤل تبرير تم وان حتى

(١٩٧٦ أكتوبر من والعشرين
 السياسي للفراغ البريطانية الخارجية ارتياح عدم السيدلوكاس حديث من الواضح من

 بالتغيير السماح سابقا ذكرت كما يعني ال هذا لكن بالدستور العمل تجميد على ترتب الذي
 المنطقة هذه في بريطانيا و المتحدة الواليات مصالح على يؤثر الذي والسياسي الدستوري

 للواليات نفوذ مناطق وستظل كانت قاطبة الخليج ودول فالبحرين العالم. من الحيوية
 القوى اهتمام موضع تكون أن يجب العالقة هذه فأن االساس ا هذ وعلى وبريطانيا المتحدة

 العمل استراتيجية وبناء رسم اثناء حاضرة تكون وأن دائم بشكل لديمقراطية وا السياسية
المستقبل. ليوالمطلبيفي النضا
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الخاتمة
 تطرققا قد كفا النياية لالنتخابات الشعبية الجبهة مقاطعة عن حديثنا معرض في

 تطبيق على الشعب كتلة اصرار هو األول احتمالين: أحد حدوث على الجبهة رهان الى

 المجلس حل وبالتالي السلطة مع اصطدامها الى حتما سيقود بما ي برنامجهااالنتخاب

 الكتلة احتواء في السلطة هونجاح الثاني االحتمال بالدستور. العمل وتعليق الوطني

سياسية. كمعارضة منمضامينها وافراغها

 على السلطة وهوخروج األول االحتمال بحدوث الشعبية الجبهة توقعات صحة تأكدت وقد

 فشل جراء هذا حدث بالدستور. العمل وتعليق النيابية الحياة بالغاء الدستورية المشروعية

 التشريعي دوره ممارسة في فائقة قدرة على برهن الذي الوطني احتواءالمجلس في النظام

العام. لمال على الرقابة احكام وفي والرقابي

 وجود أن الشك يقبل بما تأكد أن بعد الدستوري االنقالب حدوث المستفرب باألمر يكن لم

 الى والدولية. واالقليمية المحلية األطراف كافة ومصالح كلية يتعارض الديمقراطية هذه

 أطراف أحد في محصورا االعتراض كان التأسيسي المجلس انتخابات في الشروع قبل ما

 سلطة من وانتقاصا الحكم لهيبة كسرا الشعبية المشاركة هذه فى رأت التى الحاكمة العائلة

 يزيد بما الشعب وفوزكتلة الوطني المجلس انتخابات االعالنعننتائح لكنوبمجرد القبيلة.

 واعتراضها احتجاجها للتعبيرعن المنطقة دول أغلبية سارعت المجلس مقاعد ثلثي على

 هذا لكن ايران. شاه قول حسب القرار لمصادر الشيوعيين أوصلت التي التجربة هذه على

 ومن البحرين سيةفيالسيا القيادة أعلنت عندما خطيرا منحى أتخذ أن لبث ما االعتراض

 التجربة خوض على مضى قد يكن ولم بالتجربة اقتناعهما عدم البريطانية االدارة ورائها

أشهر. أربعة أكثرمن البرلمانية

 موازين في انقالبا أحدث قد مقاعد بثمانية اليسارية الشعب كتلة فوز أن فيه شك ال مما

 هذا الى أضفنا ما واذا الوطني. المجلس داخل والتقدمية الوطنية القوى لصالح القوى

 القيادات وقدرة الوطني العمل ساحة على والتقدمية اليسارية القوى هيمنة االنتصار

 القضايا لصالح الجماهير وحشد الشارع تحريك على اليسارية والعناصر العمالية

 مصدر يشكل بات وألتقدمي اليساري المد هذا فأن واالجتماعية واالقتصادية السياسية

 البريطانية االدارة أهداف أحد كان معا. البريطانية واالدارة للسلطة بالنسبة وقلق خوف

 وقطع الوطني المجلس داخل السياسية اللعبة هوحصركامل االنتخابية العملية وراء من

 خارج أونقابي سياسي عمل أي لممارسة السياسية والقوى العمالية القيادات أمام الطريق
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 آمال خيب الواقع أرض على حدث ما لكن البريطانية. الوثائق ذلك كشفت كما المجلس

 والحركة السياسية القوى ظلت اذ الهدف هذا تحقيق في البريطانية واالدارة السلطة

 ومواصلة الشارع تحريك خالل من للمجلس والمساند الداعم دورها تمارس النقابية
العمالية. واالعتصامات االضراب سالح استخدام

 على اللعب الحكومة محاولة عن تحدثنا قد كنا الدولة أمن بقانون الخاص الفصل في

 تمرير بهدف الثالث الكتل بين واأليديولوجية الفكرية والخالفات الطائفية التناقضات

 واالدارة اكليا السلطة ثكن لم االمر واض في والئشريعية. السياسية ومخططاتها مشاريها

 من النواب يتمكن وأن المجلس كتل بين الكبير القالحم هذا ينشأ أن تتوقعان البريطانية

 الدستورية. صالحياتهم استخدام من يتمكنوا وأن وجيزة مدة خالل البرلماني العمل اتقان

 قانون تمرير أجل من الدينية أوالكتلة الوسط كتلة تأييد كسب في الحكومة رهان فشل أن

 لالعالن دفعها الذي األمر يدها في سية سيا ورقة آخر من تجريدها بمثابة كان الدولة أمن

 المواطنين ثقة كسب في النواب نجاح ذلك عن أهمية يقل ال المجلس. جلسات مقاطعة عن

 مع المواطنين ومشاكل قضايا طرح بسبب وذلك قاطبة البحرين وقرى مدن جميع في

 بتشكيل المجلس بادر كيف رأينا وقد والمحتاجة. الفقيرة الطبقات مصالح على التركيز

 وارتفاع االقتصادية األزمة بمعالجة الخاصة واللجنة العمالية بالقضايا الخاصة اللجنة

 للكثير الناجعة الحلول ايجاد ساهمتفي التي القيمة التوصيات تلك صاغ وكيف األسعار

 الخصوص وجه وعلى الشعب لقضايا المجلس احتضان أن شك ال كل.لمشاوا القضايا من

 سحب الى ذلك وأدى المجلس وشعبية مكانة من عزز قد والمحرومة الفقيرة الطبقات

التامة. العزلة من عليه يحسد ال وضع أصبحتفي التي السلطة أقدام تحت من البساط

 بالشأن وامهتمين المثقفين من العديد اهتمام موضع زال ال الذي السؤال الى اآلن نأتي

وهو: النيايية الحياة وتعليق الوطني المجلس حل على عقود ثالثة مرور رغم السياسي

 فلماذا الكبير الشعبي والدعم التالحم بهذا تحظى الوطني المجلس مؤسسة كانت اذا

 الى بالنزول تبادر ولم الدستوري االنقالب تجاه السلبي الموقف هذا الجماهير اتخذت
؟ الدستورية ومكتسباتها السياسية حقوقها عن دفاعا الشارع

التالي: في نلخصها أسباب ثالثة هناك المهم السؤال هذا على للرد

 تعمرسوى البرلمانيةلم فالتجربة والدستورية. السياسية بالحقوق الشعبي الوعي غياب ( ١

 وليس واالجتماعي السياسي بالصراع مشحونتين كانتا السنتين هاتين وأن انعقاد دورتي

 في الحرية مفاهيم وغرس االنسان وحقوق الديمقراطية مبادئ لترسيخ يكفي ما فيهما

الجماهير. وعي

استباقية خطوة في والتقدمية الوطنية العناصر من ٤٨ اعتقال الى السلطة لجوء (٢
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 أن المدن. داخل الدوريات وتسيير األمن قوات ونشر الطوارئ حالة اعالن الى باالضافة

 المناهضة والتظاهرات االحتجاجات من الساحة خلول الى أدت القمعية االجراءات هذه

والنقابية. الميدانية القيادات غياب بسبب للحكومة

 المجلس استرداد على تص والتي ٦٥ المادة من الثانية الفقرة تطبيق في النواب فشل (٣

 تاريخ من شهرين خالل االنتخابات تجري لم حال في الدستورية سلطته كامل المنحل

 اعتقال من تردد لم وأنها خاصة وقمعها السلطة انتقام من الخوف ذلك والسببفي الحل

الخليفة. ابراهيم وهوالنائب الحاكمة العائلة افراد من واحد وسجن

 كيف رأينا وقد لمهم. لسؤاال هذا بةعلى لالجا يكفي ما االسباب أنفيهذه دي فياعتقا

 عملتا اللتان البريطانية ولالدارة للسلطة األول الهدف مثلت والتقدمية اليسارية القوى أن

 فالتقدميون ذلك في عجب وال السياسية. الساحة من اليسارية العناصر اجتثاث على

 ارساء أجل من السياسية السلطة ويقارع السياسي العمل يدير كان من هم واليساريون

االنتخابية. العملية وأثناء قبل الحقيقية الديمقراطية دعائم

 الوطني المجلس عام أمين اغتيال حادثة تأتي أن والتقدمية الوطنية القوى حظ سوء من

 ١٩٧٦ نوفمبر من عشر التاسع في المدني لله عبدا النائب الدينية المواقف مجلة ورئيس

 العشوائية االعتقال حمالت من المزيد لشن للسلطة المبرر ولتعطي الوضع تعقيد من لتزيد

 مورس الذي الوحشي التعذيب نتيجة من وكان التحرير. وجبهة الشعبية الجبهة فيصفوف

 وسعيد غلوم محمد وهما حياتهما المعتقلين من اثنان فقد أن االعترافات انتزاع أجل من

 بواسطة البريطاني البرلمان في طرحها تم القضية هذه أن بالذكر والجدير العويناتي.

 الى المرتزقة بتصدير الحكومة اتهم الذي 5اNewans 2٦ نيوونز ستان العمالي النائب

 سمعة يشوه الفعل هذا وأن انجوال في حدث بما البحرين في حدث ما وشبه البحرين

نيا. بريطا
 التي الحملة وعشوائيتها بشاعتها في تشبه الحملة هذه أن القول يدعوللمبالغة ما وليس

 عناصر جميع استهدافها حيث من الستينات في المتحدة الواليات في مكارثي قادها

 دفاع قوة في العاملون فيهم بمن النقابيين والنشطاء اليسارية السياسية التنظيمات

البحرين.
 وجبهة الشعبية للجبهة المشترك البيان صدر ديةالستبداوا القمعية األجواء هذه في

 سجناء انقاذ أجل من من التحرك العالم في السالم ناشدتامحبي التحريروفيه

 حملة تقاوم زالت ال الديمقراطية الحركة أن فقال االعتقاالت لحملة وتطرق البحرين.

