


  »لدراسات والبحوثلؤلؤة البحرين لمركز «مقدمة 
 مبساندة البحرين حلكم خليفة آل عصابة قدوم تاريخ هي قرنني من الكثر متتد واليت التارخيية، جذورها بعمق البحرين ثورة تتميز

 حقوق انتهاك او البالد يف املستشري الفساد تتعدى واالسباب املفاهيم من شاسعة مساحة تغطي اا إىل اضافة الربيطاين؛ اإلستعمار
 اجهزته كافة يف للمرتزقة األول إلستجالب ادى مما والشعب، كمةاحلا العصابة بني حادة ثقة ازمة كانت اجلها من واليت العباد،
  .القمعية

 من بالكثري العربية املكتية إلثراء رافداً كانت اخرى جهة من االكادميية املستويات باعلى شعبه ومتتع جهة، من البحرينية املعارضة قدم
لؤلؤة مركز « يقوم هذا أجل ومن األرواح، وإزهاق االفواه يمتكم سياسة ضمن البحرين يف بامجعها تمنع واليت واملصادر، الكتب

 ا والتعريف املصادر تلك من مصورة رقمية نسخة  بنشر» فرباير14 ثورة شباب إئتالف« من  املنبثق»الدراسات والبحوثالبحرين 
  .الحقاً جماله يف والتارخيية الجتماعيةوا السياسية باألحباث املعنية املؤسسات املراكز كافة مع لتعاونه اضافة اوالً، حتويه وما

  الكتاب هذا
  ]٢٠٠١ديسمرب -٢٠٠٠يوميات االحداث يف البحرين ديسمرب : [عام التخدير :الكتاب
  حركة احرار البحرين اإلسالمية :املؤلف
  م٢٠٠١ :النشر سنة  حركة احرار البحرين اإلسالمية :الناشر
  :تعريف

عن احلراك السياسي قبله منذ ثورة العشرينات، وال عن سائر املقاومة ) ٢٠٠٠-١٩٩٤(حرين ال ختتلف االنتفاضة الدستورية يف الب
الشعبية للظلم واالضطهاد اخلليفي منذ غزوهم للبحرين، فكل يوم فيه مأساة شعب، ملئٌ للسجون، وانتهاك لكل احلقوق، عرب املرتزقة 

  ..األجانب 
 الغدر واخليانة، واملزيد من مؤمرات إبادة الشعب الذي ال ينتمون إليه، وال تربطهم به ومثل كل مرة، مل يعهد من عصابة آل خليفة إال
وذا اختتمت االنتفاضة الدستورية بوعود سراب، ومسرية جديدة من املكائد .. أية عالقة إال عالقة الغزاة احملتلون بالشعوب 

  .الشيطانية
 



 التخدیر عام ٢..١
 ویتشاهبان بأجوائهما خيتلفان عهدین بني فاصال یعترب عام
 شـهر  يف احلكـم  اىل محد الشیخ صعود فربغم .ذلك عدا ما يف

 بقـي  فقـد  عیسـى،  الشـیخ  والده وفاة بعد ٩٩٩١ مارس
 عـدا  مـا  يف تقریبا املاضیني العامني طوال راكدا الوضع

 االعتقـاالت  تتوقف فلم .احملدودة الشكلیة االجراءات بعض
 واسـتمر  .السیاسـیة  االجـواء  يف حقیقي انفراج حيدث ومل

 وراء مـن  االعداد استمر بینما مواقعهم يف القدمي احلرس
 العام هذا محد الشیخ اجلدید االمري دشن لقد ل الكوالیس

 يف القراره االرضیة وأعد الشعب، امام جدید میثاق بطرح
 ایــة یتخــذ مل نـه ولك .١٠٠٢ فربایــر يف شــعيب اسـتفتاء 
 الســري باالعــداد واكتفــى علنیــة، جدیــدة اجــراءات

  .لربناجمه
 مـا  كل بتعبئة النظام قام املیثاق على التصویت قبیل
 متهید انه اساس على املیثاق، لتسویق امكانات من لدیه
 بـني  ومن .الدستور اساس على تقوم جدیدة سیاسیة حلیاة
 مجیـع  سـراح  قاطـال  االسـتفتاء  سبقت اليت االجراءات اهم

 لصـاحل  القـوى  موازین قلبت خطوة يف السیاسیني السجناء
 احلكومـة  واسـتطاعت  .واالعـالم  الدعایة حیث من احلكومة

 صـدور  منـع  امههـا  االهـداف  مـن  عـدد  حتقیق اخلطوة هبذه
 االنسـان  حقـوق  جلان قبل من ضدها جدیدة دولیة قرارات
 نظمـات وامل االوروبـي  الربملـان  و املتحدة لالمم التابعة
 الفرعیـة  اللجنـة  قـرار  صـدور  فمنذ .االخرى احلقوقیة

 االوروبـي  الربملـان  وقـرار  ٧٩٩١ صـیف  يف االنسـان  حلقوق
 بقیـت  الفـرتة  تلـك  يف ووج رایتش هیومن منظمة وتقریر
 بقـرارات  مهـددة  الـدويل،  اهـر  امام البحرین حكومة
 أعطـت  ذلك وملنع .احلاكمة العائلة مسعة اىل تسيء جدیدة
 حـول  العامـل  فریـق  مـن  بوفد بالسماح وعودة مةاحلكو

 السـجون،  ومعاینـة  البحرین بزیارة التعسفي االعتقال
 املقـرر  من بزیارة للسماح متواصلة ضغوط حتت كانت كما

 الدولیـة  العفـو  منظمـة  مـن  وضـغوط  للتعـذیب،  اخلاص
 وتقصـي  البالد لزیارة وغريمها ووج رایتس هیومن ومنظمة
 دفعت الضغوط هذه .االنسان قوقح انتهاكات حول احلقائق
 .السیاسـیني  السـجناء  سراح اطالق قرار الختاذ محد الشیخ
 يف احلكومـة  على اخلارجیة الضغوط تالشت اخلطوة تلك فبعد

 قـرار  ذلـك  يف وسـاهم  .االنسان حقوق بقضایا یتعلق ما
 الدولـة  امـن  وحمكمة الدولة امن قانون الغاء احلكومة
 للنظـام  حيققا ومل الدولیة تاملنظما استنكرهتما اللذین

 .یرید ما
 لتسبق السیاسیني السجناء سراح الطالق احلكومة خططت وقد
 ذلك لتستثمر قلیلة بأیام املیثاق على االستفتاء موعد

 ٤١ يف املزمــع االســتفتاء يف املشــاركني اعــداد زیـادة  يف
 اذ قبل، من حتدث مل الفرح من موجة البالد وعمت .فربایر
 التعذیب غرف من فربایر من اخلامس يف عتقلنيامل مئات خرج
 شاشات على وعرضه ذلك بتضخیم االعالم وسائل قامت فیما

 تفـویض  علـى  للحصـول  خيطـط  محد الشیخ كان .التلفزیون
 علـیهم،  طرحه الذي املیثاق وفق املواطنني قبل من مطلق
 اخلاصـة،  ودوافعهـا  ظروفهـا  هلـا  الـيت  االجراءات وهبذه

 ان غـري  .املـواطنني  مـن  عالیة نسبة ىعل احلصول استطاع
 يف دعـت  بیانـا  فربایر ٨ يف أصدرت البحرین احرار حركة

 البالد دستور یصادر باعتباره املیثاق رفض اىل املواطنني
 ونیـابي  معی ن  شورى  جملسني من مكون وطين جملس على وینص
 من عددا محد الشیخ استدعى البیان ذلك ضوء ويف .منتخب
 بـاحرتام  امـامهم  لیتعهـد  قصـره  اىل ةالسیاسی الرموز
 صـالحیات  ایة املعی ن الشورى جملس اعطاء وعدم ٣٧ دستور

 ذلـك  يف حاضـرا  كـان  الذي العدل وزیر وأمر .دستوریة
 يف الصـحف  يف لینشر بذلك خاص تصریح اصدار اىل االجتماع

 یوم الصحف صدرت حیث بالفعل، ذلك وحدث .التايل الیوم
 لـه  تكـون  لـن  املعـی ن  الس ان مؤكدة فربایر ٩ اجلمعة
 ويل لسـان  علـى  التعهـد  ذلـك  وتكرر .تشریعیة صالحیات
 .احمللي لالعالم تصریح يف العهد
 للمواطنني وتركت املیثاق ذلك على احلركة حتفظت ذلك ومع
 وسـط  كـبرية  بلبلة هناك وكانت .رفضه او اقراره خیار
 مـن  البالد تشهدها مل مهرجانیة واجواء موجه رمسي اعالم
 التصـویت  مت عنـدما  ساحقة باغلبیة املیثاق وحظي .قبل
 تشـكیل  عـن  االمـري  اعـالن  ذلك تلى  .فربایر ٤١ يف علیه
 حظیت وفیما .البالد دستور وتغیري املیثاق لتفعیل جلنتني

 الشـهور  خـالل  متواصـلة  اعالمیـة  بتغطیة االوىل اللجنة
 طــي  الثانیــة فعالیـات  بقیــت فقـد  الالحقــة، السـتة 
 كـان  االثناء هذه يف .عملها عن شيء یرشح ومل ن،الكتما
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 وانطلقـت  اخلفـاء،  يف یتم ما شیئا بان عام شعور هناك
 تركیبـة  لتغـیري  سـریة  خطة وجود من حتذر عدیدة اصوات
 قـررت  احلكومـة  ان غـري  .والدسـتوریة  السكانیة البالد
 بتشـكیل  فسمحت  .توقف بدون السیاسیة أالعیبها ممارسة

 حریـة  مـن  بقـدر  ومسحـت  بعضا، بعضها لتناطح اجلمعیات
  .االعالم اطار خارج التعبري
 السیاسـیني  املبعدین اغلب البحرین اىل عاد العام وخالل
 وادى .مشـروطة  غـري  بعـودة  هلم السماح االمري قرار بعد
 مشـاعر  وسـط  الـبالد  يف السیاسي النشاط زیادة اىل ذلك

 ان غـري  .الـبالد  بدسـتور  العمل باعادةة باالمل مفعمة
 عمـل  سریة بسبب واملشاعر النفوس على یهیمن ظل القلق

 خطواته عن االعالن يف النظام وتباطؤ الدستور تغیري جلنة
 مثـل  حتقـق  قد االجراءات من عددا ان صحیح .املستقبلیة

 حمكمة و الدولة امن قانون والغاء السجناء سراح اطالق
 القضـایا  ولكـن  املبعدین، بعودة والسماح الدولة امن
 واسـتعادة  القـانون  دولة باقامة تتعلق اليت الساسیةا

 بقیـت  احلرة الربملانیة واالنتخابات الدستوریة املمارسة
 بعـد  كـثريا  تغـري  الوضع ان املواطنون الحظ وقد .معلقة
 الرموز الستقبال مستعدا االمري یعد فلم .املیثاق اقرار

 یعد مل اذ ذلك، قبل یفعل كان كما والدینیة السیاسیة
 االعـالم  وسـائل  وعـادت  .یبـدو  مـا  حسب ملوقفهم تاجاحم

 االنتقـاء  اسالیب اىل عادت حیث عهدها سابق اىل الرمسیة
 متسك اليت االخطر القضیة لكن .احلقائق وتشویه والتعتیم

 االجانـب  بتجنـیس  متثلت املاضیة الفرتة طوال النظام هبا
 قلق مثار كانت خطوة يف البالد اىل منهم اآلالف واستقدام
 «الـوطين  احلـرس » بتشـكیل  أمر قد االمري وكان .للكثريین

 اسـتخباراتي  جبهـاز  الدفاع لقوة موازیة عسكریة كجهة
 معروفـة  منـاطق  مـن  القـوة  هـذه  افراد واختار .شرس

 واالردن الشـــام بادیـــة مثـــل والقســـوة بالغلظــة 
 مـنحهم  النظام قرر فقد هؤالء والء ولضمان .وبلوشستان