 وقطاع والجنود والطلبة العمال شمل االعتقال وأن اعتقالهم تم قد كبيرة أعدادا وأن القمع

 المرتزقة أيدي على الوحشي للتعذيب يتعرضون وأنهم والقرى المدن المواطنينفي من واسع
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 التعذيب وطأة تحت اثنين استشهاد الى البيان أشار ذلك بعد واألردنيين. البريطانيين

 )جبهة العويناتي جعفر وسعيد الشعبية( )الجبهة غلوم محمد وهما الماضي الشهر في

 المخططات الفشال نضاالتها تستمرفي سوف الوطنية الحركة أن وقال الوطني( التحرير

الهدف. هذا لقحقيق الصفوف رص على ستعمل وأنها للرجعية االجرامية

 ستار المورننج صحيفة نشرت السجناء :أنقذوا البحرين من مناشدة عنوان تحت

Morning star يناير ١ ٠ الصادرفي عددها في وذلك للجبهتين المشترك البيان اللندنية 

 ومنذ تحكم البحرين أن الصحيفة قالت البيان من فقرات المقال استعرض أن وبعد .١٩٧٧

 الحالي األمير وأن البريطانية الوصاية تحت وأنها الخليفة عائلة قبل من الزمن من قرنين

 الصحيفة وقالت أخرى. وزارات ست وفي الوزراء رئيس منصب في عائلته أفراد نصب

 البرلمانية التجربة وأن بالقانون ممنوعة واالضرابات العمالية واالتحادات النقابات أن

 كتلة نفوذ بسبب وذلك١٩٧٥ عام في الغاؤها تم قد المحدودة الصالحيات ذات القصيرة

. الحكومة أقلق الذي الشعب

 عمان لتحرير الشعبية للجبهة تابعة الدفاع قوة في خلية اكتشاف عن االعالن ضوء على

 محكمة في متهمين تسعة محاكمة١٩٧٧ عام من شهريناير نهاية في تم العربي والخليج

 مع سنة عشر والخمسة المؤبد السجن بين تفاوتت عليهم بالسجن أحكام وصدرت عسكرية

منهم. ثالثة بحق البراءة اصدارحكم

 يناير٣١ في المؤرخة رسالته فى Given السفيرجفن يقول األحكام هذه على التعليق في

 المتهمين. ضد الموجهة للتهم بالنسبة جدا قاسية األحكام هذه اعتبرت الشرطة أن ١٩٧٧

 في الجزئية الديمقراطية الغاء الى أدت التي العوامل معظم أن العجيبة رناتالمقا من

 الحقيقي الديمقراطي التحول أمام عقبة تمثل زالت ال التي العوامل ذات هي البحرين

 الديمقراطية تلك ليوفر يكن لم ١٩٧٣ دستور أن ومع القرار. صنع في الحقيقية والمشاركة

 أن اال سابقا ذلك الى اشرنا كما للسلطة السلمي وبالتداول األحزاب بحرية تسمح التي

 القبلي النظام يتعارضمعطبيعة ما المجلس هذا وجدتفي البحرين السياسيةفي السلطة

 هذا اعتبرتا فقد وبريطانيا المتحدة الواليات أما والثروة. بالسلطة االستئثار على القائم

 األخرى. الخليجية الدول في وانما البحرينفقط ليسفي لمصالحهما تهديد بمثابة المجلس

 الثالثة االطراف هذه تتفق أن المستغرب باألمر يكن لم المشتركة المصالح هذه قاعدة وعلى

 الهدف هذا تحقيق تم أن وبمجرد لكن الجزئية. الديمقراطية هذه من التخلص على

 النيابية للحياة التام االلغاء البحرين اختارت حيث البديل، النظام حول الرؤى تباينت

 ارتياحها عدم بريطانياعن فيماعبرت الشمولي النظام الى والرجوع الشعبية والمشاركة

 ايجادشكل ضرورة على الدستوروأكدت ماقبل مرحلة الى الرجوع في خليفة لقرارآل
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 الواليات ومصالح لمصالحها تهديدا تشكل ال التي المستأنسة الشعبية المشاركة أشكال من

للخطر. المتحدة

 جبهة تصفية دفيالمقعواالستبدا لنجاح باالطمئنان البريطانية االدارة شعرت أن لكنما

 تهددمصالحهاحتى معارضة أية من منخلوالساحةالشعبيةوتأكدها التحريروالجبهة

 على ساطع دليل وهذا الشعيية للمشاركة البديلة اآلليات ايجاد في رغبتها عن تغازلت

 االقتصادية بالمصالح األمر يتعلق عندما واالنسانية العقالنية االعتبارات تقهقر مدى

.تيجية السترا وا

 الذي األول الدرس فأن التجربة هذه من والدروس للعبر استخالص من هناك كان واذا

 طوعا للتنازل استعداد على ليست السياسية القيادة أن هو الوطنية الحركة تعيه أن يجب

 القبلي الحكم وطبيعة يتعارض ما التنازل هذا ألنفي وامتيازاتها سلطاتها من جزء أي عن

 ديمقراطية هناك تكون أن أجل من فأنه نخلة أميل البروفيسور قول وحسب والعشائري.

 بأن قاطعا ايمانا تؤمن سياسية قيادة بوجود الخاص األساسي يتوفرالشرط أن يجب

 لظروف. من ايظرف عنهتحت تراجع وأنهال السياسي نظامها هي الديمقراطية

 للواليات بالنسبة وعسكرية استراتيجية مصلحة تمثل البحرين هوأن الثاني الدرس

 الجفير منطقة في البحرية بقاعدتها تحتفظ زالت ال المقحدة فالواليات وبريطانيا. المتحدة

 بالمناصر أوتمده االستخبارات جهاز بريطانيا فيه تدير الذي الوقت مةفيالمنا بالعاصمة

 آالف العشرة يقارب ما البحرينحاليا تستضيف الىذلك باالضافة الالزمة. الخبرة ذات

 وجود مصلحتها من فليس ولذا االقتصادية. األنشطة كافة في يعملون بريطاني موظض

 هذا وعلى االمتيازات. هذه الغاء على التصويت على القدرة لديها حقيقية ديمقراطية

 السياسي الوضع اصالح في وبريطانيا المتحدة الواليات على التعويل يمكن ال فأنه األساس

 االنتهاكات ونقد لحقوقي ا الوضع رصد يتعدى ال الدولتين هاتين تدخل وأن أبدا والدستوري

 السكوت يؤدي التي الفظيعة الخروقات منع محاولة الى باالضافة الدورية المطبوعات في

 وحقوق الديمقراطية عن الدفاع تدعيان اللتان الدولتين هاتين صورة تشويه الى عنها

االنسان.

 الحاكم اجبار في ١٩٧٣ دستور تضمنها التى القانونية الضمانات هوفشل الثالث الدرس

 التشريعية السلطة الغاء الى بسهولة أدى الذي األمر بأحكامه والتقيد الدستور احترام على

بالدستور. العمل وتجميد

 يعاني مشكلة هي وآنما لوحده البحرين شعب مشكلة ليست الدستورية الضمانات فشل أن

 النخب رأت وقد السلطة. على الدائم الصراع تشهد التي الثالث العالم دول من الكثير منها

 يكمنفيبناء األمان صمام أن السياسي األستبداد من تعاني التي الدول بعض السياسيةفي
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 االيطالي الشيوعي القائد علىضرورتها وأكد ابنخلدون التيتحدثعنها التاريخية الكتلة

أنتونيوجرامشي.

 األساس تتطلبفي البحرين والتغييرفي االصالح استراتيجية رسم فأن المنطلق هذا ومن

 على الحاكم وارغام الدستوري االصالح فرض اليمكن بدونها التي التاريخية الكتلة بناء

 ويعتبروجود نخلة البروفيسورأميل الحقيقة يؤكدهذه الدستورية. المشروعية احترام

 الحاكم تراجعه حال الديمقراطيةفي عن للدفاع االستطاعة لديه قوي ديمقراطي تيار

.أساسيا شرطا عنها

 حسب االجقماعية أوالعصبية التاريخية الكتلة كانت الماضي القرن من الخمسينات في

 مطالب تفيذ أجل من العليا التنفيذية لهيئة ا قادة نضال في حاضرة خلدون تعبيرابن

 باالضافة منتخبة وصحة وتعليم بلدية ومجالس منتخب برلمان ايجاد في المتمثلة الهيئة

 االحتالل تواجد أثناء السياسي الضعل هذا أن فيه ريب ال مما القانون. حكم تطبيق الى

المتقدمعلىعصره. السياسي وفكرها الحركة قادة وعي درجة يعكس البريطاني

 وتمثلت الماضي القرن من التسعينات انتفاضة حاضرةفي أيضا كانت التاريخية الكتلة هذه

 لهذا وكان والشعبية. النخبوية العريضة لجنة الذيضمته العريض لوطني التحالف في

 الخيار باستبدال ١٩٩٩ عام انتهتفي التي المطلبية الحركة استمرارية في الفضل التحالف

السياسي. االنفتاح بدء عن واالعالن السياسي بالخيار والعسكري األمني

 العوائق حجم لنا يتضح البحرين في الحالي السياسي المشهد على سريعة نظرة بالقاء

التاريخية. الكتلة بناء التيتعترض والصعوبات

 السياسي النظام قوة تعاظم هي السياسية الساحة على استجدت التي الحقائق احدى

 سياسي كالعب وبروزالسلطة والتسعنيات الخمسينات الوضعفي عليه كان بما مقارنة

 نجاحا حقق السياسي االنفتاح عن االعالن ومنذ فالنظام السياسية. الساحة في وحيد

 العمل في السنية الخيرية الجمعيات ادخال من بدء الوطنية الوحدة تدمير في باهرا

 وانتهاء سياسية كأحزاب والمذهبية الطائفية ت الكنتونا بتسجيل بالسماح مرورا السياسي

 الوقت في االنتخابية. العملية في المقاطعة الجمعيات وادخال الدستوري المؤتمر بتدمير

 مصالحه لخدمة فصلها التي الديمقراطية المؤسسات وهيكلة رسم النظامفي نجح نفسه

 وبرلمان دستور لديه وأن ديمقراطي أنه على للعالم نفسه يقدم وصار الغرب ومصالح

 واالتحاد الدولي البرلماني االتحاد في عضوا البحرين أصيحت ذلك على وبناء منتخب

 بارتباطه والعسكري السياسي موقعه النظام عزز ذلك عن فضال العربي. البرلماني

الناتو. حلف استراتيجيخارج كحليف المتحدة بالواليات

 ال السياسية السلطة أن الحقيقة تبقى النظام حققها التي النجاحات هذه كل من بالرغم
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 الديمقراطية لهذه المجتمع رفض بسبب الدستورية للمشروعية افتقارها من تعاني زالت

 العام المال لنهب الشرعي الغطاء تمثل أصبحت التي (Formal Democracy) الرسمية

والبحار. والسواحل األراضي على واالستحواذ

 الحاكم بين الثقة انعدام أجواء عودة والدستورية، السياسية األزمة عمق يعبرعن ما

 المشاكل معالجة في الجديد الدستور أوجدها التي المؤسسات فشل جراء والمحكوم

 الى باالضافة المعيشة وغالء الرواتب وتدني والبطالة كالسكن واالجتماعية االقتصادية

 واالستخبارات األمن أجهزة في المتمثل األمني الخيار استخدام على السلطة اصرار

 للحوار. كبديل واالستقرار األمن فرض أجل من الجائرة والقوانين الدولة أمن ومحاكم

 الصراع احتدام بحتمية ينبئ بما أوجه الشعبي والتذمر االحباط الخطيرهوبلوغ المؤشر

 بفعل وذلك التسعينات انتفاضة شهدته مما أكثرضراوة سيكون شك وال الذي السياسي

السياسية. الساحة استجدتعلى التي العواملوالمعطيات

 نظام أي أن هو النضالية قدراتها من ويعزز والمطلبية الوطنية القوى لصالح يحسب ما

 االجتماع عالم ذلك يعبرعن كما تغييره أدوات أحشائه يحملفي وأن بد ال دي ستبدا قمعيوا

 القدرة يملك أن نظام أي على بمكان الصعوبة من يصبح الشرعية بدون ويبروأنه ماكس

طويلة. لفترة المستقر الحكم التيتجلب الالزمة بالدرجة الصراع ادارة الكافيةعلى
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to 38 flown ٥ت٤  and accepted ٤1 cost. Shaikh Khalifah 
٤و passing that the Sahraln Governaent : Id have لم 1 581  
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يئ 0و9او١٥ 1075

مون.م406٢ا/حر.ألدرع

رج هع I k ييس ٤رد،

ممة *،■خدم .