 أثـار  الـذي  االمـر  عشوائي، لبشك البحرینییة اجلنسیة
 .ذلك وقف على قادرین یعودوا مل الذین املواطنني حفیظة
 یعلـن  فلـم  االخـرى،  القضـایا  يف كـثريا  النظام وماطل
 ومل ،٣٧٩١ للعـام  البالد دستور ازاء موقفه عن بصراحة
 الدسـتور  من ٤٠١ باملادة لاللتزام استعداده مدى یعلن

 اعضاء اغلبیة مبوافقة الا الدستور يف تغیري اي متنع اليت
 لـآلراء  االعـالم  وسـائل  یفـتح  ومل .املنتخب الوطين الس

 اسـتعداده  عدم اىل تشري عدیدة تصرحيات وأصدر املعارضة،
 التعتـیم  سیاسة ومارس .ویفعل یقول ملا معارضة لقبول
 .الدستوري الصعید على له خيطط ما ازاء
 الفعالیات مستوى على تطورات العام خالل البالد وشهدت

 املـواطنني  حلمـاس  نظـرا  املهنیة الورش واقامة الشعبیة
 قـام  اكتـوبر  ويف .الـبالد  اوضاع وحتسني انفسهم لتطویر

 برئاسـة  املتحـدة  لالمـم  التابع التعسفي االعتقال وفد
 لـه  زیـارة  بـأول  جوانیـه،  لـویس  الفرنسـي،  القاضي
 وقـدم  السـابقني  السـجناء  من عددا التقى حیث للبالد،
 خـالل  املتضـررین  تعـویض  مسألة وناقش للحكومة توصیات
 غـري  التعویض بذلك احلكومة تعهدت وقد .السوداء احلقبة
 القـوانني  الغـاء  وبـرغم  .اآلن حـىت  بـه  تلتـزم  مل اا

 املـواطنني  ضد القمعیة االجراءات استمرت فقد التعسفیة
 قبـل  مـن  الناشـطة  الشعبیة العناصر متابعة ذلك ومن

 وتكثیـف  هندرسـون،  ایان أسسه لذيا االمن جهاز عناصر
 املعلومـات  ومجع هواتفهم على بالتنصت الناشطني مراقبة

 الشـدید  للتحقیـق  املواطنني بعض واعتقال انشطتهم حول
 النسـيب  اهلـدوء  حالـة  النظـام  استغل وقد .واهیة حبجج

 ایـة  منع جدیدة مواقع يف التعذیب عناصر توزیع العادة
 ابنـاء  حبـق  جرائم من بوهارتك ما على حملاكمتهم حماولة

 عبـد  اسـم  وورد .متواصـلني  وقمـع  تعـذیب  من البحرین
 اعتقال املواطنني من اثنني تعذیب اطار يف االنصاري السالم

 املعـذب  یدي على الرهیب للتعذیب وتعرضا دیسمرب شهر يف
 املتحـدة  الوالیـات  يف سـبتمرب  ١١ حـوادث  وبعد .املعروف
« اسـرتاتیجیا  یفـا حل» البحـرین  اعتبار واشنطن اعلنت
 ولوحظ .االمریكي والرئیس العهد ويل بني لقاء بعد وذلك
 واضـح  بشـكل  السیاسـیة  الطائفیة النظام تكریس كذلك
 يف احلساسـة  املناصـب  يف ام العامـة  التعیینـات  يف سواء

 النـه  بالغائـه  املطالبـة  تستمر سوف امر وهو الدولة،
 .البالد يف اصالحي مشروع اي جوهر مع یتناقض

 ١٠٠٢ العـام  خـالل  االوضـاع  علـى  السریعة النظرة ههذ
 بعـد  مـا  مرحلة يف االجواء سادت اليت الرتقب حالة توضح

 التغــیريات معــامل بـدأت  العــام ایـة  فمــع .املیثـاق 
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 بعـض  علـى  تقتصر لن واا اكرب، بشكل تتضح الدستوریة
 اسـتمرار  ان كما .عمقه يف الدستور تطال قد بل املواد
 القلـق  مـن  حالـة  یفرض مواقعها يف مناال اجهزة عناصر
 اىل التــــوتر بعــــودة وینــــذر املــــواطنني علـــى 
 الـذي  االمل ان البالد اجواء خالل من والواضح .االجواء
 وراء فشـیئا  شـیئا  لیتوارى عاد العام مطلع يف تصاعد

 تعتربهـا  بینمـا  قمعیـة  الـبعض  یعتربها اليت االجراءات
 ان هنـا  حـظ واملال .االمـن  علـى  للحفـاظ  ضرورة احلكومة
 النظـام  لـدى  ینقطـع  ال هاجسـا  أصـبحت  االمنیة احلالة

 حقیقیـة  انتـهاكات  اىل یـؤدي  مـا  عادة وانه ورموزه،
 الـذي  العـام  اجواء املواطنون عاش لقد .االنسان حلقوق

 اللـني  وبـني  والیـأس،  االمـل  بـني  املشـاعر  فیه تضاربت
  .والتشاؤم التفاؤل وبني والشد ة،

 سـتكون  البحرین يف ١٠٠٢ العام تتطورا ان املؤكد االمر
 يف املسـتقبلي  السیاسـي  الوضـع  على كبرية انعكاسات هلا

 الحقا تتضح سوف التطورات هذه اجيابیة مدى وان البالد،
 مـا  يف خصوصـا  احلقیقیـة  نوایـاه  عن االمري یعلن عندما
 ان للمـراقبني  ایضـا  والواضـح  .الدستور مبسألة یتعلق
 علـى  األبـي  البحـرین  شعب طرحها اليت العادلة املطالب

 .ومتطـورة  معتدلـة  تزال ما املاضیة عاما الثالثني مدى
 جـاءت  ولكنـها  البحرین تاریخ يف مهمة جتربة كانت لقد

 يف سـامهت  بینمـا  احلكم، اىل محد الشیخ وصول بعد متأخرة
 واســتعداده البحــرین لشـعب  الســلمیة الطبیعــة كشـف 

  .االرهابو العنف ویرفض لالصالح یسعى من مع للتعاون
 
 
 
 ١٠٠٢یومیات ینایر  
 
  دیسمرب٥٢

مبناسبة قـرب عیـد الفطـر املبـارك، تقـدمت املعارضـة           
البحرینیة بأحر التهاني والتربیكـات لشـعب البحـرین        
واالمة االسالمیة كلها، متمنیة ان تتحقق تطلعات اجلمیع     
. حلیاة یسودها العدل واحلریة واسرتداد احلقوق السـلیبة     

ها الكامل مع املعـتقلني السیاسـیني يف     وأعربت عن تضامن  

البحرین الذین یقضي بعضهم ما یقرب مـن سـتة اعـوام        
ــجناء      ــع الس ــامنها م ــة، وتض ــة او حماكم ــدون هتم ب

وناشدت املـواطنني   . الفلسطینیني لدى الكیان االسرائیلي   
تـذكر الشــهداء مجیعـا یــوم العیـد بزیــارة قبــورهم    

 مطالبة بـاطالق   وتوجهت اىل احلكومة  . وعائالهتم للمواساة 
سراح هؤالء مجیعا والتوقـف عـن االنتـهاكات املتواصـلة         

وأكدت استمرار نضاهلا السـلمي العـادل      . حلقوق االنسان 
واملشروع الستعادة احلقوق السـلیبة وحتقیـق العدالـة يف        
ارض اوال وذلك مبحاكمة مرتكيب جرائم التعذیب والقتـل      

هلا بال حىت السیاسي واالعتقال التعسفي، واا لن یهدأ     
 .ینال كل ذي حق حقه

الكویتیـة ان  « الـوطن »ومن جهة اخـرى ذكـرت صـحیفة        
حكومة البحرین تعتزم طرح فكرة الوحـدة مـع الكویـت        

وقالت الصحیفة ان الشیخ محـد    . متهیدا لالندماج اخللیجي  
یرغب يف احیاء الفكرة االساسیة اليت طرحت عنـد تشـكیل       

لك بان یشمل االحتاد دولة  االمارات العربیة املتحدة وذ    
ایضا البحرین وقطـر والكویـت، مرجحـة ان یـتم طـرح          
الفكرة يف القمة  اخللیجیة اليت ستعقد يف البحرین یـوم      

ومتنـت املعارضـة البحرینیـة ان تتحقـق        . السبت املقبل 
الوحـدة اخللیجیــة الـيت تعتربهــا احـد اهــداف ابنــاء    

ا لكنها أعربت عن شكها يف جدیة الطـرح خصوصـ      . املنطقة
. ان احلكومة طرحت فكرة الوحـدة مـع قطـر قبـل عـامني         

لكنها تراجعـت عنـدما طرحـت احلكومـة القطریـة عـرض           
اما اذا اقتصرت الوحدة على   . االقرتاح لالستفتاء الشعيب  

البحرین والكویت فسوف یتحمس شـعب البحـرین للفكـرة        
للتخلص من الكارثة السیاسیة اليت حلت بـه حتـت احلكـم        

ال سیاسیون كویتیون ان شـعب الكویـت    احلايل،  بینما ق   
سوف یرفض االنضواء حتت حكم یشارك فیه آل خلیفـة بعـد       

 .ان اتضحت طبیعة تعاملهم مع مواطنیهم
وما تزال أصداء االعتداء الوحشي على املسرية السـلمیة      
اليت انطلقت یوم اجلمعة املاضیة لدعم شعب فلسطني تـدوي      

 التساؤل عـن دوافـع   يف احناء البالد وتدفع املراقبني اىل    
ذلك العدوان اهلمجي خصوصا ان القضیة ال تتعلق بالوضع     

وبرغم نفي احلكومة على لسان مسؤول   . الداخلي يف البالد  
مل یذكر امسه اعتقال اي مواطن، فقد اكـدت االنبـاء ان       
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عددا من املواطنني اعتقلوا یوم اجلمعة  ورمبا أفرج عـن      
 الضـابط خلیفـة   كما أكـدت االنبـاء ان     . أغلبهم الحقا 

الشاعر وجه هتدیدات للمتظاهرین قبـل بـدء العـدوان،        
. قال فیه ان املسريات ممنوعة حىت لو كانت لـدعم فلسـطني      

وبعدها بلحظـات بـدأ العـدوان الوحشـي حیـث واجهـت           
القوات املرتزقة املواطنني بینما كانت قوات اخرى تطلق     

ل وقد اهتمت وسـائ . الغازات املسیلة للدموع  واخلانقة    
االعالم الدولیـة بـاخلرب وبثتـه بعـض حمطـات  الرادیـو           
والتلفزیـون مثــل هیئــة االذاعـة الربیطانیــة وقنــاة   

 . اجلزیرة القطریة
اللندنیـة  « القدس العربي»ومن جهة اخرى نشرت صحیفة     

يف عددها الصادر یوم السبت املاضي مقاال مهما لالسـتاذ      
 السـابق،  علي ربیعة، عضو الس الوطين الذي حله االمري    

املطلوب تفعیـل   » وعصو جلنة العریضة الشعبیة، بعنوان    
الدســتور وعــودة احلیــاة النیابیــة واقامــة احلــوار  

ان قـرار احلكومـة باسـتحداث        » وقال الكاتب . «الوطين
نظام السني بعد غیاب للسلطة التشریعیة دام ما یزید     
على ربـع قـرن مـن الـزمن یـثري الكـثري مـن املخـاوف             

من ميلك حق ادخال هذا التعـدیل      » مث تساءل . «والشكوك
مث اسـتعرض املـواد الدسـتوریة     « اخلطري يف دستور البالد؟   

اليت حتدد طریقة تغیري الدستور معتربا ان اي عمل خـارج      
ان  » واضـاف . «یعد خرقا فاضحا للدستور  »تلك النصوص   

اقدام جلنة املیثاق الوطين على اجـراء التعـدیل اخلـاص        
معني  على السلطة التشـریعیة هـو اجـراء      باضافة جملس   

ــلطة    ــاب الس ــیال، وان غی ــة وتقص ــتور مجل ــالف للدس خم
. «التشریعیة ال یربر ارتكاب هذا اخلرف الفاضح للدستور    

االخطـر مـن اجـراءات التعـدیل هـو       »ورأى الكاتب ان    
التعدیل نفسه الذي یتعـارض ومبـدأ اسـتقالل السـلطة         

، وان كال من هـذا  التشریعیة ومبدأ الفصل بني السلطات    
التعــدیل واالجــراء الــذي ســیتم بــه یتعــارض كلیــة  
والسیادة الشعبیة يف التشریع ومبدأ ان الشـعب مصـدر       

واضاف ان الدستور ینص على ضرورة مرور مخس     . «السلطات
سنوات على البـدء بتنفیـذه قبـل اجـراء اي  تعـدیل          
علیه، ویالحظ انه مل متر سوى سنتني من العمل بالدسـتور      

واكـد ان  .  تعلیق العمـل بـه وحـل الـس الـوطين         قبل

. السلطة مجدت الدستور ربع قرن وهو امر خمالف لنصوصـه     
ان جملـس  »وبعد طرح ادلـة قانونیـة اسـتنتج الكاتـب         

 اذا ما أعطـي صـالحیات الـس       املعی ن الكفاءة واخلربة   
املنتخب اصبح وجوده یتعارض مع ارادة االمة وهو خمالفة     

 .«صرحية للدستور
 
  دیسمرب٧٢

قامت قوات الشغب االجنبیة مدعومة مبجموعات مـن قـوات       
التعذیب صباح الیوم مبحاصرة منطقة الدراز ملنع اقامة     

ومل تعـرف بعـد االسـباب الـيت دفعـت        . صالة العید فیها  
احلكومة الرتكاب هذه اجلرمية حبق املسـلمني الـذین هتیـأوا        

ت انباء قد وكان. الحیاء مراسم یوم عید الفطر املبارك    
انتشرت بان ابناء البحرین مستاءون جدا من اسـتمرار      
احلصار على منـزل الشـیخ اجلمـري  واسـتمرار اعتقـال          

وانتشـرت يف االونـة   . احرار البالد بدون مسوغ دسـتوري     
االخرية مشاعر االستیاء هذه معربة عن نفسها بالشـعارات      

ر املكتوبة على احلیطان و رفض التطبیع مع النظام اجلائ    
ما مل ترفع حالة الطواريء املفروضة علـى الـبالد منـذ        

كمـا أصـدر رئـیس    . ربع قرن بأمر من رئـیس الـوزراء      
الوزراء قرارا مبنع املواطنني من اداء صالة العید مبسجد     

ومت اسـتدعاء احـد علمـاء الـدین       . الغدیر مبنطقة سرتة  
الكبار، الشیخ عبد احلسني السرتي، ومدیر املسـجد احلـاج       

وكانـت انبـاء قـد     . خبارمهـا بـالقرار اجلـائر     حيیي، ال 
انتشرت ان املواطنني یعتزمون اخلروج يف مسرية لدعم شـعب      
فلسطني بعد صالة العید هذا الیوم، االمر الـذي تعتـربه       

 . «هتدیدا المن الدولة»العائلة احلاكمة 
ويف اطار السیاسات القمعیة شن املعـذب املعـروف خالـد        

 ٥٢  من صباح یـوم امـس االول    الوزان يف الساعات االوىل   
 عدوانا على منزل املواطن عبد علـي السـنكیس،        دیسمرب

، وبعد ترویـع االطفـال والنسـاء الالتـي آویـن اىل          ٤٣
فراشهن بعد لیلة من العبادة والتهجد، اعتقل الشـاب      
ونقل اىل غرف التعذیب مبركز اخلمیس الـذي یـدیره هـذا        

زق جسد الشـهید  واملعروف ان الوزان هو الذي م    . املعذب
وقـد  . ٥٩٩١سعید االسكايف بعد االعتداء علیه بوحشیة يف     

حصل هذا القاتل على عدة اومسة مـن العائلـة احلاكمـة        
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وخيشى على الشاب من التعـذیب   . مكافأة له على جرائمه   
وكان الوزان قد هدد قبل بضـعة ایـام      . وسوء املعاملة 

ضـر  باعتقال شباب السنابس بعد حصوله على الضـوء االخ     
 .من رئیس الوزراء شخصیا

وكان جالد آخر هو عدنان الضاعن، قد هدد كال من الشیخ     
 عامــا، ٠٧، واحلــاج حســن جــار اهللا، ٢٣حســني االكــرف، 

باالعتفـال والتعــذیب اذا مل خيــرباه عمــن وزع منشــورا  
مبنطقة الدراز ینتقد املشروع اخللیفي لتغیري الدسـتور،      

هتدیــدا المــن »وقــال ان رئــیس الــوزراء یعتــرب ذلــك 
وكان الشیخ االكـرف قـد تعـرض قبـل اسـبوع          . «الدولة

لتعذیب وحشي على یدي فاروق املعاودة بسبب مشاركته يف     
 .مسرية دینیة تقلیدیة

ومن  جهة اخرى قامت قوات الشغب قبل یومني بنزع اعالم     
فلسطني من اعمدة  االنارة واملساجد وبعض املنازل مبنطقة     

وات جرائم حبق املـواطنني حیـث   بوري، و ارتكبت تلك الق    
تعرضت هلم بالضرب واالهانة، وكان واضحا من هلجـة تلـك       
القوات ام اجانب استقدمتهم العائلة اخللیفیة لقمـع      
. ابناء البحرین ومنع ایـة مسـرية لـدعم شـعب فلسـطني         

وتعرض املواطنون الذین حتد وا تلك القـوات وشـاركوا يف       
ني لعدوان وحشي حـدثت  مسرية املنامة الداعمة لشعب فلسط    

واستعمل االطفال احلجارة . يف اثره مناوشات ببني اجلانبني    
لرشق القوات االجنبیة، بینما كانت صور مـا جيـري بـني        

 .اطفال فلسطني وقوات االحتالل ماثلة امامهم
وتعبريا عن الغضـب الشـعيب واالسـتیاء جتـاه السیاسـات          

یة صـغرية  احلكومیة شوهدت اللیلة املاضیة حرائق احتجاج    
يف اطارات السیارات على الشـارع العـام الفاصـل بـني         

وشوهدت القـوات املرتزقـة وهـي تسـرع        . جدحفص والدیه 
ويف اطار حماوالهتـا للرتویـج لتغـیري الدسـتور         . الطفائها

بالقوة املفروض على الشعب قامت احلكومة بنشر اعالنـات      
تروجيیة لذلك موقعة باسم رئـیس جلنـة التعـذیب، عبـد         

ویــوازي تلــك احلمــالت . یــز عطیــة اهللا آل خلیفــةالعز
الدعائیة سیاسة شرسة لقمع نشر اي رأي معـارض لتلـك       
التغیريات الـيت تفـرض علـى ابنـاء البحـرین بالنـار           

 .واحلدید مغلفة بكلمات جوفاء عن الدميقراطیة
وعلى صعید آخر كتب االستاذ عبد الرمحن النعیمي، مقاال     

  الدستور جاء فیه ما یلـي حول املشروع اخللیفي لتغیري     
یستخدم العهد اجلدید خطابا سیاسیا جدیدا لـیس فقـط       »

على اطراف املعارضة او مجاهري الشعب، او حـىت املـراقبني       
السیاســیني، وامنــا ایضــا علــى الطبقــة احلاكمــة، ويف  
مقدمتهم رموز املرحلة املاضیة الذین یغی ـرون جلـودهم       

 يف املواقع اليت  وألسنتهم لیواكبوا ویسایروا ویستمروا   
بعـد ان عجـزت   » وقال ان هذا اجلدید جـاء   .«احتلوها

كافة السفن عن انقاذ النظام من الورطـات الداخلیـة       
واخلارجیة الـيت حشـر نفسـه فیهـا حلماقاتـه وعنـاده،           

وبعـد ان وصـف   . «وبالتايل ال تزال تالحق العهد اجلدیـد     
معاناة الشعب خالل ربع القرن املاضـي اعتـرب ان هنـاك        
قطیعة مع العهد املاضي، وان هناك خطابا جدیدا أملته     

 وانتقد الكاتب فرض جملـس الشـورى واعطائـه     .الظروف
ــمیم      ــرب يف ص ــك یض ــربا ان ذل ــریعیة معت ــالحیات تش ص

یصبح لزاما على كل افراد الشعب   »وقال انه   . الدستور
ان یقولوا بوضوح ان السلطة التشریعیة والرقابیة هي     

حقوق الشعب ميارسها عـرب جملـس وطـين    حق ثابت ومقدس من     
منتخب دون حاجـة اىل االسرتشـاد بتجربـة الـدميقراطیات         

وطالب بالسماح بتشكیل االحزاب والنقابـات      . «العریقة
مل مير یوم علـى    » وانتهى الكاتب اىل القول   . العمالیة

فهل . البحرین بدون وجود مبعدین او سجناء او معتقلني    
نه دخـل االلفیـة الثالثـة    یستطیع العهد ان یفاخر با    

 . «وقد أسدل الستار على هذا امللف؟
 
  دیسمرب٨٢

تصاعدت املطالبة الدولیة باالفراج الفوري عـن مثانیـة       
مواطنني أبریاء سجنهم رئیس الـوزراء ظلمـا وعـدوانا        

وكان ثالثة من هؤالء قد . قبل اربعة اعوام بتهم ملفقة    
مخسة آخـرین  صدرت حبقهم احكام باالعدام بینما حكم على     

وصدرت االحكام عن حمكمـة امـن الدولـة       . بالسجن املؤبد 
السیئة الصیت اليت یرأسها قضاة من العائلة احلاكمـة،      

 تشري الدالئل انه مـن  ٦٩٩١بعد اهتامهم باشعال حریق يف     
صنع فرق املوت اخللیفیة الـيت انتشـرت يف احنـاء الـبالد         

یاء من مجیع ویؤكد حمامو هؤالء املظلومني ام أبر    . آنذاك
قـرار  »التهم اليت وجهـت الـیهم وان قـرار اعـدامهم         
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. اختذته العائلة احلاكمة الرهاب شـعب البحـرین      « سیاسي
وكانت الضغوط الدولیة قـد منعـت االمـري السـابق مـن          
  تنفیذ حكم االعدام الذي صدر حبق ثالثة من املتهمني هـم     
د علي امحد عبد اهللا العصفور، یوسف حسن عبد الباقي، امح    

خلیل ابراهیم حبیل، بعد ان ادى اعدام الشهید عیسـى      
. قمرب يف قضیة ملفقة اىل ردود فعل حملیة ودولیـة كـبرية      

ورفضت العائلة احلاكمة السماح مبراقبني دولیني ملتابعـة      
اجراءات احملكمة اليت اصدرت احكامها اجلائرة يف وقت قصري     

. اجدا بعد استالمها االوامر من رئـیس الـوزراء شخصـی       
وكانت السفارة البنغالدیشیة قد تقدمت باحتجـاج رمسـي       
اىل حكومة البحرین بعد دفن سبعة من رعایاهـا الـذین       
لقوا مصرعهم يف احلریق  بسرعة مذهلة، ومنـع السـفارة       
من فحص اجلثـث للتحقـق مـن ادعـاءات جهـاز التعـذیب           

 .البحریين
ومن جهة اخرى ما یزال الشعور باالستیاء یعم املواطنني     

عد ان ارتكب رئیس الوزراء جرمية منـع املـواطنني مـن        ب
اداء صالة العید یوم امس جبامع الصادق بالدراز، ومنع     

وكانت قوات . خروج مسريات شعبیة لدعم الشعب الفلسطیين    
التعذیب والشـغب احلكومیـة قـد حاصـرت املنطقـة منـذ           
الصباح الباكر ملنع املصلني مـن دخوهلـا، وأجـربهتم علـى         

ومنع رئیس الـوزراء كـذلك اقامـة      .  قراهم العودة اىل 
ويف منطقـة السـنابس یتعمـق     . صالة العید مبنطقـة سـرتة     

الشعور بالیأس من اصالح النظام الفاسد بعـد اعتقـال       
املواطن حممد عبد اهللا السنكیس قبـل ثالثـة ایـام بتـهم         

وتتـبىن  . مشاركته يف االنتفاضة السلمیة قبل مخسة اعوام    
 سیاسة االنتقـام مـن الشـرفاء      العائلة احلاكمة حالیا  