100300 ة ,'ا 1

د1«
1. I PS, as 1 promisee, row 10٤1 الثا 192ي:لةي٠ ت،.125ش  
on the elections ثإنئئ tne new Parliament. 1 find it 

قالقة من  get شع assessment right; 2 shall of course
f kk to :ًائر٦ا  se Shaikn Kh|li٩0 فايييثتيث؟

1 talK with Kftalifah 1 found him worried2 1ى. At ray 
of 38* of 01 ت' tne strain tocome 0000012110عمد and 

was to اذ support. 1 said now important 1 thought 
msxe sure 1٦ا؟ his ..؛Inisters and supporters, as veil ع

10 retain ضف ,titles مجصلن e, knew about PH،•/'،.■; and
3 .under surveillance صد getting the ل- ears؛،. th0

tig privately to Yusuf ٥٠ have said the sane sort 
rayed and، 1تنلن٤وبلم :3ت:.، Shirawi, fcichSBed bin 

Ibr.1 :-:orsalLi.'., but ت wondef ذ٤ 1٤٦ني really مل1٣ ما

Henderson. 5؟مه he man who really is new gloomy IS3بع: ؟ 

Obiter day 19 had taken ٤٤٤ worried than I expected, but 
2 turn for the worse.

hen lost. ]تز The ”Battle of the. detainees" has 4٠ 
two women who’ متيي at any rate .not yet. fifteen men 

ed the day ؛were thought، the least -dangerous were le 
But the question 0 releasing ،2^0910.؛؛؛؛؛ Parliament 
still open and Henderson says 1ة remaining fifteen ؛th the Cabinetis spilt? دل ه مدعج

Lftlf fktz
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،١*

367



5تةئ زدت هـ.ئ

keanwhile .5 :س: ،:eft-wing arc نثئهلج. ٢مي٢٦تللئ؛،
 ةخًا عم-0لعجم11عت ٠ت’ة1ت۶ئ نا٦ن2٤ع:؛ب مجذ،٠،قنذأ ن٤ ن٠٦ن٠

 , دنة؛ OS مبخ .,ي ؛يعع7ذبئ
sivs. ة ت٠ةيةعشغا; متن 01 ئ٤ةا -أ'ئبهس٠هغللآل تؤمبنلجس٠ ٤صغذ g٠.£ فئ ذ مذئيغعلب٠ ي110منا:2 بسإ أنن ذ؛ل ٠آل -،ه،قئث’دذ م

on 5 policy إه جل'طهئسجمة ceils, ؛,؛؛,',i ؛٠ ٠٦ذ .متثون،: باس؛
I دةل?.غع1ىاتقوسظؤىلز٠:■آلت ئ-ء’اال ”منعزم ٢ذذ.ت _- '-رذز
 ا لف’غذ٦ ;»ere ٢ل:.ل٦ززذثلتئ ن: ئاذا^ن .ئ،مدبه ئل"1د;ئ.' ؛-؛آل !٤2*1

 ztirve weeks يف-ل ]:من '،'؛'ere منًا د-ذ؛ يتنحى: -? ئئ،يلم 1'05' ،٤
uovernaent ناب^ن1بأ.جن:نع demonstration ever higr، prlves ،شلرجل٧ىل شج سسسيغ does 

 ٣س٢1٠ هطشلئ٦ش'ر ٠J٢ori٩٦red .ditPering مما
amnen ٠ افذآلءة ممش؛مفششج٢ ة٧بشس٦ىشف٩1حكص اتءاعlw٦he مسخ0 عج٧ؤل يف 

sedition and ؛:b/charging offenders wit 1ثعهآلهئ1 قلمي
to rtnnw نثن^ة court, ever;/ six ة :٠ س ^persiMdin رةتطبت : ح آنثث. in !1قش;شلءن

ctmitucifwnicfl Parliament Is 10 فيمن controlةغ;1ل٠م؛ 
vote- ;':eaaerson now rcCitons ئةخ٦'م٠بكغئلتح to set up. ،ne 

ttirec I،C:‘C - جنرل٠هتأل.يل؛ rlrmlj at sixteen ',.'it a 
still not a Eft, ,city), ;.t ti'.s end of OUT amLi'sLtion

iniiter ok... :١: ع-؛- إث+ ،Titter-.. 1013 ي؛ !٤ن نشه! ت:شنان fie 
 1ةمد Interior s"-ylr،g ٦ت:ن! 15 ن؛ حئ'.١.٦6؛٠ ير؛:: .vers ل::

for niiji - ئ أمن,',-’..ل: ;nt:;.: ؛ ت:settled '.',’itri
.to- carry on

 enderst .7.؛ نز::: دب نبتغ.ز غ؛
 ilut تش! 7ب؛ت:نفانش --V..':c: :0. ب:
ن^إثال0نتاملتت:,!2^٤ن1ت ٦ق'٠حل"’ شنن:

*'• ح : شذ :ثلى" ت-غ لكة، ؛.غ .
ل ن ذ٠ ■'ن ذ'٠،ذ٠';؛ذغئ'ئث ::شنًا !1

غ.٢مم،?يئبخ;ل الدت ب؛ ٠ت(!
11 ةئئ؛;ا؛- ;٠٠

WWW
/8. ن

].-1 دد نع;

368



ocKPinarriAi, (299
1 Kay 1972

MUTISH EMMSSY

أ١/جبهإمن٩صؤ،

■1
10 2 Allen 289
Kiddle Sast bepartaent

سدهحسح

Hi ذداآًلئ؛،تتل

1, The Sahrainis مو !.'.ching towards the prostration 
٥1 a ccnB’.j.tuLl٥n. ■;he draft has 0221 completed and 
 tn the Amir for fl sal signature. It تن about 16 ت
Is oeing sent wit:, a؛؛ or 1 tiessage froE 8٤1 Xhallfah, 
the ?rirae Jiulster, ٤1٤ Hie !؛Ighness should not be 
41 too great 2 hurry to sign + The Afilr says he does 
not quite 2 ق point ٥* further delay because, 
as he unde ratanda It,the constitution allows the ؤسع 
to overrule dcclsiors ٥1 which he disapproves; the 
aovernment ناطثح therefore ٤ه  constitutional advance 
٤ nhatever speed the؛’ copse.

2٠ dnlilce 5112٤ 11: ن1^٤.4٤و:  ’-he Asilr 1٤2 ٤٥٣ grasped 
thst ٥٥٥؟  csitutional refor::! 33 been 28٤ Bovlng
1٤ will be difficult and probably dangerous to put ٤٤ 
Into reverse.

ادة ع
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م•*^٤5س-9سدمبمسميمحهساوحرممبرمممعسعسسح^

 الجج سع 4 مسح0^09 عممه^^س هؤ ممس ٠□™ » مسيوجل٢ ميس. ل٠ م ميسههبسه سا AWM M عسي
1(1.* U GL ٠٠س ممسلع ح٣ ص زفة م عسمووسس0م وسيدجسءعسم I» 3 ممسح٥ ltzKiU •084 a 

٠٠٠٠ ج٠س٠٠٠
٩مج٠صبج0 هاو ي lVYK saiaj وس £} ٠سا لليب و٠سه 6m ةح٠الال ٠١إب iXH؛i٠١p؛4٢tij JOI SE دمدئهه.

5) 0 srMtz8tiض 0آلم ة'ضض سp٠re u٠٧«-«وة ٠m1 ry *4 90ج٣صم٥0 للعة«مسسح 
شعم4٦د0م21ل404هر

* 8 042ل0* م 1ه5ا ٥٩ مسد pui يد جح ٤٧ إله0 ىهح4 ٥٩ هلساء»« 4ع عيههمء سا^مسر^س: ادمال هس و(
H USSftz هئ٠م MA AWj ABU ٠

 جدجع ب 02ع ساه٩م 10^,0 هف ٠أ 10 شساعهه ٧N □44^*9 ue| ٧٧ إه ٤٧٠٤٧ ,؟ بج ح.٧4 ي LVVI يعو 9'1}
9*8هاومسدو م٣ا٨٨ ه٠س هـهةهرم٠ه د سه هال paseq لبل'. *ا( ماعهم ميهم - - ؛غ ض« ععسح ش٦ ' -

w pesra جددالبل٠٩ةع٩ورل ديوي وه م وؤمهير ع ٠٦؛،خ اج sstckv سهد 4ع0هإلعهمم 8الهالغاههد ي ٠االآ 
 25 *اه لتبعرعهج علح ممحععمم( •4 1م UHH له يع عه حلو1ج4*03الع٠٠شهضها ص٠| ،جذ>ةج

 مج qOitz am م لد W ۴ ملله P٠تج 38 ٠٠؛ P صاعؤدهو د-،اآ3 01 ،يئءرزمت m يح
64سهص48000 عمه Lp،UM 'sckill, د 0*00^0 6حمحنال P VNL 5إسسامجةة عدهنها^ ٢،ل4٦ برحوموومايو ؟(

د واؤهه &
0060ا1ج4جلدلل 25 ,:ص لعرد ٠٠ 8الان ،دب دلة إح هس مي0و

LSMB يلو^خم مح ديس II ,. !الخلأل٠؟،٢١ل- قاورهليخ اس&3؛أي1 عمرارء tz ه هتههم0ج SSimtP 4ا لعهيهسله 8م٩«* 
 4840 40ا 8108 لدهبهه S*do3 0 64990» حر454ا4 لل١120٦ KXJtJ مر ورد ل>ئالا&٠ملم٠ Mtz اه إر 6و م^هلميمج. مييهد
 ٨٠ ي*ل ,•040 اهج *ا« مههو له م ه9٥س ح15 وه 12ي 1 منهع مياللةة٩ة ,« *q مس اسه مسعمهر ح

اله عمس^د م *دامها ط وهدا ٥1 امالد S 1 إعسآل' 414جا 4ال(زذ.رهههءدد٨رب0 9 بعس ع٠عس عي٨ و
مل،0عهسه2له

 و حع لبحا بسحههح بح مهاع10إ M بل بسءعههو رم IRJf حبملاجح (5؟سدسه يتيهffS ,40 لكومبعمحفاههحقمبج دهءب ل وه V ها•
 إهسهج: حه٠ ممعئهد^جنح بلم pavWns ساحههوسه م2ر4هز W هI٠u P|n٥qs سدسة٨٤1ن11)ر هلغمةد٢م» ^مبهمرهم ٥٩ اه سذسى

س!د00094ج MH ملهحر جرامب جلمب لة٩«٩ و^ءمبجهء غدعادد٠٠ي الوهسعن ماحء رسال ٥Sl٠، د PSWADB 91 ه حمسهلة5د ،
 سهر0809 م• Aq هحهمم٣هله ٠٠ ؛٠ مصله2ه ١j RH،popx)0 رعهه أدن E ٠،٠٩ pptAGHl اج. ٠ W* هلال

 محا ٠٥ د لوء 4^4 ا4* !ا iSWbai سصل099د بل دمو ج49مW :104 لع ٠ إملاج^هلحه الهج ftirf! الالآل،*دم 1ا
هههبة UJ «40( ح• ckwep مر دل هu 4, ٨114 1دل سه: *مالذ pue لبAq 0،1 110^؟«^ 59400د 254321 رم.ر٠٣يك IJW■ يل٤ ج

مسمسم م tirr م H حل مه ممممسس ٠٠٠٧ ملل« ل ،n* "WWOUW ملع"

 حةعسسسض4١ 1٤ ر٩5لفههده9لعبعهمسسممكسح ►
محممسيس

(٨o KU«LttzWM s٠٥l 000 83 ,٥) 00 ٤و PSIlS لد2*0 4١ 0د9٨٤٨٨ذوآلالء 5٨٧أ١ذي ن٤٤اعة^٤٤تي٩٥
 هال وح ٠١ معهy 0 ار حمجمم وححس CT4 سال»* anufiffiq 0 لل للجو 5د مهنح 11!!04و JW* وال رعدد هنة

 هدسصه 1٨ملهرب SWO -SD ye aq Di 9ه٨سم٠٥j<0 fM ل؟يغ م ٠ 21 •, ٤با*؟9حتها ؟للسأهلال٢،٩ 81 ار ؛٦
،p٥١i?u 1*5*9ل٦ له 5عا0إلفج؟لةاح ؟.14ل0٤213 ر١ت

٩) b N ^:اح دجعمهئع» pt! 1P 28 04 إهسه ه2 سعرمهجل إر مسهععنه5ل ذهوسم AMMH Mnu بعهمسححم له 
ف^رقححت

 دهه»عه عاحلهبهه لعا 54 ١سل د1 لة٠لل٠ه ر0و د UI- سعأولذ *اه SKYkS- مر سعه سءم!٨ا«ب ه• ه٣هل
sLewsp 1 وح,«MH 1 بسسر 0*1 دح^مهىعج ر0إ ممهرومممسم اريس دحلا« ٠٠٠٥٥ 01وعرب س 

٠، VN1 ٥٠ ٠صسوعوود٦ ود اا< هه91 ٨ههيممم٠م09 0 0جلج لسلتآلأل حالساله م سع سهصق الهى 1د4 ه غلة a ٠ Amu 
0 S4*0 م ح4» *ما0ي1ح4 »ل هله اهددحلحممت ،مصةل V.M1مسمسح.3 مه^سك4وه مهح م اساا«اددمححه00 009005 0س0م

عو٠ع ٠ وععمسممح عععمد د عس سممر٥ حمعع ععح . اسحه اوه ع0 هسموسم0 معه رمه^ب^ه ٠مة سهه صعدمبالسرههع" O1 4م pftwrtrt, 14 ا"00ح00رمم0
ممح ممهه , ««!NHIMKKMMXI رل ما ممحه 9٦ 4ء٧ ٧٠ 180ع٩ املا 88ه سهه دئربسسه لالداهـ دم مجاءحبعدس

 ىيهء li » m م جلرممج00 9٠ د 0041•حكهع 55ج*449 جck 4883 *Li <4 MN5 p٠٠ دهربدس
60987002008059550055٤ ،»n حم٠مي __ د U1 حدر HH وم عممه( st ههم0اه د3ا ا-

 ومحد س 01 مسهه مح 0ع4 1ا٢١س ددن ٧٧ دم صعرلسسبيجبهس يربجنهعمالة ج ٠٠n٦ احل ؟جمدب
مو tzMSSSj مو ئ0أا8سداckoMq. 1 !« س&(٠د ح4ا 900004^ 0» ٥٠ ؟راب سيا، م٠ ٠ت  ;؛دس م٦دةذدحذدر4 04 اش٠ بتت نتف م زبريسه خيذ•ميريبيه دخ

 ججيجء;حيغ

تييتتتيتقتتيتيتت^يقةيييييية *١ س^قيوومر^قمههسحسمجمسصه^عم.ممه وسج. م• W. 4840618 مسعه4ح٠ممس ٠٠٨٠
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مم بنه ج^خمحص • مي
] I wrote م you on إلي February stout internal 
patters in "Bahrain.

I

1غتطة٦973

MW
21 ه.٠' تيييج^^حشج؟ ييب ييهكجي

6٥ ::ة/، وى

ا
,arch, -’:early half gone things are quiet2 ،؛- With 

ar as I know is on strike. The schools’وي ؛ o one،؛’ 
time 011 012 لنجلم holiday and we shall see 111 a few

5 2٤2 still protesting. The total1321049^ اي38 لتاإجيإ* the security series rose ئ ثnumb r of ars 
any rate for -12 ٤0 اق and no more are envisaged

131 not be brought ٧٧ the present. Those arrested 
.12 Court090129 لم

3. 4 fe^da؛'s 229: 20ل H d r opatt ided a me tingof the Council ofMinisters 22282^222 .security.Shaikh "Mohammed din^QUbai'alr suppotd٥b^ 'Dr ]ألة نمملع  
and Dr Husain -اه Bahama, took' ؟,he 1119 that special 
 were something that the Government لنات*نا 22099*228
 Oil take in the light of all the circumstances ج
of the time. Ian retorted that the aim of those 
against whom special powers were needed was to 
overthrow the AlKhalifah, 04 ’would remain 99٠ 
Prevention was the only answer if the disease-was 
not 10 spread beyond control. The rest of the 
Ooun٥ii:supporte٥ 030 and 1ه has now til self to 
try his hand at drafting a law Whion would ensure 
that the Cover lent retained 19 necessary powers.
4٠ This of course is Ian’s account. The 
toughening attitude of Ministers ىط however been 
reflected in recent conversations ] have had. • '٦قدن  
٠ by r of حلمةا٧الجج  bxnsot to have , . - pfqkad حلال ؟ iore. The wain ?0int^?s that Ian fel I
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 اسثثثعقجذال
 ،■٠٠٠٠! «,.دد؛*٠،^,٠يا,أد*,ا

________ا^،دد٠د1ا*1

سد
•؛• ى.«. - الدغ

By Beg n٠m
nsn

2 ,داى[./ 1965

.MMSM
Diswrbaimes In Bahrain

The recant disturbances In Bahrain have occasioned scoe
--- both ٥ the Ruler ه Bahrain, on grounds of his auto- 

cratio rule مده his dependence upon British ddlitary and political 
support, and ٥٤ Her rajesty'a Gcvarnnont for accepting such ه 
.Ituatiob؟

vie*, 1118 sooner international Interest ٥٤ 2. Bros our point 
0١٠ ٤0 should .٤112 better 32ج In the Bahrain disturbances 

is important. In answer ٤٤ therefore bring the sub oct up. But 
!0 لنجب ؟جي٤٤+ suggestion that ,8 are responsible 10 what أ
: 5 direct1ه Britain pens there, to scotch any Idea 1؟»؛٤٤.
 ٢٦spons٩ility ؛or ا:أ،+ s٠c٦؛rity In Bahrain, that 7 مهالهلهها أ

recent disturbances, I عال sig Iflcn t part In the suppr-sion of ه
 ٥ that the unnecessary ال5 ٠٤ force *as Involved. Except 1ع

your discretion drew on paragraphs ٤ otherwise Indict d you nay 
to 9 below 5 ما put the disturbances In thel* true 14٨٤٠ أ

3. The disturban s began on 8 and 11 March, with ainor 
-a wire serious deaon 00 32 كمهلة .schocltoys :رت dsconstrations testing egeln t the Bahrain Petroleum سهماهنن (BAFCG) مممسسهه ؛ isl .nd adheent 28211 را Behrs in Island) paraded shouting slogans ا strati«، ؟٥* pice, ٤2* over 20٥ demonstrators in ممهلا0و (

Iranian Isilgratlon. No 8ل life fs. lly;:م1 لاله Siieae, the ملعلمه or Inter 1 the British presence In 5 اذذ؛.ا nods٦٢؟ □cntlon

It rat for several tz,) ٤٥ this kind continued ٥٤ 4, Kots 
Hnnana (19 capital 0 Bahrain) ئ hooligans ه bands ال abetted 

who roamed the streets broking windows and turning cars. The 
were م٤•*س police dispersed them with socke-boubs, riot-guns 

responsible 10 the four fatal casualties suffered by the 
dEoonatratorB)' and مها gas grenades. ؛■

-تا 5٠ BATCO workers 00 intiaidated الا agitators fro® reporting 
for work, and this absenteeism. which was dignified by مها د  
٠ل د  Mm
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Isxckn ئيىع٠ل٠هالإو٠وقئا_هاله١ه؛للئئي

م 1ع a strike, spread to workers ؛0  piblic utilities, 
especially the port, whose ٠.«rations wore however *39٤ going 
at a reduced pace by 2 skelon staff. Shopkeepers 3 ئ ٤52118ت  
shut up shop, and the schools were closed.
،٠ Royal Kavy helicopters ,ere
loaned to ٤٤ police و help مذ locating and breaking لما groups 
of demonstrators. 'There was ٥ other involvement ٥ British 
forces,
7 The deacnstratlms, which were well organized, ere thought 
to have been inspired fre outside, although direct Egyptian ٥٦ 
Iraqi Influence has not so far been proved. There seems ٤ه  have 
been a connexion with certain Bahraini political exiles, 1 ٤٤ ه  
history ه Egyptian associations, now living in Kuwait, and 15٥ 
»!th ي rnikber ر٤  Oommunlsts. The Ruler of !هماي م  sought the 
Kuwait Go,.’or lent cooperation in dealing 1لما a former group. 
٤1 the early stages, the demonstrators' mein target was ٤13 BAPCO 
rednndency scheme, '؛his was a pretext; 1٨9 BAFCO scheme affects 
nninly expatriates, end in 1961 حمجا Bahrainis were taken on 
1119 were dlsissed. ،'.t ٤٤12 1 ٣تي98 د  the Ruler, those 
dismissed since October were re-employed عث ٨غل  after the 
denonstratlans break out 214 ٤ي  Ruler دمة 5ي٤ ولمع  a committee to 
investigate the ',strikers" oonplnints. Tie agitators later 
widened their demands to Include aaong other things formation مم 
unions, workers’ representation on the Ruler’s committee, and the 
disbtt djsent ٥ the 0,1.1-. The demon st rains ٠ppe.2red however to 
 designed Iiro cs a general trial of strength with authority وكناً
than to achieve any partlcalr objective.

3 Sy 41ف end of «arch, things wore returning to nonnal. 
 workers ل:حof 10 دierci.1r.ts hiid reopened their shops, and 80؛
had returned to wort:. Ths schools, however, 2[ still half 
empty, '؛،!th the arrest ٤ the ringleaders, SI thus la sm for 
continued demonstratlnus has waned,

9٠ Bahrein ٤8 usually described as being "٦ Independent state 
.”special treaty relationship th Her Majesty's Government ئ
1٦ effect, by ٤٤1ث raiqii st ح* the Ruler, Bor Majesty’s Government 
conduct Bahrein’s foreign relations. (Soo Intel No. 10 of 
IB February ل . Her JtoJ ty’s Government are not Involved لو ar 
responsible for the Eolntenancc ٥٤ ٠٠  Internal * security in 
Bahrain, which Is the concern of the Ruler

1'1-، H. ''~""كلجدآل r م-...-.د.ت. . دغح.■ .. .,در ر٦'٩١...ك,صحا;ا,|أل.اال. ' :أل.ج
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قييجججح|أ fXo 3اًك3?66٦ا
لتأ

Liدجج ؛؛ / ٥س .سد *؛٧٦٩٦٩؛ ٠ مرر د «ا؛ taab,■؛« 1370 مشعمع س مممعهسنسه4ه]ء ٠٨٢٤ جم خ3,إ«شلس
حمد Philli ’i 1ي6* 10/144^٤ 15 ملت ما د علم ألد سل مللفعان]٤٠