 .الذین وقفوا بوجه ارهاهبا يف السنوات املاضیة
وعلى صعید آخر ذكرت االنباء ان جهاز التعـذیب الـذي       
أنشأه ایان هندرسون، أصدر قرارا مبنـع املـواطن حممـد        

، من العمل يف ایة دائرة حكومیـة، كمـا     ٣٥حسن جواد،   
 العمل بقرارات هو احلال مع مئات املواطنني املمنوعني من    

. من رئیس الوزراء عرب جهـاز التعـذیب  الـذي یـدیره        
ویشمل املنع مهندسني وحماسـبني كبـارا كـان بعضـهم قـد          
اعتقل خالل االنتفاضة الشعبیة املباركة وقضى سـنوات يف      

وحتتفظ املعارضة بقائمـة حتتـوي     . غرف التعذیب اخللیفیة  

ملذكور قد وكان املواطن ا. امساء بعض املمنوعني من العمل    
 وعذب على یدي اجلالد عبد العزیـز   ٥٩٩١اعتقل يف العام    

عطیة اهللا آل خلیفة، كما اعتقل العام املاضي فرتة تزید     
على عام بدون اي مربر، وتلقى خـالل اعتقالـه تعـذیبا        

وبعد مشـاركته يف مسـرية سـلمیة لـدعم        . وحشیا متواصال 
 الشعب الفلسطیين الشـهر  املاضـي، اعتقـل مـرة اخـرى          
وعذب بقسوة وهدد باملزید من االعتقـال والتعـذیب اذا       

وعلـم  . شارك يف اي نشاط اجتمـاعي او دیـين او سیاسـي       
كذلك ان ابنته، رملة، اليت قضت يف غرف التعذیب حـوايل      

وقد فصلت مؤخرا من . عام كامل، ممنوعة من العمل كذلك    
عملها بعد ثالثة ایام من حصوهلا  علـى وظیفـة بشـركة        

 ان اسـتلمت الشـركة هتدیـدات مـن املعـذب         ترافكو بعد 
 .املعروف عدنان الضاعن

ومـن جهــة اخـرى ناشــدت املعارضـة حكومــات دول جملــس    
التعاون اخللیجي الذین سیجتمعون بعد یـومني يف قمتـهم       
العشرین باملنامة، عمـل مـا يف وسـعهم القنـاع حكومـة          
البحرین بالتوقف عن سیاسات القمـع الـيت تفـرض علـى         

رغم ما تطلقـه ابواقهـا مـن ادعـاءات عـن         املواطنني ب 
وقالت املعارضة ان اسـتقرار اخللـیج      . االنفتاح واالصالح 

وامنه یتطلبان ازالة اسـباب التـوترات الداخلیـة يف        
بلدانه، وان استمرار رئیس وزراء البحـرین يف منصـبه       
من اهم عوامل التوتر السیاسي يف هـذا البلـد، وذلـك        

قمعیـة الـيت فرضـت علـى      بسبب عقلیته االستبدادیة وال   
البالد حقبة سوداء امتدت اكثر من ربع قرن وما تـزال      

ومتنت املعارضة على هؤالء الزعماء اقناع امـري      . مستمرة
البحرین باعفاء عمه من منصـبه واطـالق سـراح ابنـاء         
البحرین املعتقلني والسماح غري املشروط بعودة املبعدین،     

اعـادة العمـل   كما فعلت احلكومة السعودیة من قبـل، و     
بدستور البالد كما تفعل الكویت، والسـماح بقـدر مـن        

واعتـربت املعارضـة ان   . احلریات االعالمیة كما تفعل قطر    
قرار امري قطر حبضور قمة املنامـة تطـور اجيـابي لوقـف         

وكانت املعارضـة  . تداعي العالقات بني البلدین الشقیقني    
میة الـيت  البحرینیة قد متنت ان حيضر االمري القمة االسـال     

عقدت الشهر املاضي يف الدوحة لتأكید التضامن االسالمي،     
 .ولكن ذلك مل یتحقق
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 ١٠٠٢ ینایر ٢

عب رت املعارضة عن عدم ارتیاحها للتجاهل الواضح الذي     
ابداه زعماء دول جملس التعاون اخللیجي يف قمتـهم الـيت       
عقدت بالعاصمة البحرینیة قبل یومني جتاه شـعب فلسـطني       

فقد اقتصر البیـان اخلتـامي علـى عبـارتني         . ومعاناته
قصريتني حول القضـیة جاءتـا يف املرتبـة الثالثـة بعـد          
. التطرق السليب للعالقات مع كـل مـن العـراق وایـران        

وكان هناك رغبة شعبیة خلیجیة بـان تتصـدر انتفاضـة        
االقصى جـدول اعمـال القمـة وان تتضـمن طـرح آلیـات           

وتأمـل  . لسـطني للتعبري عـن التضـامن والـدعم لشـعب ف        
املعارضة ان یتعزز التوجـه حنـو حتقیـق وحـدة خلیجیـة          
مستقبلیة عرب استفتاءات عامـة، وكـذلك اصـالح الوضـع         
السیاسي العام يف عـدد مـن دول الـس باجتـاه توسـیع          
دائرة احلریات العامة والسماح باملشاركة السیاسیة عرب     
. انتخابـات حقیقیــة ومنــع انتـهاكات حقــوق االنســان  

ت املعارضـة حكومـة البحـرین علـى وجـه اخلصـوص           وطالب
بالتخلي عن سیاسة الضغط على دول اخللیج االخـرى ملنـع       
توظیف املواطنني البحرینیني او رواتبـهم، او املطالبـة       
باعتقاهلم، وهي السیاسة اليت اتبعها رئیس الـوزراء يف      

 .السابق
ومن جهة اخرى عب ر عدد من ضحایا التعذیب يف البحـرین      

ه بان یشـهد العـام اجلدیـد الـذي هـو االول يف         عن أمل 
القـرن احلــادي والعشــرین واأللفیـة الثالثــة، ایــة   
حقیقیة ملأساة شعب البحرین الـيت اسـتمرت طـوال ربـع         

وقالوا ان ذلـك سـوف یتحقـق اذا قـدم        . القرن املاضي 
مرتكبو جرائم التعذیب اىل حماكمة عادلـة امـام حمـاكم        

 جـاء ذلـك بعـد يف ظـل      .البحرین او احملـاكم الدولیـة     
استمرار رئیس الـوزراء يف حماوالتـه الیائسـة ملنـع اي         
تطویر للوضع السیاسي الذي، اذا ما حتقق، فسوف یطـال      

وقـال  . رموز احلقبة السوداء اليت فرضـها علـى الـبالد       
هؤالء يف اتصاالت متواصلة مع العناصر واجلهـات املعنیـة       

كون هناك حل يف حبقوق االنسان احمللیة والدولیة انه لن ی    
البحرین ما مل حياكم املتهمون بانتهاكات رهیبـة حلقـوق       

وأشـاروا علـى   . االنسان وتعویض ضحایا احلقبة السوداء    

وجه اخلصوص اىل كل من رئیس الوزراء ووزیـر الداخلیـة       
وعبد العزیـز عطیـة اهللا آل خلیفـة، وایـان هندرسـون          
 ودونالد برایان ودیفید داربي وعادل فلیفـل وفـاروق      
املعاودة وخالد الوزان وعـدد آخـر مـن رمـوز احلقبـة          
السوداء الذین حتتفظ املعارضة مبلفات مفصلة حتتوي علـى      

 . اجلرائم اليت ارتكبوها يف جمال حقوق االنسان
وتشري املعلومات املتوفرة اىل ان من بني املعـذبني الـذین       
ارتكبوا جرائم حبق ابناء البحرین عناصر  مثـل دعـیج       

.  النه ام الذي مزق اجساد عدد من االبریـاء   بن عبد اهللا  
وما تـزال اجسـاد بعـض ضـحایاه حتمـل آثـار جرائمـه            

، وحيظى هذا اجلالد حبمایة مـن رئـیس الـوزراء        .الوحشیة
اما امللفات االخطـر مـن كـل ذلـك فمـا تـزال           . شخصیا

املعارضة متكتمة علیها بسبب حساسـیتها ومـا ميكـن ان        
لعالقات بني شعب البحـرین  یتمخض عنها من توتر خطري يف ا    

وتأمل املعارضة ان یبـادر االمـري لتلبیـة       . وآل خلیفة 
مطالب شعب البحرین كاملة اذا كان یرغب يف غلق امللـف      
االسود الذي حيتوي انتهاكات خطرية مل ميارس مثلـها اال يف      
معسكرات التصفیة النازیة ودهالیز التعذیب يف ظل حكم     

ت ما تزال طي  الكتمـان،  بینوشیه يف تشیلي، وهي ممارسا    
 .كما تقدم

ونظــرا لتعمــق مشــاعر ابنــاء البحــرین بســبب تلــك  
املمارسات فمن الصعب حماصرهتا ومنع التعبري عنها مبا هو     

وبرغم الرغبة يف جتـاوز االزمـة    . متاح من وسائل سلمیة   
فهناك مشاعر قویة خصوصا من الضحایا و عائالهتم تطالب     

ح سیاسـي، وقالـت ان مـا    بالعدالة كشرط اساس الي اصال    
تطرحه ابواق النظام حول املصاحلة واملیثاق ال معـىن لـه       

وقــد . اذا بقیـت رمــوز احلقبــة السـوداء يف مواقعهــا  
انتشرت يف االیام القلیلة املاضیة كتابة الشعارات على     
اجلدران يف عدد من املناطق ومجیعهـا یطالـب حبـل حقیقـي         

 .لالزمة
بعد إفشـال سیاسـة   « ئفخلفنة الوظا »ويف اطار سیاسات    

بدأت العائلة احلاكمة العام اجلدید بتعـیني      « البحرنة»
احد افرادها، حممد خلیفة بن دعیج آل خلیفـة، مـدیرا       

وجـاء  .  باناغـاز  تنفیذیا لشـركة الغـاز الوطنیـة        
التعیني بقـرار مـن رئـیس الـوزراء الـذي ال یثـق اال           
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 يف بابناء عائلته او االجانب الذین استقدمهم وعی نـهم     
. الوظائف القضائیة واالعالمیة واالمنیة وقـوات الشـغب      

وكان املدیراخللیفي اجلدید قد عمل ثالثني شهرا مع شـركة      
ویـأتي  . نفط البحرین كمدیر عام العداده ملنصبه اجلدید    

الـيت  « خلفنـة الوظـائف  »هذا التعیني استكماال لسیاسة     
 حیات ويف الشهر املاضي عینت . تصاعدت يف العامني املاضیني   

وسـبق  . آل خلیفة رئیسة الحتاد البحرین لتنس الطاولـة     
ذلك تعیني هی ة آل خلیفـة سـفرية يف بـاریس، وتعیینـات         

 .مماثلة اخرى
 
  ینایر٤

اعترب الشیخ عیسى امحد قاسم، احد اكرب علماء البحـرین      
املیثـاق  »وعضو السني التأسیسي والوطين، ان ما یسـمى      

 عن دستور البالد الذي علق  یقصر كثريا يف بنوده   « الوطين
مـا مـن    » االمري السابق العمل به قبل ربع قرن، قائال    

اجيابیة بـالنظر الـدميقراطي يف املشـروع اال وقـد سـبق          
واستطرد يف املقارنة بینـهما   . «الیها الدستور من قبل   

ــالمي     ــوى االس ــتوى احملت ــتور يف مس ــدم الدس ــد تق لیؤك
وفّند الشیخ . كوالدميقراطي، وقدم امثلة عدیدة على ذل    

ان  » عیسى قاسم القـول بضـرورة جملـس الشـورى قـائال         
تعلیل احلاجة اىل الس املعـی ن باحلاجـة اىل ذوي اخلـربات        
علیه مالحظة، اذ ان جملس الشورى احلـايل مـن الصـعب ان        
ی د عي بانه أكثر خربة من الس الـوطين السـابق، او ان       

 لذلك الس علـى  اخلربات تتجمع فیه بفارق كبري بالنسبة    
رغم الفارق الزمين امللحوظ الذي هتیـأ معـه للـوطن ان        

وكم مـن خـربة   ... یكثر من بني ابنائه  اصحاب االختصاص    
وانتـهى الشـیخ   . «واختصاص كفؤوین خـارج الـس اآلن؟      