 2* مه- Sir دملة1٤١ه يعهر] ٥٤ 1 جيهت ردغة ٦٦-كهلل ذاةلذة 3 ل ألدف ،م؛مله٤
icawaiu GovemeAw ئل'١٠ع عهذ- عندOءملر،٦٤^٠^٤٦ ٠٠٦٠, Ghalkh أرع٠ د .7 غحمتعزبئل؛-ألئهل٠ أن .؛’دس٠٠ه'ى'،. أ:٢مم-ع • هد من ص .٦ث[د٠ leUihd الالسأ اك'ذ ،ئ متحلهه ٤حa٠vcf نة^ح ل،اإة1للقحلم ه٤:1 ت الظ-أ علح،لشر

 dlrecili ٦مم٠لللمئةعل٠ تذًاآل٠ق."ى محح'ا١٢ئثذ٠٦:غ ' ئ€م.أملي.٠ه;٠ا ٠٤٦* 1م30مل٤1** ٠هلدس ه 20يد ٣مي،٠كتلع ١ةئ!ل٠ة +:ماعهة1٤٤ ٦•^ “ذن، ٥, د»ذ٠غ عددت :هتتنتةىه٤
 ٢'->O٣laec آله ت.طجا٠ يت+؟4ي٤ 113ز: ن١ئه٠ةد٠ب ن،٤٠ ن مه .ة٠٠ه٤1هه س1غلع لدئع٤آلمه 1غ٠ 7h٢. ؤ' ًاج’ئم1٢ل }.'٠ًا.ت،؛:الئبأًا٠أ - ل، ٠ة!٤ ثد.آ R هلة1: ٥٠ حه4 «1160 1حتعاوح اغت 1 :4 إ٠ن٠٦٠٠لل tv- ذهن٤ مع مذ:ه ٥٦ 1«ط
٤ع ٤٩ قسع ٦م 1ع ٤٤٠1)ش٠ Iله<م t.Uv٠ علمة11 تلمقاج ٤٥٤ ،.؟«nd هلا - Ir“٩ lor ملل ء 1٦٥د٠ ة٠ئةبر٤ا 1دع ل11ذ-عد٦٠٦-و !٢ث٠ ٠ل٠ءذ٠٦ اد-. ج؟ن.1عع٥٠ (3إ٠ثحلمش٦ !٥٠٠

ln OoTfiFMpnt hud Jiao«٢؛’؛v٠h ٠t the'thكًاتًاعية ١ XJwimh ذ٠ هأ'اه 
U0C vhey؛b٠٠L 1دا٤ to٥n- with،؟u؛r, er. i ٤ا LQ'K ٤٠ boea rckslm كم٦ص1 تع٠ئع1ف- «given kaclllile ٦ هالقاi٤lB٤13؛ Kuw ٤ thftt ٥2٤9هله

 مه ل٠٠غم٤ refuse« مه 44ش ٥٥٤ ةعزتح7ذسة •٠ ت:عوملةحتا من غا٠; مل^نه• • عر ون w؛؛ شحتجه ههدأ هب 231ع ٠ح لفئحا٠ح نشدي fin ؛اطع ؛ملءئ؟بلص •
»tho XuwultiB عههىدع-س مع

thore شق ندمذ 2:ه٤.-^^ ■;ه هلا،٠1ل،ع 1٤ ١٥ :: ،ه٠٦هز متمر 11، • ٥؛ ٠سايعج د'عج thit ha Mae .ع٦آ;.1-?٠هع ٤٥ :ه1١١مط ٠ ^rlllah ر٠مسده ا،٠ ب ه1٤م٤٠٤يدل ب٠بأ٠٠٠.٠د،،'ئ٣ د ٤2 سل'دم ٤: ممدد ٥٠٠ L-'LW م،:^دتلمة-0و
Sehralule ن مع -مو *خوودت. عمح سه .norvicirt: !)hL- S ٤ علعهhe٤r

- titfall ٤و:ر tor 111 1مل فس- ٤٤ ن، م::311 ءددآ ٤موا pursue؟ - ٤٤ ,If ه «أل ه ج2ج1 ٠٠ م1ح /the هبإ٠٠ت٧ره٠ ٤1 clear::٤ the ج1عئ:٤ئ تع؛٤٩^٠ دعث ٤:٦ح .نت٠ع مس منع آلر ه ٥؛ قذهد
~ - : : the ٠٠۴هآتللمااقالًغ 0 ;هغا l«tare٠٦t٥d In ٥٤ 79

8 1٠ م٠٠ ٠٠٠٠٠,,٥٠۶٤
MLX7.

د(٠ل٠،٠ 2٤1ء4)عمد

٠سجه م٤  l٠Si ؛elr ٠ ٠٩٠ , Reeldeney. 3ahr٥in٠لم:سغ٠٠عا٠ئخة ٠ : Bftgua ;هعة ه  
AviblaB Depurtaont, هدح,

مأكامانطعتهقئقئ
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مسعل كطه

BAHRAIN internal

ح٢هبلفيئله.ال ل7هج6ؤ0٠ة  K ٥؟٢ f٥ot :غألذالدس8تش  
جج٧ل ة٧ي٠  The verdicts on the detainees, pronounced 0 ع February, are ح convenient peg 0 well to hag ع 

summary.

These men, five in number, were ths hard core of 2٠ 
 those arrested last June. Their continued detention ىم

relations between the Government and the م an irritant 
 elected 0لهand 095 للمه Ministers - and finally I am مح18

th r to try.thSnorto let tboin لم th Amir himself - wanted 
right undor the 15048 01حا3ع not avail themselves؟ ,RO to ؟last October, to g ،!؛؟,on Public Security 5عثممه fmlrial 

cause th i,70 old have meant recognising ج osibly^ ي trial
Government's lawyers say, unless and until the Assembly 

ogre d ٢؛But٦ha elected msiLLrs tLv ؛t null ؛ ؛جة1قبذة،،the warning given by the Sovernment In secret session 
٤0 November, which one :minister tells 09 went so far as 

ecree remains at the bottom-of 10ي .threaten dissolution
the Assembly'; and 0؛ relevant Commit 0٤ ؛لمى tne agenda 

spate of 1 utters^ tvlegrams and petitions about It since٦ and the dsLnsss h early January from gahralnl students 
other bodies, 01 parly orchestrated by the ث^ست abroad 

alien siieiit Oh the to^ c1 ؛ □as٤ة5ةذة Marxists, the
-5/ /

CCmriAIj *خ

]آل
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26»* :اكم

BSITISH EMBASSY

RAHRAIK

74 January 1977

-٠٧٩

2fi:'٠ :

USUAL،
 RK'؛';<IN r٠-؛

REGlSTRt H٥. 35ب

014/1

POLITICAL NVRSER تعل BAffitAIN 
SUMiARy

1٠ Outwardly مله political 210 disrupted In Novmaber 
1976 by kidnapping and brutal murder of a respected pro— 
Government newspaper editor, Abdulla Al Madani. Excitement 
quickly allayed by arrest of murderers, members of ٤1 
Popular Front for the Liberation 01 0ممه and ٤ Arabian 
Gulf. Under interrogation the PFLOAG organisation In 
Bahrain and 1 ٤ى  plans for terrorism re revealed. Two 
men 334, one in police custody, and the other, a member 
0 ٤ ه  cell 11 ٤12 efence Force, at 111 0 *04ه the 
military (paras 1-3).

2٠ Three young Shias were brought ٤0 trial 0 murder 
 the evidence ه two others for instigating it. Nearly 11 ه9
022 صس ٤٥  by 12 accused. After a long delay, 
reflecting dissension within ٤٤٤ Baling Family as ٤0 the 
degree م severity 10 1,ي shown, two were sentenced ٤ه  death 
and ه112 ٤ه  life imprisonment, 11 the instigators ٦ةم٣ي  
acquitted. Saudi pressure ٤•٤  quick executions (parafc 4-7)٠
5 Results! the affair: possible abolition of right 
of appeal ٤0 court by detainees؛ clearer picture 0ل PFLOAG 
activities, controlled from Baghdad, presumably with 
connivance of 1-وه Government; set-back to opposition in 
Bahrain, which can however only be temporary (paras 8-12)
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(Ohammed 41 Thawadi (Communist.؛، n Ibrahim 
 س5اهHadi Abdul 1 ته0لقا Khalaf ث(6تالكاليل:ي10)

Baathlst)) 21 صهعئإ MtNrsd Saimaa Atraed 
dunistJ) ;للداد ■Mohsen .Hamid 

Abdalla All al iluaaaden iPFHz 
٨11 passim konsMed Rabla (dunlst). 

as Sabbafi (F'D نن0و٦ Mohammed 
ينح Hassan al bad! (6شن-*8٤)

قئققثئسئقثإئئغإسج
٠٠٠ (ist:؛Baat) 1ل!!ت al HohSWbd san al ت ذ'يرخخ1 سآل نحء!: 

*93 (Ali Saleh Abdula Halen (Baathlst ت!:
٠٠٠ (antl->'،est, anti-Conwnist) شنلمال؟ AtLsd ت جثت٤٤ ٠ث:ج،غث:نال

(Baathlst؛ bdul .'..11 cul»' خ ندئ 
(distil (Baathlst ت٠ ذئ ةل٦يئك' إت 

ت ٤+:!ذم[ HtzMd Hassan م؟؟٤٠٤)3 ؛

*٠٨ (Anmed 11 al tin 11 (Baatnist ف: ئت'ح1دث
iodsrLts Nationalist,): تذ0عم.7ا؛ي6ة اشذاً؛ Salman ؛s "i'cusi
anti-Baath)

■HCIOUS BLOC

Hassan All :5 ن: لة'.داًل.; ٠»«
 Sr. dhaikn Iتم ؛؟،'؛./el Can lr:؛

■'ة Shaikh ذغ.دىرم غل■.٦ز'؛,.;ت٢■ الألح دئ.م•.:..
ئ؛ت داذ.-11ش ني:ن:نههلم:؟ Ll الد(ذ *٠,؟

 ت٢ئ ناعتا::٤ش LtLM6d:1 ئغحذئ؛١ لمة سنتي
24 Kiafooah al StoH22لل٦ Sayyed Aa^i ت؛ة غ1'ة٠٠٠ا

HflS ح

Shaikh Ibrahim bln Sulman bin Khalid al Khalifa ت 
violent),, ر!ج1ن-:0)ي

 s UM ؛،isned UM. al صد
(5 kohaied Abdullah 1 A Ulla. Harais (!^oyalist

anti ةجلمعأل3أل
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٠٠* Member of Constituent لههم،010
Sunni ٠ Sh^ s ٠ LSh

,I

380



.ىمى

»MTISH BMftASS*
BAHRAIN

ر١ ,نه منعا عم

11 December 1973
.. ,

CONFIDENTIAL

BUN elections

ore'؛,' first ?-.rliWont ؛حلل٦ة'ئللعئ The elections to [. 
neld 0دذ The Parliament - 7» ’؛vhic.؟ 111ا9ن

٦٥ers''e:;؛؛؛ ه 0ا ق! نيى٩ثلألل؛ناوقهت' ٠ؤجج٠بظ به عبقم ذن ؛  iRvottzfi آا٣ج. e هث٦طخع خ|ع دج ٢اط٢ئاً:3تللكح اس؛:دج ٣٦يإ يا٧حأ jgH ئيقئ6٢،
سغ-0ح قم .نيث The ه٦٠فه0ئجعلماًدك٠6ةاجإثط٢0د١ل١./

a year 2 اهالق The Constituent xssembly elected  ةمقخجئ ت0صة - ،«abstain also,7 ال.؛' encouraged result was an اراج ؛؛!lowers-؛ 10ضلةبثك we think a lot ٥ء previously .،as.boycotvSd تنمًا-التج اؤم LcfuistS; ٧م
AssemblySof IndifforsntZquLlit/ in wnich٥the Left w&s

2 Frofessives of whom only 0'؛ occupied by a .mixed grouf 

Government to handle in the .debates on the drat constitu- 
٧- and{ in retroffect, ministers became unduly tLon١

security forces were نر؟ election نن.ا٤جا! tor^ 10 It 
penetrating 1419 Left, the نا devoting all their energies 

little ccess in ن:١٤تنه have had ٤ !Government LS2.t
organising cedidaturts, aud ىت٧  people ٤1 ذ.ين تلمة  Amir 
down w r نتتيلنال أذ:لث تثت!ة  number تت هئةذةة٦ى,آ £ presenting 
theel , : ٤!٠  the ooviciL dangers : splitting the vote 
and letting in orLauisod 5'c;ingL.

played their cards very ئ٧ة t يئ؛.؛هنة Leftists !:3. 1ن
three ت]« It to ؟٤1تا11 ننتممت3نا زنا 1٤ن loft ئخ1ة cleytrly

was a long ثا10نن Fecplc's؛1٧ ’؛anil'csto of tأل؟ ?؟ .weeks 
partici- 5ت for instance !list of socialist ai٠٦٦s^includL٩ ;i ذ&حهالoil industry, natforialisaUon of pitio? in٠th٠

٠ ٠ثش1تر1' ٠ (٨اممده٣*
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CGHWU

with 1؟
nil- - — .ةلدأ

٠ the elections, the old ”.Mationlist،’ grouping ملنا fu swept LVVLV. Only 7 of the 22 eloots tibmburs 
^^freturned: 9 ٤د٤٧ 4 ن٤  these ?LTiLin 1 لج11 ال. 11 01 ى  
^^frlijatioHst’' members: and 1^50 Include 106 وقمه who 
»!,eon tit ال st critics ٥ the Govcraaent. 1٥ have 
fU'prcferessivG but reasonable and ready to 003010019 ^WM iiat reooaaendatlon enough.Hl In لالنلليل ومهلي  wo now have a 8 يمواييج Coauuniets or 
٠^at^llst^, make W ajout L 09220 very strongly س~ n؛vornncnt member ,يالهععع؟ Marxist, ل92ي5لمفتثيتلج"لث  Wttzectioos oxtoi^rfirocted one or two م thorn at f loactc٣inod subvers^vos. These are 11٥l?to act aa a , coherent pressurojroup لظ to يي to forco ألمج Government 5 to yield ground s؛n٠ntl،t٥ enable هيث to build up a f stron^organiaation araongtL workers, toachers أضة

2^08824484 888 on saao Issuos seem , المعة م سدا  
 - - ٠ - .those cane from tho urban areas اعد
the spoctrun, يل "Religious" naans entirely صبيى - " -

 ٠٠* *ا
ييييييييي

* ؛١IS.V,١٠,٠١W'.I,., ق/٠
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C2:.7R:.RIBS 19ة

PHER CAT Aمم كعاع.ا

مء «4«»٨«ا 1309*52 دلع، ص اهده ٠/ل

 Mm.« ورختأ عرس معه ء«9
 الح ٠::ي٢.ا٠ ROUTINE FCC DUBAI MUSCAT د؛ال TEHRAN تح»ت حشره٠7٢ع: TEL «» 17 OF وا DECEMBER. 4*» TO ه:8:ا٢ ٢
JEDDA; بد ج ; ن /

SHAIKH KHALIFAH AHO SHAIKH ZAID. ة
BUT ،1 00 .ليه. I HAVE hot seen MR HENDERSON’S TELEGRAM TO FCO

THE BAHRAIN GOVERNMENT ٨٩ع  CLEARLY 4 LITTLE ERVtUS ABOUT THE
REACTIONS 0٢11 ن٢ ٩  GULF STATES ٣ل ٣١٤  ELECTION نا٤  COMMUNISTS

TO ؛AHRAIN’S new parliament. THE AMIR REMARKED To ٤4٤ THAT SHAIKH

SHHEIH 4 ءن (٩٩٢٨ب اا  VISITED ABU DHABI. ٤0 HE WONDERED ١٤ ٣ 1415 N
٤ ٨ ٢م reaction ا5  E'ECTS HERE. THIS HIGHT WELL FIGURE IN ANY "ح.

discussion between Shaikh KMALIFAH and SHAIKH ZAID.
T of THE HEW GOVERNMENT.؛;THE a:;,,OU,;CEME 2 ٤ل WE ARE WAIT IAS 

SHAIKH MOHAMMED BIN MUBARAK AND THE ٦٤ the general attitude 
THAT THEY HAVE HCN-AL-KHALIFAH MINISTERS SEEMS TO 9٤ WRE 8٤٤ 

FEAH ٠ .S٣G٤؛FT T'E ٦ ,٠ I,،' ٤ ا ١٧٤ L'l ’■■iCCUUTT 40 MUST ا’، ٤؟ت» 
OECEIVE THAT WHATEVER ONE HA* SAT THET WILL FAIL To 5٤٤

,51 SUBVERSION :اال؟ CREEPING THE 'SELVES AiiOUT THE DANGERS 0٤ 
 ٨!that their initial 0 ٨٢٣ 1ا00٤ ٣ن PARLIAMENT will be ONE ٥ء

THE QUEST ION OF THE RELEASE OF 0٧٤م .E.c - 1٤1٩٣10٤٣٤٤٤ ٤٤ 
WHICH MINISTERS are LIVlVEV. THIS MAY CAUSE !ث ا ,LET,'.INEES 

.FURTHER REACTION IN NEIGHBOUR I KG COUNTRIES

L

..»-**م

383



I
"
-
.
.
.

ب؟

I;':،كع 
 در

 دن
ر<

8.
ىةال

ج٠
’

؛د؛؛,؛ي
ا٠

 الج
’ ت

دن 
 وج 

نن
١

ءحل
ا،ؤ1

ي؛ت
٦٦

ي
* ؛ال

II٠
جة

ين^اتييهي:٠
>تر

٠
ححبي

٠
بباك
 

 ت
ه
۴

ج
ة

٠٠
٠ا;

٦ح
٠،ي

ي
ه

 ٠
::

 1،نه.
•ة..■

ا:آل،'

ق؛؛•:

٠؛'؛د;-عل
ل
مب

ال٢ ».*ا؛اج
 ٠

;ا
ر:ييأ

٤
^!

٤

ب'ئ؛
٣

!؛؛:؛امئ؛

—
 v, V)7 
7-7
 

راا،:ا
 

;دبر،
 ٠

اا.اأ
 

,,؛؛
 

ناا
٤

 مل:
 د

ئاأ~
٠ئ٢

 أ
 ذم

 ن
 از،

 ق،
 ون

KjLI
ئ؛ 

 
ل--ع؟ءلعل،ئ
٤- 

hluK
u

 
 امم

:بن!
٠٢٤

..

 م م
؛2

6§ةمة
بن

٠٠من;ر٤
:: 

 ز,
 ؛ا

ذو-؛
 وب 

بنز:
ي: 

بم! 

إجا
 ت: 

ن،

ةكر:
ت٠

قد؛؛؛
n

i
p

 

٠ا ٤٠
ااورنة؛
 LU 

ن ب
:، 

،٠ ي
 H ت؛ 

i
 

ر
ح

’
ي
ال

ح
ة

 
ت'

ج
؛؛م;ذم

٦
ب؛ح'؛ةم
 

اا
٩|

؛<٠ 
ء١

 
اانمل
’

 ال،
,؛؛ا
 

ا،ا'ة،
أ: 

٠1
أل

االتت
 ح 

،
)
ئ

 
ن
ج
ح
تن

 
ل،،.

١٠
عة؛

٠٠
ال

ع
د
ا،

8 

ا
٠
٤

3
خببتيياألتتو

ل-؛حاًج: ٤
ثجي؟:^: 

ن"

 ' و
 ٠ت

,.،. 
اى;لل
٧

لذد
٦، 

٠،ا
 ؛ !.،’

•“
 ان

. الع
 ذدأ 

L؛،
 

تاريإالتأتمبج^بايء:تلتة ٤ش٥
LW«U^UK:R!أوا:,

 
»,؛
 

*ح
 

X 
:ذن
 
 أل

<
م،

١
..أ 



 ج I ميد« يي.
زبرة 8|عيع١ ٠ال'ب٢ا،٠ت PLAlS ۶ييه ئ٠ةل.حك١ًا.هحم ع١ه ٥٠rUAR FHS هستئء

THE EJCHTH !10٩٢ ى«نه RAr٦،٠٠A٠ لنارا 1؟ خح٢د1٠ح ;الد٠ة •٠ 
SALXAN AU KnALlFAH٠S ACCESS،» TO *٥٠.٠١ OF SHAYKh ,SA يؤعرا٩د٩٢ I

BAHRAIN ShAVKH ISA SA?2 X IN A CEC eve» RA0J5 20٣نا حز!=مر؟0ل٤٠ ٥ ON٤الع٣1045 س ٤د ،N£l دج- 72 *!٣مللمنه٤Pi. ANN 
.NEU YEAR ،،£٣ 3 3٤٧ا٢ WULAR لله CO٧t٠RN-1٢NTA٠L

٠3£۶e٠PL ٢ PRINCIPLE ٣٦ ACHIEVE •٦ PLANS 0محلئدعمة١ه ٤ PARTICIPATE.؛ HE 3دةاد TnE ؛٤ا؟،ده«هئ0ئ t;OF The NA٣٠ ■ -ب.
G ي3نه٤ ٣^1ناح؟٤ح 41خ 021^1 ٧٤ 5٣8عم SAHRAIN’s ٩٧١ STRUCTURE ،8ت٤ن!٨1٣٢ ت٤ دًا دء٢ا2حج؛ £ON T(i 3ن٤اه-ماعل٧ .٤٢,* ISTw’HY ء٠ ITS ه٧ن ررعنءع C0h£3IQW 1٠ حااًا ٤٩ ٥٤ ؟ب٤٤ج٧-ى:ية

12 LF/1157 1ع B :٩? 15

FEDERATION ؟ج*؛ *’صاد ؛رخ 5مين۶٠٠٩ًا مء3 اى؛ك٢

1212مد.

4 THE ARAS٩٤12 ؛فب؛٠۶٠ًاأا ٣ه STaONIi: 3 ٤ق٨ ،س£يرقة٢؛ئHAYXH
05 FOR THEن kckRATioii, AND JTS UN۵EftTAKlHG T 4؟1٦,٤٤خت

ALL OeSTALS AHL Difficulties kN 000٤2 To EL 1,1 ,NATION a48هنهات عدع٢ ٤٩٤٩٠ THE !4542 4 عآذ٣تا ٤فه LOVEREILV7٤٩٤ع مه 
t؛<٢UNAKH٥٧ yHAT۶.V£R 1ته ه:٣ 1044 أل| ٣»A 5 1٣ةt!1Lr SACKED لو٤ال،،ه؟ا

ت 5ت٤4ث٠٠ 11تت ٦ت/٧1ت LF ٤ث٤٩

 ر اع
وبجحض

 لن ؤ

!ارهلي

 تد ( راء،لمر ن^يل

 لىرربر٠بس٢ تالز,- دوخري

 مروبنز ،
 ارسم مممنماعم

 أ مء و ين امه٠و (
 رر؛ي/وبحذ

/^/٨)

دج دك
ر /%

 ى حأل.٠ر ود ين
مخ ركع رب رف

 ءمعمسدبس
ر مسد^م ملرل

ا لى بائة ٦١ تم

٠ .
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يووجيحو roui-ic.«.يمسه بتس،

 1؛ ٥٠٠٠٥٠, 1S?O بص

0

مح -مسسد٤ عسقهع د to مه ممممح98)هممو صمع٤٠ م عععح مح »لحسس 11لم bl عهوعم ددحامدله ,-° م4س
brilfl, -islG th• mt• If 1» تلد gaunt tnfM ج٠ دد اح 