 یعجبون كیـف مل   الناس أراهم   » عیسى قاسم اىل القول   
الف یأت يف هذا السـیاق اخـالء السـجون مـن سـجناء اخلـ          

السیاسي و كیف بقي املبعدون املمنوعون من العـودة اىل      
الوطن بعیدین عن وطنهم، وكیف تتأخر عودهتم الشـریفة      

   بنـد ج مـن الدسـتور   ٧١العزیزة خالفا ملنطق املـادة      
حيظر إبعاد املواطن عن البحرین او منعـه مـن العـوة        »

على ان طبیعة املرحلة الناسخة ملرحلـة تعطـي       . «الیها
ر وآثارها السلبیة اول مـا تتطلبـه حمـو مثـل         الدستو

هذین االثرین املنافیني جدا ملتطلبات املرحلـة القادمـة       
اليت یبشر هبا، وما تقتضیه من انفتاح وتفـاهم وبنـاء       
للجسور املوصلة اىل الـتالحم العـام الشـامل باملقـدار         
الذي یسمح بالتحرك املـرن السـلیم علـى خـط االهـداف          

 .«نشودةالوطنیة املشرتكة امل
ومن جهة اخرى یسود املواطنني شعور بالقلق مـن حمـاوالت       
احلكومة التدخل يف شؤون املؤسسات اخلريیـة االهلیـة بعـد        
االعالن عن عزمها على مجع معلومات عن نشاطاهتا، واجبار     

وقـد  . القائمني علیها بتقدمي كل املعلومـات حـول ذلـك       
یـات  عن اجلمعیات التابعـة للجال   « دلیل»بدأت باعداد   

االجنبیة اليت تعیش يف البحـرین، وطلبـت مـن القـائمني         
وكانـت  . علیها تقـدمي معلومـات مفصـلة عـن انشـطتها         

احلكومة منذ فرتة ختطط للسیطرة علـى املؤسسـات االهلیـة        
اخلريیة او منعها من العمل حبجج واهیة، كما فعلـت مـع       
مجعیة التوعیة االسالمیة اليت أصدر رئیس الوزراء قرارا     

وقامت اجلهات اخلريیة االهلیة خالل  . ٤٨٩١ا حبلها يف    مشؤوم
االعوام العشرة املاضیة باعمال كبرية وتقدمي املسـاعدات      
الضروریة لعدد غري قلیل من ابناء البحـرین احملتـاجني،       

وقد . وذلك بسبب غیاب نظام حكومي للرعایة االجتماعیة    
حققت هذه اجلهات جناحات بـاهرة واصـبحت موضـع احـرتام         

واطنني وتقدیرهم، بینمـا بقیـت احلكومـة يف نظـرهم،         امل
رمزا لسلب احلقوق واالستحواذ على املمتلكـات واالمـوال       

وخالل االنتفاضـة الشـعبیة املباركـة،      . اخلاصة بدون حق  
سلبت االجهزة القمعیة من عائالت املعتقلني امواال طائلة     
يف مقابل االفراج عن ابنائهم، بدال من تقدمي املسـاعدات      

 .لك العائالت اليت كان بعضها معوزا جدالت
وعلى صعید آخر بعث رئیس جهة حقوقیة بریطانیة معتربة     
اىل السید بیرت هني، وزیـر الدولـة الربیطـاني للشـؤون         

انه ألمر مشجع ان یكون كل   » اخلارجیة رسالة قال فیها   
من منظمة العدو الدولیة وجلنة العمـل حـول االعتقـال        

م املتحدة قـادرتني علـى القیـام      التعسفي التابعة لالم  
وحنن نعلم ان زیارة االمم املتحدة   . بزیارة اىل البحرین  

 ولكن مت تأجیلـها مـرینت   ٩٩٩١كان من املفرتض ان تتم يف     
من قبل احلكومة، ونعلم اآلن ان املقرر هلا اآلن ان تـتم      

ولكن جيب ان . ١٠٠٢ مارس ٣ فربایر و ٣٢يف الفرتة ما بني     
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ات االجيابیة اليت قامت هبـا السـلطات يف     ال نسمح بالتطور  
البحرین مؤخرا بصرف انظارنا عن استمرار االوضاع الىت     

وحنـن نؤیـد   . تؤدي اىل انتهاكات خطـرية حلقـوق االنسـان       
التصریح الذي احتواه تقریر منظمـة العفـو الدولیـة        

ما تزال اآللیات اليت سهلت تدهور   » حول قلقها من ذلك   
ومن بینها . ل االحتجاجات قائمة اوضاع حقوق االنسان خال   

استعمال االعتقال االنفرادي الذي یسهل التعذیب وسـوء      
معاملة السجناء، واالعتقـال االداري واحملاكمـات امـام        
حمكمة امن الدولة الـيت تقصـر اجراءاهتـا عـن املعـایري          

 .«الدولیة للمحاكمة العادلة
 
  ینایر٨

في منـزل  حدثت یوم امس االول مواجهة كالمیـة بـني مـوظ       
ایان هندرسون وجمموعة من ابناء البحـرین واصـدقائهم       

جاء ذلك بعد تسرب معلومات مل   . من االعالمیني الربیطانیني  
یكن التأكـد مـن صـحتها بعـد بـان هندرسـون املتـهم            
بارتكاب جرائم ضد االنسانیة، رمبا جـاء اىل بریطانیـا       

وقد شوهدت املصابیح . لقضاء اجازة رأس السنة املیالدیة    
مضـاءة مبنزلــه الواقـع مبقاطعــة دیفـون، جنــوب غــرب    

وتوجهت اموعة املذكورة اىل منزل هندرسـون      . بریطانیا
. مساء اجلمعة وانتظرت يف فندق جماور حـىت صـباح السـبت       

وعندما توجهت اىل املنزل الواقع على تلة مرتفعة حماطا     
بأسوار وكامريات، خرج موظفو املنزل وهـم ثالثـة رجـال        

وأعرب .  واكدوا عدم وجود هندرسون يف منزله    وامرأتان،
كبري املوظفني عن انزعاجه من انتشار مشاعر الغضـب بـني       

اىل مىت یستمر هذا الوضع، فكلما    » اهايل املنطقة، قائال  
أشعل مصباح باملنزل ارتفعت الالفتـات مكتوبـا علیهـا        

وعرب افراد اموعة ان ال عالقـة هلـم      . ؟«جزار البحرین »
ورفضوا . رین وام لیسوا سوى موظفني باملنزل   بشأن البح 

بشكل قاطع السماح لالعالمیني مبقابلة هندرسون، مـتعللني      
ومنذ العـام املاضـي بـدأت وحـدة خاصـة         . بعدم وجوده 

بالشرطة الربیطانیة التحقیـق يف ملـف ایـان هندرسـون         
وعالقته بتعذیب ابناء البحرین، واجرت مقابالت مع عدد      

وتبني من هذه املقابالت ان . ا التعذیب غري قلیل من ضحای   
قائمة املتورطني يف اجلرائم حبق االنسانیة طویلـة وتشـمل       

وتتـابع اجلهـات   . افرادا من ابناء العائلـة احلاكمـة      
املعنیة بامللف حتركات هندرسون بدقة العتقاله اذا وطأت     
قدماه بلدا وقعت حكومته على املواثیق الدولیة اخلاصة     

 .حبقوق االنسان
ومن جهة اخرى وقع اكثر من ألف مـن مثقفـي البحـرین        
على رسالة أعدهتا جلنة العریضـة الشـعبیة مرفوعـة اىل        

وجـاء يف  . امري البالد، الشیخ محد بـن عیسـى آل خلیفـة       
الرسالة رؤیة املوقعني خبصوص الدستور واملیثاق احلكومي،     

  وهي كالتايل
سیسـیة   یشكل دستور البالد الذي أقر من مجعیة تأ    أوال  

منتخبة متثل الشعب واحلكم يف السـادس مـن دیسـمرب عـام         
م، وصادق علیه األمري الراحل عیسى بـن سـلمان آل       ٣٧٩١

خلیفة، من أهم مقومات وثوابت الدولة واتمع، والذي     
ال جيوز تعدیله واملساس به، إال مـن خـالل تفعیـل كافـة         
مواده والعمل باآللیات اليت نصت علیها عند إجـراء أي      

 .عدیل فیهت
 یشكل مبدأ السیادة الوطنیـة أهـم الثوابـت        ثانیا  

وأقدسها يف املیثاق، ویتمثل يف احلفاظ على وحدة الـوطن      
وتوطید سیادته الوطنیة، والتضحیة بـالنفس والنفـیس       
دفاعا عن أرضه وشعبه واحملافظة علـى هویتـه وثقافتـه        

 .وكیانه الوطين
 وفقا لألحكام  احلكم يف البحرین وراثي ودستوري    ثالثا  

 .اليت نص علها دستور البالد
 نظام احلكم يف البحرین دميقراطي، السیادة فیه     رابعا  

للشعب مصدر السلطات مجیعا، وللمواطنني حق املشـاركة يف      
الشؤون العامة والتمتع باحلقوق السیاسیة، بـدءا حبـق       
انتخاب ممثلیهم للمجلس الوطين الذي تنعقد له دون غريه     

یع وســلطة الرقابـة باعتبــاره الســلطة  سـلطة التشــر 
 .التشریعیة وفقا ألحكام الدستور

 ضــمان احلقــوق واحلریــات العامــة، وإشــاعة  خامســا 
العدالة واملسـاواة واألمـن، وحتقیـق الوفـاق الـوطين،          
وتأكیــد حــق املــواطنني يف املطالبــة حبقــوقهم املدنیــة  
ــة     ــة والثقافی ــادیة واالجتماعی ــیة واالقتص والسیاس

ة مبوجب الدستور، مما یضـع حـدا للعنـف يف شـىت         واملكفول
صوره املنتهكة حلریـة الفكـر والضـمري والـدین وحریـة          
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 .الرأي والتعبري
 مبدأ الفصل بـني السـلطات الـثالث القضـائیة         سادسا  

وضمان استقاللیتها، وفقا ملا    . والتشریعیة والتنفیذیة 
حدده الدستور من صالحیات ومسؤولیات ومهام كـل سـلطة       

 .ا ملبدأ دولة املؤسسات والقانونتكریس
يف عـددها  « القدس العربـي »ومن جهة اخرى نشرت صحیفة     
 مقـاال للـدكتور     ینایر٥ الصادر یوم اجلمعة املاضیة     

یعقوب جناحي، احد رموز املعارضة الوطنیـة يف اخلـارج،       
املیثاق الوطين وسـقف التغـیريات املرتقبـة يف         » بعنوان
ن تعیني جملس شـورى كجـزء مـن     وجاء يف املقال ا   . «البالد

السلطة التشریعیة خطـوة تتنـاقض مـع تصـرحيات االمـري          
ان املیثاق یتناقض مع نفسه وال »واالعالم الرمسي، و اكد     

ینسجم ایضا مع التغیري املراد اجراؤه يف نظام احلكـم يف      
البحرین، الذي سیصبح نظاما ملكیا وراثیـا دسـتوریا       

وقال ان اعضاء الـس  . «دميقراطیا، كما جاء يف املیثاق    
املعني لن جيرأوا على حماسـبة اي وزیـر او سـحب الثقـة         

ان وجـود جملـس معـني ووزراء یتمتعـون          » واضـاف . منه
بكامل العضویة يف الس الـوطين حبكـم مناصـبهم سـیجعل         
الدميقراطیة واملشاركة الشعبیة شكلیة ال حمالة، حیث ان     

االعضاء املعینون هم النواب املنتخبني سیصبحون هامشیني و    
اصحاب القرار ي التشریع، وبذلك وبدال من ان حنذو حدو     

سنقتبس نقیضـها الـيت متـارس يف       «الدميقراطیات العریقة »
  بعض البلدان، واليت هي خدیعة دميقراطیة تعتمد مقولة    

واشار املقـال اىل  . «قولوا ما تریدون ونعمل ما نرید    »
حبضـور  »ان بكـون  ان االستفتاء، لكي یكون نزیها، جيـب      

وان تكـون القضـایا موضـع االسـتفتاء        « مراقبني دولیني 
لنرفع الوصایة عـن    » وانتهى املقال اىل القول   . واضحة

شعبنا وعدم الثقة يف قدراتـه و امكانیاتـه العقلیـة        
وصحة خیاراته ورغباتـه، ولیعطـى الثقـة الكاملـة يف         
اختیــار ممثلیــه وتقریــر مســار مشــاركته يف الســلطة  

عیة، النه جدیر بـذلك وتارخيـه العمیـق اجلـذور         التشری
 .«ورصیده الثقايف واالجتماعي شاهد على ذلك

 
  ینایر٠١

تواترت االنباء حول الزیارة اليت قام هبا الدكتور عبد     

اللطیــف الرمیحــي، مــدیر مكتــب رئــیس الــوزراء اىل  
ومل یعـرف هـدف    . يف االیام القلیلة املاضـیة    « اسرائیل»

فیهــا، لكـن مصــادر سیاســیة مل  الزیـارة او مــا دار  
فقبل عامني ذكرت مصـادر  . تستبعد ان یكون هلا بعد أمين    

صحافیة اسرائیلیة ان جهـاز االمـن البحـریين اسـتعان         
خبربات جهاز االمن االسرائیلي يف قمع االنتفاضة الشـعبیة      

وخــالل االســابیع االخـرية منعــت الســلطات  . الدسـتوریة 
مة للشعب الفلسـطیين  البحرینیة خروج مسريات شعبیة داع    

وتأتي . وقمعت بعضها، واعتقلت عددا من املشاركني فیها    
زیارة الرمیحي لتثري املزید مـن الشـكوك حـول طبیعـة         
العالقة بني العائلة اخللیفیة احلاكمـة وقـوات االحـتالل        

قیام اي مسؤول »ونفت احلكومة هذا الیوم     . االسرائیلیة
   .«حبریين بزیارة اسرائیل

رى تواصـلت سیاسـات القمـع حبـق املـواطنني        ومن جهة اخ  
فقد تعرض الشیخ اجلمري للمزید من املضایقات     . الشرفاء

يف االیام القلیلة املاضیة وازداد احلصار املفـروض علـى       
وذكرت االنباء ان جهاز التعـذیب هـدد الشـیخ        . منزله

حسني الدیهي، الذي أطلق سـراحه بعـد اعتقـال اسـتمر         
 هتمة او حماكمـة، بوضـعه حتـت     قرابة اخلمسة اعوام بدون   

. االقامة اجلربیة اذا شارك يف اي نشاط دیين او اجتمـاعي     
وتعلمت العائلة اخللیفیة من النظام العنصري يف جنـوب      

 الـذي مينـع املعـتقلني     »Banningاملنع  »افریقیا اسلوب   
السیاسیني الـذین یفـرج عنـهم مـن ممارسـة اي نشـاط،           

وخـالل  . ميتثلوا لذلكویعرضهم للمزید من القمع اذا مل     
احلكم العنصـري يف جنـوب افریقیـا طبـق قـانون املنـع           

 .املذكور على  مئات النشطاء
وعلى صعید آخر مت اغالق ملف قضیة السرقة اليت حـدثت يف      
الطريان املدني بعد ان قامـت شـركات متخصصـة بتـدقیق         
حساباهتا ملعرفة االشخاص الذین اختلسوا مبالغ كبرية من     

وجـاء قـرار غلـق امللـف بعـد ان         . ذكورةالشركة واملـ  
توفرات معلومات بان وزیر املواصالت جنل رئیس الـوزراء      

هـذا يف الوقـت   . على رأس قائمة املتـورطني باالختالسـات      
الذي ترددت انباء بان دائرة التسجیل العقاري تقـوم      
هذه االیام بتسجیل اراض كـبرية باسـم رئـیس الـوزراء         

 .تأكد من صحة تلك االنباءومل ميكن ال. واملرتبطني به
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وعلى صعید الوثیقة اخللیفیـة لتغـیري دسـتور الـبالد،         
ناشدت املعارضة املواطنني التعاطي معها يف اطار الوضـع      
العام يف البالد ومراقبة سیاسات احلكومة جتاه القضـایا      
االخرى ذات االرتبـاط املباشـر باحلقبـة السـوداء الـيت          

 وأشارت املعارضـة اىل  .فرضها رئیس الوزراء على البالد    
اسـتمرار املمارســات القمعیــة حبـق املــواطنني وخصوصــا   
املعتقلني السیاسـیني واسـتمرار اعتقـال االسـتاذ عبـد          
الوهاب حسني واسـتمرار العمـل بقـانون امـن الدولـة          
وحمكمة امن الدولـة، ومنـع املـواطنني مـن العـودة اىل          
بالدهم، ومحایة عناصـر جهـاز التعـذیب خصوصـا مـرتكيب          
جرائم التعذیب اليت ادت اىل استشهاد عـدد مـن ابنـاء        

وقد أعلنت احلكومة اا سـوف جتـري اسـتفتاء        . البحرین
عاجال على الوثیقة اخللیفیـة لتغـیري الدسـتور يف شـهر         

ومل یشر االعالن احلكومي اىل وجود مراقبني دولـیني      . فربایر
لالشراف على ذلك االستفتاء او اىل وجود رغبة حكومیة يف     

علیق العمل بقوانني الطـواريء وختفیـف ارهـاب جهـاز         ت
كمـا ان االسـتفتاء   . التعذیب احلكومي خالل هذه الفـرتة     

سوف یتم مـع اسـتمرار اعتقـال الرمـوز الشـعبیني او          
بقائهم حتت االقامة اجلربیة وتقیید حریاهتم كما حيدث اآلن     
للشیخ اجلمري والشیخ حسني الدیهي والشیخ علـي عاشـور       

د الریـاش واالســتاذ عمـران حســني عمــران   والشـیخ حممــ 
وهذا یعين . واالستاذ علي العكري وبقیة ضحایا التعذیب    

وهنـاك امجـاع   . ان الظروف لیس مهیأة الستفتاء حقیقـي     
وطين على ضرورة اعادة العمل بدستور البالد كأسـاس الي      
اصالح سیاسي، وعدم املسـاس بـذلك الدسـتور الـذي هـو          

 .لبحرین وآل خلیفةالوثیقة الوحیدة بني شعب ا
ويف هذا االطار اهابت املعارضـة بـاملواطنني املشـاركة يف        
ندوة نادي اخلرجيني املزمـع عقـدها یـوم االحـد  املقبـل          
ملناقشة املشروع اخللیفي للتغیري الدستوري، وحتدي جهـاز      
التعذیب وذلك باعالم رفض تغـیري الدسـتور بالطریقـة        

ركة باعـداد كـبرية    وقالت املعارضة ان املشـا    . املطروحة
والرد املنطقي على حماوالت تسویق املشروع اخللیفي وسیلة     

ومتّنت ان یكون احلماس . مشروعة ومطلوبة يف الوقت احلاضر    
للمشاركة أكرب مما حتقق خالل ندوة نادي العروبة العـام      
املاضي عندما أعرب املواطنون عن رأیهم بوضوح وشـجاعة      

 .ز التعذیبوأفحموا املرو جني لسیاسات جها
  ینایر١١

نعت املعارضة البحرینیـة هـذا الیـوم مساحـة العالمـة          
الشیخ حممد مهدي مشس الدین، رئیس الس االسالمي الشیعي     
االعلي يف لبنان الذي توفاه اهللا عن عمر یناهز السابعة     

وكان الفقید یعاني من املرض منذ بضـعة     . والستني عاما 
د نقله اىل املستشـفى  شهور، وانتقل اىل ربه یوم امس بع    

ندعو اهللا سبحانه ان یتغمـده برمحتـه     . اثر تدهور صحته  
 .ویسكنه فسیح جناته،  وانا هللا وانا الیه راجعون

ومن جهة اخرى استمر اللغط یلف االوسـاط السیاسـیة يف       
اخللیج يف اثر الزیارة اليت قام هبا مؤخرا الدكتور عبد     

ء اىل اللطیــف الرمیحــي، مــدیر مكتــب رئــیس الــوزرا 
فقد استنكرت احلكومة البحرینیة نشر هـذه      . «اسرائیل»

 ،«غري صحیحة»األخبار اليت وصفتها بأا 
وكانـت  . وطالبت بالتحقق من صحتها من اجلهات املعنیة     

مصادر دبلوماسیة غربیة يف القدس احملتلة قـد ذكـرت أن       
مدیر مكتب الشیخ خلیفة بـن سـلمان آل خلیفـة رئـیس         

ن قـام بزیــارة غـري معلنــة لـــ   وزراء دولـة البحــری 
يف األیام املاضـیة التقـي خالهلـا بعـدد مـن          « إسرائیل»

 الصـادرة يف    القـدس العربـي    ونقلت صحیفة   . املسؤولني
. «خاصـة »لندن عن تلك املصادر وصفها للزیـارة باـا       

ورفضت املصادر الكشف عن هویـة املسـؤولني اإلسـرائیلیني        
متّنــت املعارضــة و. الـذین التقــاهم املســؤول البحـریين  

البحرینیة على احلكومة وقـف هـذه االتصـاالت املشـبوهة         
فورا والسماح لشعب البحرین بالتعبري عن دعمـه لشـعب       
فلسطني باالسالیب السلمیة املشـروعة مثـل التظـاهرات،        
ورفع احلظر املفروض على اخلطباء وائمة املسـاجد الـذین       

يف مـا  مينعهم جهاز التعذیب من رفع معنویـات اجلمـاهري       
ووجهـت السـلطات البحرینیـة مـؤخرا        . یتعلق بفلسـطني  

هتدیدات باالعتقال والتعذیب لعـدد مـن علمـاء الـدین         
 .وائمة املساجد  ورؤساء املآمت يف هذا الشأن

واكدت مصادر مّطلعة ان رئیس الوزراء أصدر امرا بعدم     
اطالق سراح االستاذ عبـد الوهـاب حسـني واالسـتاذ حسـن          

ن سـلطان والسـید ابـراهیم السـید       املشیمع والشیخ حس  
عدنان اال بعد اجراء االستفتاء علـى املشـروع اخللیفـي        
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. لتغیري الدستور يف ظروف القمـع ومنـع حریـة التعـبري        
ویقبع هؤالء االبطال يف السجون اخللیفیة منذ مخسة اعوام     

وذكـرت  . بدون هتمة او حماكمة بـرغم الضـغوط الدولیـة       
الوقت احلاضر منع اي نقاش املصادر ان سیاسة احلكومة يف     

حر حول ذلك املشروع اال يف االطر اليت تسمح هبا، وتعتقـد      
. ان اطالق اولئك االحرار سوف حيول دون حتقیـق اهـدافها      

ومنعت علماء الدین وخطباء املآمت واملواطنني االحرار من     
. عقد ایة ندوة حرة ملناقشته، وعدم انتقاده بأي شـكل     

ت الوطنیة ملنـع فرضـه علـى     بینما تعمل كافة القطاعا   
الشعب بالقوة والتهدید واالبتزاز، مؤكـدة التزامهـا       
. بدستور البالد ورفضها انتهاكه هبذه الصورة املفضـوحة     

وقد دعت املعارضة املواطنني لالسـتفادة مـن ایـة فرصـة         
العالن رفضهم املشروع اخللیفي لتغیري الدسـتور واالصـرار       

وعلـى وجـه اخلصـوص    . على اعادة العمل بدستور الـبالد     
اهابت باجلمیع حضور ندوة نادي اخلرجيني املزمـع  عقـدها       
یوم االحد املقبل واعالن مـوقفهم صـرحيا وواضـحا بـرفض         

ویتوقـع ان یتوجـه    . تغیري الدستور بالصورة املطروحـة    
آالف املواطنني الشرفاء اىل تلك النـدوة، ولكـن خيشـى يف        

د النـدوة  الوقت نفسه من قیام رئیس الوزراء مبنع عقـ     
 .او حصر حضورها باالفراد احملسوبني على جهاز التعذیب

وقد أصدرت اجلبهة االسالمیة لتحریر البحرین بیانا حول     
املشروع اخللیفي لتغیري الدستور استعرضـت فیـه تـاریخ        
العالقات املر ة بني آل خلیفة وشـعب البحـرین، وحمـاوالت        