 مةدجئ*قععق٠٠٦ميع:متت٠٠٠
مس وحمع blip د Mhlilaf سال ,ده ههمط •ch حمع

 ساى Mlly, هتس^هسع ,111 مءمهم ■'»ادعاس ٠٠٠0مل، مع عحا العنا MMدحا ٠حح٠٠ا٠٠, تدسسه ٠س ٠٠ »®د ح - »
 ة٠اهع ميمع ٠س م ;٦٠ملاءممع^"؟عةلشة هسامعمهشة٠٠ مها عحعه ٠٠٢٠٠١٠٠٥؛،؛حتدid* it• احح ئئإملمه ع م« سسا فعالعس te 1٠ ٠ معم. ٠, ٠ مععة ^••سسس ههمله دل1 ,* اماع

عل » ,«"امع ٠,أاحلاحا 1م٠.دد
ftirtM 111,1 حد٥٠ p-eg-nM<عم ما مط ي* ftw» ع -ع معدحو ,Z لد هع 3970 11هع مط حخ-11حسه٤ ٥٢ مهط تب لمامصعمه هص 0ع ,اسع ئ ch»!» - ه ٠عئد1*م عها ,اسل »,pell حا املعه - عه سع ٠٠٠٠ مع عشهط حهع ممسمحه٤٠ ٠،٠٠ مد٠ ممة^ *ع٠ عمممح حهع عمالعسلس ٥, ل«ءد٠حءع ٥م مط Mrlu يدام: ايي ين س.ت:ل ٠مهمد٤٤ح-٠ U ٩بم عهإإ اتتيي 

 :٢ 7مها ،leilrid, دالع صدايد -:م1٠ح لاليم ما
 ح& 2م٤ممل throagh معع )«hlelpal ,االد Th• Bule, سع4 هاما, مممهن1 لعاهع امع the Caaetititsat اهد«دد,ي7 م^1 ٠ »حم- إلأل ٤ dnn ft« ٤٤مه السد ٠د11.ح 8مم مسح), ٠؛ ملع 5ع٤٠ ما س1٤ مع 5٤٤ 2 لم« م• the fisal -٥٢٦٠* ٠ oeiutltutlen مح Is مهه د ٠؛ 197لم٠ ا الهي B ٥؛م eeaatltuant ج^هسس• م 9 ٤٤ knl Iffkin ,)ععح»ع"لعئ هم 41ععحس ملمم٤1مه ممة و• مح طات

 مم—م 1 *ععهه ه٠٠ *)ما, د-11حي- ٠ .,لهع I طمصه٤ 1*
,salpalltl حح)مل 1٠ 11-1, مع و -مع-«* ععه ما( ححح٤ لع٠ مله 4^مسد٤3٥ ,poelblllt 4«« 1ح ح1,ي٠ ح thحه٠ ع«, سط ،لي هاعهه٠عما عهد ولسس ع .this 00* هاهد هع) مهمءمت allsal(—ا,مس٠ .سيي» bامدحمها ٠-•• y— اماد,(

,لئعجععه

(A.J.li tn)«)٠.a. ملها وحل٠
Reaidmar, .«اهبم
٠.٥. Phltlesl Aganti, tata, JJBbjl مدمو ،مههل٠  

4٠0 ٠ ,»مداد وس ., *wait.
CkuMrr, Tabr•».
.Oepirtamt, KO ««اهعد
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خت،4

;را|١٠;احالل: فلجلنة ججش ة٠٦بمب يه نجليثخاييني^:ميجي^ق^ؤن
 in t M BAIUUIN زا:•'.■

 ; 4IV'7 'ح . In ا,ا؛ ن*رد٤ few w،-c؛,fi ل have ■been ساا٢جنن ،-.er!؛'i دلتاً
thUinay■ ٠ ،niel؛.-؛' ,prospects •.for Bahrain اله rt؛,*,mind «: rc’. ؟- 

٠ . fl ج.؛'. ن :litivclopir .9 د.ا؛4-اذ؛أذا <٠٢ sumewhat as:٠٠٠ نءةيةهط1ذ٤.: 
f Lope ،..,٠.٦، ٥ai‘ia& off ir?،h ؛bht I have l.'et-j؛:cn؛recent u . ■

s-;:.١،7- ■■covering two possil»!« deveiop!ber

Social .Affair;., SJiailh.'.. ٠٥، our اط, ni titer of ل■•! • <a) /Die 
 Ise h in Mobanmied, *who Mo.......٠٠ s ;ojie of the B1٠ < :٠٠::::ج:.:

' seusi tive posts in theVGcoyeriimeut, suffer(؛! .ا٠ئة4١٦ب.:;.
has recently returned: ■from .medical -treutrsont .In -٦ : إر B؟٥art^ve٣٥٠ ة؛يال؛ بغسيزدج' ٥ra٥٠G٠reu men[ اد.١ ي

1 he:: th i.*, .!..1٠. y١,*٠'London,, moving:' rotJier «Jo 
 nolo ger up ؟the strain;،*f his .job 0 , .1* ؛ ;

rej١d،»c؛٠٠ol n،ent reason ب: ٠، 9.
er',،,.:, ؛ )٤;face-saving ppportlini iiV to shift a coup 

,7٠٤111٤:٠٠٤، *ihis-tors wlo arc’either incor etent or 
Aided؛.'•،* .'and whose early departure .is confident 

٤٠٠ ٤٠* ٤٠٠٠٤ .ip the' euq

. :. . ■ t •ne؛:ltiinkit is about• tik for the cl,an٥c)^(',٠,٤:. 
 :٠٤::::::ب opposition toshuw a little activity:aftc- their.'::.؛

١i •;■murder»١؛>long period'of rctrent fpiioyiiig the: Ma• .ن ':؛. ٠٤ ' 
٠.؛:٠- neai-Iy a year :ego, ئ :٠٤٠ رج سم ٠: رذد: ٤٠ ج ٠ج'ألحم ■' ■:'٦;٤4ال٠بج۶ك'’:■■':

hue, however*, bcel, obliged to rtjly to an on^uir . ■٦■ .ch* 
fr pc,.'^٥, who 1هغا٧ been asked io guarantee ؛, .؛efty. ,،ن

 tv٠ rato٢i Hotel cou,t،>l-.the S'i١٠؛>؛< now being hui ا . ، .ft tween• till ة
 ■ .' ;■?٠٤p٠sy ؛،nd the عت. for t,.'؟),'Aw؛, ۴٠ B 9٤,*٠ j::ز؛ ن ٤٤٤..:،

by- advice, ن: *i-t).i ا t’i٥K>وؤدالف ؛ ٥؛; tni'be.cai٣٠e؟d d■؛ ؛sea’■ ا',بح,:٠اإ’٠، 
 iGllHht . that they'-^. ،*،يفة. to i'l. '•■;'rn ال ل io se: anS; won I.م ،JeicI ٠؛؛,ذا1ا

٠ " - f.i' re: who: are bphij, - hi.R زات»th،' Laban ٠*::0نالج ذا،ا ه.
- ٠r.' tope b.oc's wit!, extensi ons .to ،•estQre.:«i٠rt. .

tr i، ;Utzw to*7chx.^.p, : دال' ?! copy .ة ciginal scheme. . 1 enclose;:؟ ' ,
’ ٠r٦٩he direction my ea you an idea i؛٦ ■H٠٠r



 1زتركص جم
ع تلث

٠ د دمأ١رص ١ م ٢ر د ١ نخب ث ب ٠يب٠
 'جضهبئ۶زابهبحل١دد١ب ئبذ٦دح

بد - ررنتد د١ عير: مدت م به ١ ب؛

I :الي١١جظلج١،ئه١ -
 تبم فادح م دتزئ١رهز<١ الهبحلمده)لى ٢١٩٧١ ا'ض ١٠
 علر وغدتب بكر أ إز ى رز رع درج ١ع ١ د سن رأ ١ ة د فيبع ره عا

 يرك٠دبالنتيالةشمذر ١٩٥أمجوى' ككم١ودتمونيلب دعى غ

ىنص.دال ١و هىه بمام سري ٠ر ١د ١وانر ده فرال اسه

 شئكروخجئخحضيرر٧رذجمكع١ناك١ك'ص١ددتك
 I ها نخد ز١إننا بنن رأبن رما وضحن١ر حضوعا^تد

رى نئ"رردلم_حدتمئبم ١ى الم^قح ريكيم نل—نمر ء دد مامد لموتف١

 ببماره حبط لدي١ ث ب والمر دنرندررز لت دانن
رع رسزيئغكما'ى رة أل را -ارا. ر تمما رح ا ع ومدإ

 زرع

مهم

 مرة زدرذل مزهن ١۴ عرىد ا له ر لهيك ذسم

ننكز. جروعحرخ ض دني بعزه ١ نهذه ودعمما
 لب سبه اه ،لهمهككم ب سا زرفه ٠٧ : ن٦نتلدكنم عرانا

 لسءادح بنرهنهالهدى^تسبه لرصره به نهي فع زأئ جد
 ر. وارا -ياي عا ١نا وزد بانببي١لمل١ ساندل ح لترسي ١و

 .اه،ج;بم٠٧.بابى
(. (٨٦١ آرئئ ١ن ^لمرامز.
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,د’,»

ىم46 ٠1 ؛
iiaCiirthyو سJutuur م of .2 هر.. Tw

,TCYليو ؟ .BSIfU KI٦٦C٨I 

.س 1970 !,معده

1
هدفًا

 X ha▼« hl ,2ه cMflraatloa EToi Mr. ;٠٠٠ of■ ارس ب
 سمة ٤٤ rroa لمه le،, that سهع Mw مع Shaikh هعالححط هعه

»:tit« ٠حلمش٠ ش٠« ٠٠ا٠أة؛ه،'ساش1اس :٠ل8ل»٠ 5 ؛!▼It هلسه “■م■1 ده « 2عع2٤٠228 م لجة،٠ ٦ : 38م
نحسة bXvedohiidiidiiy.by *1 ownآل:: ,011 سالفى It»ot.be؛هعه لح1،ا٠س the »lit ى64 8م :٤<7٠

0« 15ج that of 1 محهحالهع٠٠
 ,و .ادساًعاا مماده :لآلم to«»»ل٤ *ة ٠ءعإأه مكمدة"
 قتغهذ:خ؛طا٠اله;مش (Hehae, ao ييج هلىهـ٠رال٠ ٦٠٥ ٠ ٠٤٥٠٠

aauwlatlan ١لآلةل 8ل0طه ل<يئتذةة مم^ؤه the Utt» هتحت٠ س٠*تماه
 ئصه0 ههوروئءألtween on other ).:اهم Br. هد٠٦ائ0:،ال

٤،٥٧« سر[ ءحست؟ة هم ي٥٤ م^-مة٠٠ ال هئ علمةمةءء[جهاًل٤ 4•
 trouble ««at d٠٥p«r سال مطا qptarrel ow Selmn ا *11» صال

w HnlMi, the ه*عد alee س»مال Shaikh مسن. Blntar of 
to haw other ٠ ٠٠دoor»t*ry, reaoved ana Ruler’« Tenalprl«ate

aua leoutins ه٠ olntod out that? ل328عيعه .Mr ٠es٠»nrl hod مه that ٠. 8هذئئاةةةهئئةمه ٠ةلمه يشخمة،irjo"؛no ما hlntolf
.aany frlanua

 »،٠ Mr. Joaetduoa oyttpathiaee l.h the Ruler’« ٥٤٤ح٠٠ to .ح٠يمء
 هعج Sohaaae؛ مع5 4 لله اص ة٠ علممعم he 8*?؛ 1 مو دي٠٧٥٥

٠ec, do f affaire. I, of٤٠ ؛ ata ،.،ا؛ دد to the r٢er٠blمد ٥ 
lopartizont la دلى ه ubllo sea؛، the ته Load ًلجء; ٥٤ مئا The ؛دمة