لك اىل واشارت كـذ . احلكومة تزویر حقائق التاریخ علنا    
عدم التزام العائلة احلاكمـة بالدسـتور الـذي صـد قه         
االمري مث عاد لیعلق العمل بـه، متسـائلة عـن ضـمانات         
التزام االمري احلايل باملیثاق الـذي یسـعى لفرضـه علـى         

للنـأي بأنفسـهم عـن     »ودعت اجلبهة املواطنني    . املواطنني
املشاركة يف هـذه امللـهاة العبثیـة واالسـتمرار يف ـج          

قاومة على طریق التحریر والتغیري، من أجـل إقامـة       امل
نظام الدميوقراطیة واحلریة والعدالة االجتماعیة وإاء     
حقب االسـتبداد والظلـم والقهـر والـتخلص مـن احلكـم           

 .«القبلي املتخلف واملستهرت
يف عـددها  « القدس العربي»وعلى صعید آخر نشرت صحیفة     

ال لالسـتاذ امحـد   الذي صدر یوم السبت املاضي املاضي مقا    

وجـاء يف املقـال تفنیـد     . الذوادي حول املیثاق الـوطين    
لشرعیة التغیريات اليت تزمع احلكومة فرضها على الشعب،     
واعترب ان العودة اىل دستور البالد هو املخـرج الوحیـد       

 .من االزمة السیاسیة اليت تعصف بالبالد منذ ربع قرن
 
  ینایر٢١

 وزارة العمـل والشـؤون   تقدمت جمموعة من املـواطنني اىل     
االجتماعیة بطلب للحصول على ترخیص بتشكیل جلنة وطنیة     
ملكافحة التطبیع مع الكیان االسـرائیلي، ولكـن وزیـر        
العمل رفض البـت يف الطلـب وقـال ان املوضـوع معـروض          

ولـیس معروفـا بعـد مـاذا      . حالیا على رئیس الوزراء   
 مكتب سیكون شكل القرار خصوصا يف ضوء فضیحة سفر مدیر    

رئیس الوزراء سرا اىل تل أبیب، والتعاون الوثیق بـني      
جهاز املوساد االسرائیلي وجهاز التعذیب الـذي یـدیره       

وكشفت هذه القضـیة طبیعـة االسـتبداد       . رئیس الوزراء 
الذي ميارسه رئیس الوزراء علـى الـبالد وعلـى وزارات        
الدولـة، فهــو الـذي یصــدر القـرارات وميلیهــا علــى    

وقبل بضعة .  تنحصر مسؤولیتها بتنفیذها   الوزارات اليت 
 مواطنـا ومواطنـة   ٨١شهور حو ل وزیر العمل طلبا مـن      

بتشكیل جلنة مستقلة حلقوق االنسـان اىل رئـیس الـوزراء        
وجتدر االشـارة اىل  . الذي اختذ القرار الحقا برفض الطلب    

ان رئیس الوزراء هو الذي أمر بغلـق مجعیـة التوعیـة        
 . مث حرق مبناها قبل عامني عاما،٧١االسالمیة قبل 

 Gulfجلف سـتیتس نیـوزلرت   »من جهة اخرى نشرت صحیفة 
States Newsletter«   اليت تصدر يف بریطانیـا يف عـددها 

املعارضون یقبلون مبضاضة العمل يف    » االخري مقاال بعنوان  
وجاء يف املقال الـذي تطـرق ملشـروع      . «اطار نظام جدید  
لعائلة احلاكمة الشباب یأمل افراد ا   » املیثاق ما یلي  

ان یؤدي جناح هذا املشروع  اىل تقویة موقف االمري يف وجه     
املعارضة التقلیدیة للتغیري الـيت ميثلـها عمـه الشـیخ         

. »١٧٩١خلیفة بن سلمان آل خلیفة، رئیس الوزراء منذ     
شعر املعارضون املنفیـون يف لنـدن ودمشـق ان         » واضافت

لكافیة لتحدي عمه الشیخ االمري االمري ال ميتلك الشجاعة ا    
خلیفة الـذي كـرس سـلطته لسـنوات طویلـة مـن احلكـم            

واشارت اىل سـیطرة رئـیس الـوزراء علـى         . «االستبدادي
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مصادر دخل البالد من خالل ولدیه، وزیر املواصالت ونائب     
وبسـبب املعارضـة املتواصـلة     . رئیس الس االعلى للنفط   
 ازعـاج  ان االمـري یواجـه خطـر    »للمشروع ترى النشـرة     

احملافظني املعارضني للدميقراطیة يف الوقت الذي قد یفشل يف     
  .«اقناع املعارضة االوسع الراغبة يف التغـیري احلقیقـي  

ونسبت اىل حركة احرار البحـرین قوهلـا ان االمـري كـان         
سیحصل على دعم واسع  من املـواطنني والـدول الصـدیقة        

ت النشرة واشار. االخرى لو اختذ اجراءات اصالحیة واسعة    
اىل استمرار عملیات القمع مؤخرا مثل اعتقـال الشـیخ       
حسني االكرف وتعذیبه ومنع العلمـاء مـن القیـام بـاي         

كمـا  . نشاط مثل الشیخ حممد الریاش والشیخ علي عاشور    
اشارت اىل منـع احلكومـة اي نقـاش علـين حـر ملشـروعها           

وناقشـت النشـرة   . والغائها ندوات كانت ستناقش ذلـك     
رات املفتوحـة امـام املعارضـة يف املسـتقبل        كذلك اخلیـا  

 .القریب
االسـرائیلیة مقـاال   « هاآرتز وقبل یومني نشرت صحیفة      

حول الوضع يف البحرین، حللت فیـه االوضـاع وقالـت ان        
االصالحات السیاسیة احلكومیة مل تكن باملسـتوى املطلـوب،       
وان البالد حمكومة بنظام اسـتبدادي منـذ عقـود، وهـو         

 . لتغیري واالصالحنظام یرفض ا
 االلكرتونیـة  »Stratfor.comسرتاتفور  »كما نشرت صحیفة    

وجاء يف . «ختوف من التغیريات يف البحرین    » مقاال بعنوان 
املقال استعراض ملشروع االمري واالستفتاء املزمع اجـراؤه      

  وجـاء يف املقـال  . قریبا واحتماالت املستقبل يف الـبالد     
عیة االصالحات اليت وعد هبـا   لقد استقبلت اموعات الشی   »

االمري بتخوف وطالبوا احلكومـة بـاطالق سـراح السـجناء         
واشار املقـال اىل ان   . «السیاسیني كمؤشر لصدق النوایا   

كما اشـار  .  باملائة٠٣نسبة البطالة يف البحرین تبلغ     
اىل انعكاسات ما جيري يف البحرین على الدول االقلیمیـة      

قالــت ان الوالیــات بینمـا  . مثـل الســعودیة وایــران 
بالنســبة  » املتحــدة االمریكیــة تراقــب الوضــع حبــذر

لواشنطن، فان العودة اىل الربملان سوف یأتي مبخاوف بان     
ولكـن  . یشهد املستقبل صعود املعارضة للوجود االمریكـي     

واشـنطن ال تســتطیع مــن الناحیـة السیاســیة معارضــة   
 .«اخلطوات حنو الدميقراطیة

ادر صحافیة أمریكیة إن األمرية وعلى صعید آخر قالت مص    
البحرینیة اليت هربت إىل الوالیات املتحدة للـزواج مـن       
عشیقها جندي البحریة األمریكیـة قـد وافقـت علـى أن         
ُتقدم قصتها احلقیقیـة يف فـیلم سـینمائي حيمـل عنـوان          

وقد ظهرت مرمي آل خلیفة مـع    . «األمرية وجندي املارینز  »
ــون جون  ــابق جاس ــدي الس ــا اجلن ــامج زوجه ــون يف برن س

تلیفزیوني قدمته شبكة إن بي سـي األمریكیـة يف حضـور        
وقالت وكالة اسوشیتدبرس  . عدد من النقاد السینمائیني   

اليت أذاعت النبأ إن املمثلـة ماریسـول نیكـوالس سـوف         
. تقوم بدور األمرية اليت تبلغ من العمر تسع عشرة عاما    

 أما زوجهـا اجلنـدي فسـیلعب دوره املمثـل مـارك بـول          
 .جوسیالر يف الفیلم الذي ستبلغ مدته ساعتني

 
  ینایر٥١

لن یتحقق االصالح السیاسي يف البالد اال بعد حتقق عدد من     
االمـور يف مقدمتــها اطــالق سـراح الســجناء السیاســیني   
والسماح بعودة غري مشروطة للمبعـدین والغـاء قـانون        

. امن الدولة، باالضافة اىل اعادة العمل بدستور البالد    
ا ما توصلت الیـه نـدوة نـادي اخلـرجيني الـيت عقـدت           هذ

ــة  ــیة باملنام ــة املاض ــون  . اللیل ــدر املثقف ــد أص فق
البحرینیون الشرفاء حكمهم بوضوح حول الوضع السیاسي     
يف البالد،، وبذلك مل یرتكوا جماال للتشكیك يف حقیقـة مـا       

صـحیح ان هنـاك اعالمـا    . خيتلج يف نقوس ابناء البحرین    
صـاحل ابنـاء البحـرین وحریـاهتم يف      رمسیا موجهـا ضـد م     

اغلبه، لكن هذا االعالم فشـل متامـا يف تسـویق املشـروع         
 . اخللیفي لتغیري الدستور بطرق غري دستوریة

حتدث يف الندوة عدد مـن االشـخاص الـذین وافقـت وزارة         
الداخلیة علیهم، فعرض هؤالء وجهات نظـرهم الـيت كـان        

وقف االقوى عب ـر  یرو ج  بعضها للمشروع اخللیفي، لكن امل    
عنه احلاضرون الذین أمجعوا على رفض التغیري خارج اطار     
الدستور واعتربوا ان ما یقال عن وجـود اصـالح سیاسـي        
سوف یبقى فارغا من احملتوى ما مل تتحقـق شـروط االصـالح        

فال معىن ملیثاق ال یـنص  . اليت من بینها املطالب املذكورة    
ليت فرضـها رئـیس   صراحة على غلق ملف احلقبة السوداء ا    

الوزراء على البالد قبل ربع قرن وذلك بالغاء آلیـات      
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واستطاع جاسم فخرو، احد املتحـدثني     . القمع واالستبداد 
الرمسیني، التناغم مع مشاعر املواطنني فطرح ثالثة شـروط      
لنجاح اي مشروع لالصالح وهي اطـالق السـجناء والسـماح        

 واكـد  .بعودة املبعدین والغـاء قـانون امـن الدولـة        
احملامي عباس هالل ان التغیري الدستوري جيب ان یتم وفـق      

ورد  علـي  . دستور البالد ولیس بطریقة مفروضة بـالقوة     
سیار على قول الحدى نساء آل خلیفة اليت حاولت تزویـر      
التاریخ بادعائها ان الدستور مل یكـن سـوى مسـودة مل        

لكن املوقف احلقیقي لشعب البحـرین عب ـر      . یتم اقرارها 
عنه عدد من املواطنني الشرفاء الـذین حضـروا النـدوة         
وطرحوا وجهات نظرهم بقوة متجاهلني ما قـد یقـوم بـه        

 . جهاز التعذیب حبقهم الحقا
فقد طرح احملامي عبد اهللا هاشم ان من شروط االصالح الغاء     

الوالـد الشـیخ   »القوانني التعسفیة و رفع احلصار عـن      
منرية فخرو شرطا آخـر  ، بینما اضافت الدكتورة     «اجلمري

وهو اعادة املفصولني من العمل اىل وظـائفهم، مشـرية اىل       
وطرح االستاذ حممد جابر . اا واحدة من اولئك املظلومني    

صباح، عضو الس الوطين الذي حّله االمري السابق، جوانب     
من تناقض املشروع اخللیفي لتغیري الدستور  مع النصـوص      

ید املیثاق املـذكور علـى ان    الدستوریة، واعترب ان تأك   
. االمـري فــوق مجیـع الســلطات منـاقض لنصــوص الدســتور   