4 there al eruptingمهسعحها having Shaikh ممهع bitter It 1ممذ فه٤ ٠
 the ؛oil :7اة«ه7 عه.8مع٤ ؛ounall aa «all, ع 2ع؟ -

attitude atea ٦! belief that ho, 2ع »:ل should •ممعه^^ع^

even a، rs ns-.,«.' than would folio« hie اع▼»« he ٥ 0ش ح*»raao 
٥٠ VI «-Prealdant حنح^تمألقه؟. ه confirmation aa Head of PUbllu

.tat, Counull سال ة
touting اشاسن ا لمثشتهعلمأل *11. ه٤ععمدد llkaly that ة ٦ سن ٤٤, 

 for 6u ؛:o؛٠t.(h٥ ٥٥B دل In this ,^Irsstlon ao.l٠ ٠٤ the عمح ٥
th« Rai«▼, Slit [ do not see 3عفييه٤ let year)' tairine freely 

Suing Fully -to ً15؟2 ح اها i٥rt؛٠Bup ٤1ألسادج 9ل0م٧ «hl 
r٥tl e ah?-«« ،re, broadly apoaklng,(؛٠laln؛ war« u،ii«t 'ey the

he عهعه عل anything dotraot fro® hl، popular appeal and I nthg

80 ل ٤,٠٣٤  Crawford, 1٠٧٠0 حتا.كل ت
H.a. 1 م11٤1ع  'eeldent, 
Bahrain.
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(A.J.D. tirllnG)

طسعععله

03 to ٨٠٠ ونمه^مه لذ٠,آل٠  Arabian Dapartment« rco

 tndltiou؟ ا1ض^ت ش٠أل ؛؟خ. ؛،•«؛ ٥٠apet٠nt - poll®« ئ٠ هال. ٠م ٠٠٠pt to ٠ مه ٠٠؛سي uphold ج
مثه ئ laabara ٥، th• لكخ0 طاًئدة 8 »ئتنئههءاقن‘.*

»ilMgMhwt ٠٠٠ا:٠شحجه1ه٠م مي - ابغم 2علهلعم ئ •لمه ايtart I think 7 ح هها
 ممشيسحهت ^مسمنمعة and I ا0٠ةد٦٠٠ arainat عفة يعيءمه س٠

revolution, ;»artiBularly ,!th و طع ماطهو ٥ ٠ ق٠م anythlag 
هلوعح ههعلدعها ,صسهال

 6 13 ق1 ه^ومهعسع سهكhave 11٥ مة1مجميعت1٦ن حهحه مهر
mar• عل همهه other’, عححه^همه recently, سمسئ٤ •٤ع٤٠٤4للعه مح٠

elnoe the سعذال 2ل ^قعهملم They have also both •• taare
I RtTlve^ ممده »rnlalatnatlee cMnjai than at alstOBt nnytlae

,t Itorefc, l٥
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٠ المراجع
 في السياسي الوضع عن السياسي المعتمد من المرسل التقرير - البريطاني األرشيف

١٩٦٩البحرينلعام
 بريطانيا بين ١٩٧١و ١٩٧٠ عام المتبادلةفي والرسائل الوثائق - البريطاني األرشيف

البحرين. عروبة على النزاع تسوية حول المتحدة والواليات وايران
. ١٩٧١ لعام البريطانية الخارجية وزارة في العربية الدائرة الى المرسل السري التقرير

التأسيسي. المجلس انتخابات مقاطعة حول الوطني التحرير جبهة بيان
التأسيسي. المجلس انتخابات مقاطعة حول الشعبية الجبهة بيان

 ركةلمشاا من المرأة منع حول ١٩٧٢ نوفمبر ٢٠ األميرفي الى المرفوعة النسائية العريضة
االنتخابات. في

. ١٩٧٣ لعام العقدي الدستور
. ١٩٧٢ لعام والتجمعات والمواكب العامة االجتماعات قانون
.١٩٧٢ لعام االسبوع صدى

لعام. ١٩٧٢ يونيو( ٩) مجلة المنشورفي الشعبية الجبهة بيان
٠١٩٧٢ عام من الثاني النصف الصادرفي الشعب لكتلة االنتخابي البرنامج
. ١٩٧٤ لعام األول االنعقاد بدور الخاصة الوطني المجلس جلسات محاضر
. ١٩٧٥ لعام الثاني االنعقاد بدور الخاصة الوطني المجلس جلسات محاضر

االنتخابات. المشاركةفي من المرأة منع حول الوطني للمجلس النسائية الجمعيات رسالة
. ١٩٧٤ لعام الدولة أمن تدابير بقانون المرسوم
الوطني. المجلس بحل ١٩٧٥ لسنة ٤ رقم األميري امرسوم

االنتخابات. بتأجيل ١٩٧٥ لسنة ٤ رقم األميري األمر
. ١٩٧٦ عام وحتى ١٩٦٥ من لألعوام البريطانية الوثائق
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البحرين السياسيينفي والملحقين السفراء باسماء قائمة

List of AmbassadOTs/Political Agents at Bahrain
Assistant Political Agent JC Gaskin 1904-1900
Political Agent ٤9 Prideaux 1909-1904
Political Agent CF Mackenzie 1910-1909
Political Agent Knox ى9 1911-1910
Political Agent 0 Lorimer 1912-1911
Political Agent Major AP Trevor 1914-1912
Political Agent TH Keyes 1916-1914
Political Agent H Stewart/ TCW Fowle 1916
(Political Agent (for the first time-see below PG Loch 1918-1916
Political Agent GAG Mungavin 1918
Political Agent ل٧ا  Bray 1919-1918
Political Agent Major HRP Dickson 1920-1919
Acting Political Agent Sayed Siddiq Hassan 1921-1920
Political Agent CK Daly 1926-1921
Political Agent CCJ Barret 1929-1926
Political Agent Captain 3 Prior 1932-1929
(Political Agent (for 8900٣0 time- see above PG loch 1937-1932
(Political Agent (for first time-see below THickinbotham 1937
Political Agent Weightman اا 1940-1937
Political Agent RGEW Alban 1942-1940
Political Agent Edward Birkbeck Wakefield 1943-1942
Acting Political 9 ٥٣ا Michael Gray Dixon 1943
Political Agent Tom Hickinbotham 1945-1943
Political Agent Cornelius dames Pelly 1945
Political Agent Edward BirkbeckWakefield 1947-1945
Political Agent Cornelius James Pelly 1951-1947
Political Agent William Scott Laver 1952-1951
Political Agent John WilliamWall 1955-1952
Political Agent Charles Alexander Gault 1959-1955
Political Agent Edward Parr Wiltshire 1962-1959
Political Agent John Peter Tripp 1965-1962
Political Agent Anthony Derrick Parsons 1969-1965
Political Agent/Ambassador Alexander John Dickson Stirling 1971
Ambassador Robert MathiesonTesh 1972
Ambassador Edward Ferguson Given 1975
Ambassador Harold Berners Walker 1979
Ambassador Roger Tomkys 1981
Ambassador Francis Sidney Edward Trew 1984
Ambassador John Alan Shepherd 1988
Ambassador Hugh James Oliver RedversTunnell 1992
Ambassador David Ian lewty 1996
Ambassador Peter William Ford 1999
Ambassador Robin Lamb 2003
Ambassador Jamie Bowden 2006
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عليربيعة

الذاتية السيرة

.١٩٥٨عام العرب القوميين حركة االنخراطفي السياسيفي العمل -بدأ
.تقريبا ونصف لمدةعام السجن ودخل ١٩٦٥ عام انتفاضة في شارك -
 انتخابات التيقاطعت الشهابي( هشام للمهندس )نسبة الشهابيين كتلة أعضاء هوأحد -

لتجمعات. وقانون الطوارئ قانون وجود بسبب ١٩٧٣ عام التأسيسيفي المجلس
 جرتفي التي النيابية االنتخابات دخلتفي التي اليسارية الشعب كتلة تكوين شاركفي -

أعضاء. بثمانية وفازت ١٩٧٣ عام من ديسمبر ٧ في البالد
 في الوطني المجلس حل على السلطة أقدمت حتى الوطني المجلس في عضوا اصبح -

. ١٩٧٥ عام أغسطس من والعشرين السادس
 في والشعبية النخبوية العريضتين تحرير على أشرفت التي التي اللجنة تكوين في شارك -

النيابية. الحياة وعودة البالد دستور بتفعيل اللتانتطالبان وهما ١٩٩٤و ١٩٩٢ عامي
 العمل جمعية وهو البحرين تاريخ في علني سياسي حزب أول نواة تأسيس في شارك -

.٢ ٠٠١ سبتمبر من العاشر في لها الترخيص تم التي الديمقراطي الوطني
 المؤتمر تشكيل لمقاطعةفيا الجمعيات الىجانب والمحامين المستقلين األعضاء ساهمضمن -

الدستورية. بالثوابت بالتمسك والمطالب ٢٠٠٠ لعام المنحة لدستور الرافض الدستوري
 خول للد لجمعيات ا د ا ستعد وا سية لسيا ا ت لجمعيا ا نون قا مع طعة لمقا ا لجمعيات ا تطبيع بعد -

 حركة في مؤسسا عضوا ليصبح العمل جمعية من استقالته قدم االنتخابية العملية في
الدستورية. المشروعية أجل من النضال لمواصلة حق( )حركة والديمقراطية الحريات
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الموؤودة التجربة
 الستينات في لسياسي الصراع اف اطر عن الكتاب هذا في الكاتب يتحدث

 والجبهة الوطني التحرير جبهة هما اساسيين طرفين في ويحددها والسبعينات
 ومعها البريطانية واالدارة جهة من البحرين( )لعمال التأسيسية واللجنة الشعبية
 كان الطرفين هذين بين الدائر الصراع طبيعة وعن أخرى. جهة من المحلية االدارة
 مدى وثائق ال كشفت حيث وواضحا جليا البريطانية الوثائق على الكاتب اعتماد
 البريطاني للوجود المناوئة القوى هذه من التخلص على البريطانية االدارة تركيز

 ا هذ لكن .وضربها مالحقتها فيها يتم التي والكيفية العربي الخليج وفي البحرين في
 الطريقة على الجزئية الديمقراطية مشروع طرح المطاففي نهاية في تتوج النضال

. ت• الكويتية.
 النيابية الحياة وتعطيل الوطني المجلس لحل الحقيقية االسباب الى الكاتب ويتطرق
 هذه من التخلص في السياسية القيادة مع البريطانية االدارة تواطؤ سر فيكشف
 . ١٩٧٦و ١٩٧٥عام وثائق كشفتها التي المعلومات على استنادا وذلك الوليدة التجربة

 الحاضر الوقت في السياسية الساحة تشهده ما هو الكتاب هذا أهمية من يزيد ما
 السلطة ونجاح السبعينات الوضعفي عليه بماكان مقارنة السياسي للوضع تداع من
 بداية العليافي التنفيذية الهيئة عليه قضت الذي الطائفي الخالفي التاريخ احياء في

 التخلص اثر على وذلك لصوري البرلمان الطائفيداخل الصراع ونقل الخمسينات
الساحة. وحيدفي كالعب بروزالسلطة و السياسيين الالعبين جميع من
 المناضل الشعب هذا تاريخ من مهمة لحقبة التوثيق قيمةفي مساهمة هو الكتاب هذا
 وبالخصوص الصادقة والمشاهد الحقيقية األحداث من الكثير نقل الكاتبفي نجح وقد
 من رفاقه مع السياسي نشاطه مزاولة خالل عايشها التي باألحداث يتعلق فيما

ه . المناضلين