امـا الصـحايف   . واستعرض نصوصا دستوریة لتأكید موقفه    
عقیل سوار فطالب بالغاء قانون امن الدولة الذي قال     

وأشار املـواطن جـالل   . انه شوه صورة البحرین يف العامل    
طالب من املـدارس  فريوز اىل استمرار غلق املساجد وفصل ال    

كمـا تسـاءل   . واستمرار احلصار على منزل الشیخ اجلمري    
السید ابراهیم كمال الدین كیف ميكـن ان تكـون هنـاك        

وبعـد كـل   .  .دميقراطیة يف ظل سلطة قانون امن الدولة
مداخلة من هؤالء املواطنني الشرفاء كان التصفیق یـدو ي      

 امتلـك  وقـد . يف القاعة، وحيرج عمالء النظام احلاضـرین     
املواطنون الشجاعة الكافیة للتحدث برغم وجـود رئـیس       
جلنة التعذیب، عبد العزیز عطیة اهللا آل خلیفـة، الـذي       
یـتم حالیــا التحقیـق يف ملفــه بارتكـاب جــرائم ضــد    
االنسانیة والذي نشرت صورته العـام املاضـي يف الصـحف        
السویسریة اليت احتجت على السماح بوجوده مبقـر االمـم       

 . املتحدة
مل تـرتك النــدوة جمـاال للتشــكیك يف حقیقـة موقــف شــعب    
البحرین الرافض الي تغـیري يف الدسـتور خـارج مـا هـو          
منصوص علیه يف بنوده، والذي یؤكد ان االصالح السیاسـي      
مشروع متكامل جيب ان ال یقتصـر علـى مطلـب واحـد مـن          

ووعـد سـعید احلمـد،     . املطالب الشعبیة ویتجاهل االخرى   
. ة، بنقل  املطالب الشعبیة اىل االمـري   احد منظمي الندو  

وكان قد طلب من احلاضرین عدم تكرار املطالب كـثريا الن      
ولـوحظ  . التصفیق یدو ي بقوة عندما تذكر تلك املطالـب     

غیاب العناصر احملسوبة على رئیس الوزراء عن الندوة يف     
ما عدا عضـو جلنـة التعـذیب املـذكور، بینمـا حضـرها           

 . ةمستشارو االمري الثالث
ویأمل املواطنون ان تكون هناك آذان صاغیة من قبل من     
یهمهم االمر للمطالب الشعبیة الـيت مـن بینـها اطـالق         
سراح االستاذ عبد الوهاب حسني واالسـتاذ حسـن املشـیمع        
والشیخ خلیل سلطان والسـید ابـراهیم السـید عـدنان         

 .الذین متر ذكرى اعتقاهلم اخلامسة هذه االیام
یاسیة راقبت جمریات الندوة قلقهـا مـن    ومل ختف دوائر س   

 .احتمال منع عقد ندوات مماثلة يف املستقبل القریب
 
  ینایر٦١

مبناسبة حلول الذكرى اخلامسة العتقال رمـوز االنتفاضـة       
الدسـتوریة، أعربــت املعارضــة البحرینیـة عــن حزــا   
العمیق بسبب استمرار اعتقـال عـدد كـبري مـن ابنـاء          

ستاذ عبد الوهاب حسني واالستاذ  البحرین ويف مقدمتهم اال   
حسن املشیمع والشیخ حسن سلطان والسید ابراهیم السید     
عدنان، وأهابت بشعب البحـرین احیـاء هـذه املناسـبة         

. االلیمة بالوسائل السلمیة اليت تلیـق هبـؤالء األحـرار       
وناشدت املنظمات احلقوقیة الدولیة القیام مبا تسـتطیع      

اجل اطالق سراحهم فـورا  للضغط على حكومة البحرین من     
جاء . وبدون شروط، وتعویضهم عما حلقهم من اذى ومتاعب    

ذلك مبناسبة الذكرى اخلامسة العتقاهلم التعسفي بـأوامر      
وكان هؤالء قـد اعتقلـوا يف    . مباشرة من رئیس الوزراء   

 مـع الشـیخ اجلمـري    ٦٩٩١ ینایر ٠٢ و  ٥١الفرتة ما بني    
خريین بشروط تسـلب  وأطلق سراح اال  . والشیخ حسني الدیهي  
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وطالبت املعارضة كـذلك    . حقوقهم االنسانیة والدستوریة  
برفع القیود املفروضة على املواطنني الذین أفرج عنـهم      

الـيت اكتسـبتها العائلـة     « املنـع »والتخلي عن سیاسة    
اخللیفیة احلاكمة من النظام العنصري الـذي كـان حيكـم        

طرح مـن  وقالت املعارضة ان ما ی  . جنوب أفریقیا سابقا  
مشاریع اصالحیة ما یزال خالیا مـن احملتـوى مـا دامـت         

فاسـتمرار اعتقـال    . أبسط احلقـوق االنسـانیة منتهكـة      
ابناء البحرین بدون هتمـة او حماكمـة منـاقض لدسـتور         

املتهم بـريء حـىت   »ج على ان ٠٢البالد الذي تنص املادة     
تثبــت ادانتــه يف حماكمــة قانونیــة تــؤمن لــه فیهــا  

ریة ملمارسة حق الدفاع يف مجیـع مراحـل      الضمانات الضرو 
 .«التحقیق واحملاكمة، وفقا للقانون

وكان املواطنون قد أعربوا عـن غضـبهم ازاء اسـتمرار        
اعتقال هؤالء االبطال باشعال حرائق احتجاجیة صـغرية يف      

ففي مسـاء اخلمـیس املاضـي      . اطارات السیارات باملنامة  
ق بالقرب من شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من تلك احلرائ    

وقـاموا كـذلك   . الكنیسة مقابل مبىن االوقاف اجلعفریـة     
بكتابة الشعارات الدستوریة الرافضة للمشروع اخللیفي     
لتغیري الدستور، االمر الذي أدى اىل تعطیل حركة السـري      

وقد جتمهر األجانب ملشاهدة هذه املظاهر االحتجاجیة، مث      . 
ص املطـاطي يف  هرعت قوات التعذیب للموقع وأطلقت الرصا    

اهلواء لتفریق املتجمهرین وأغلقـت الشـوارع القریبـة        
واملؤدیة للموقع ، كما شـوهد عـدد مـن الضـباط وهـم          

 .یراقیون املوقع بتوتر شدید
ومن جهة اخرى ما تزال اصداء االستفتاء الشعيب الرافض     
للمشروع اخللیفي لتغیري الدستور الذي اتضحت نتائجه يف     

 امس االول بنادي اخلرجيني تـرتدد يف   الندوة اليت عقدت یوم   
وقـد صـدرت نـداءات مـن الشـعب لكافـة          . احناء البالد 

قطاعات اتمع للتعبري عن رفض التغـیري املفـروض خـارج        
ويف حماولـة یائسـة للتـأثري علـى       . اطار دستور الـبالد   

املوقف الشعيب الرافض لتغیري الدستور، بـث التلفزیـون       
قـراءة يف   » جمـا بعنـوان   احلكومي اللیلة املاضـیة برنا    

وكان عبارة عن ترویج للمیثاق ولیس مناقشـة      « املیثاق
ونظرا لطبیعة الربنامج الدعائیة فقد فشـل يف      . لبنوده

التــأثري علــى آراء ا ملــواطنني الــذین كــانوا أكثــر  

انشدادا  ملا جرى يف ندوة نادي اخلر جيني من استفتاء شعيب     
 .ةواسع برفض التغیريات املفروضة بالقو

ويف الوقت نفسه یسود االوساط احملیطـة بـرئیس الـوزراء        
واجهزة القمع والتعذیب اليت حتیطه شعور القلـق بسـبب       
فشل سیاساهتم االرهابیة اليت فرضـت علـى الـبالد حقبـة         

. سوداء ا متدت ربع قرن مل تشهد البالد مثلها من قبـل     
وتعارض هذه الفئة اي اصالح لالوضاع الا ستكون اخلاسـر      

وذكـرت  . كرب يف ظل دولة یسودها القـانون الدسـتوري      اال
االنباء ان حالة من اهللع والذعر هیمنت على رموز هذه     
الفئة ويف مقدمتهم رئـیس الـوزراء ووزیـر الداخلیـة         
ــاعد    ــبب تص ــة، بس ــة اهللا آل خلیف ــز عطی ــد العزی وعب
االحتمــاالت بــالتحقیق الــدويل يف هتــم موجهــة  الــیهم  

وكررت املعارضة مناشدهتا  . انیةبارتكاب جرائم ضد االنس   
ضحایا التعذیب التعاون الكامل مـع اجلهـات الدولیـة        
املعنیة وتقـدمي االفـادات املفصـلة حـول اجلـرائم الـيت           

 .ارتكبت حبقهم على ایدي عناصر جهاز التعذیب
وعلى صعید آخر عب ر املواطنون عن تضامنهم مع املـواطن      

وقد . ر عن رأیهحافظ الشیخ الذي حياكم بسبب تعبريه احل    
حضر عدد كبري من املواطنني والصحافیني واحملـامني احملاكمـة       
اليت عقدت یوم امس االول معب رین عن رفضهم قمع احلریات     

وكـان عبـد   . الصحافیة من قبل رئیس الوزراء وعصابته    
العظـیم البــابلي،  النــاطق املصـري باســم العائلــة   

فظ الشـیخ  احلاكمة، قد رفع دعوى قضائیة ضد املواطن حا    
وهناك استیاء كـبري جـدا   . بسبب كتاباته اليت ال تعجبه    

من سیاسات رئـیس الـوزراء الـيت تفض ـل االجانـب علـى           
. املواطنني يف التوظیف خصوصا يف املناصب العلیا للدولـة     

 املهزلـة فـورا    وطالبت املعارضة بالغاء هذه احملاكمة     
والتوقف عن االستغالل الرخیص للقضـاء مـن قبـل رئـیس         
الوزراء وعصابته، خلدمة قضایاهم الشخصیة علـى حسـاب       

 .املصاحل الوطنیة العلیا
 
  ینایر٧١

تعرضت سیارة احملامي عبد اهللا هاشـم العتـداء غاشـم مـن         
جهاز التعذیب انتقاما ملوقفه البطـويل يف نـدوة نـادي        

فقد قام عناصر جهاز التعذیب  . اخلرجيني یوم االحد املاضي   
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 مـواد كیماویـة حارقـة داخـل      مساء امس االول بالقاء   
وجـاء  . السیارة، وحلسن احلظ مل یكن فیها وقت االعتـداء     

العدوان بعد یومني فقط من طرح احملـامي عبـد اهللا هاشـم        
قضیة احلصار املفروض على الشیخ اجلمري علنا حبضور رئیس     
جلنـة التعــذیب، عبــد العزیـز عطیــة اهللا آل خلیفــة يف   

حتذیر آخر وجه للمحامي  وسبق الندوة   . الندوة املذكورة 
من خالل اعتداء على سیارته االسبوع املاضي متثل بتهشیم     
. كل نوافذها بصورة عبثیـة مـن قبـل جهـاز التعـذیب         

وحذرت املعارضة من جلوء جهاز التعذیب لنشر فرق املـوت      
يف احناء البالد ملعاقبة العناصر الفاعلـة خصوصـا الـيت        

از بارتكـاب  تتوفر لدیها معلومات تـدین عناصـر اجلهـ       
ونب هـت املعارضـة املـواطنني اىل      . جرائم ضـد االنسـانیة    

التعاطي مع التطورات حبذر شدید، وتصر علـى املطالبـة       
بإلغاء اآللیات اليت تسهل انتهاك حقوق االنسـان، ومـن       
ذلك رفع احلصانة على مرتكيب جرائم التعذیب واالعتقـال      

لیفـة  التعسفي ويف مقدمتهم عبد العزیز عطیـة اهللا آل خ     
هـذا اذا كانـت هنـاك     . ودونالد برایان وعادل فلیفل   

 .نیة حقیقیة لالصالح
وتزامن مع اجلرمية املـذكورة جرميـة اخـرى حـدثت مسـاء          

فقد حاصرت قوات التعـذیب   . االثنني املاضي مبنطقة توبلي   
احلكومیة منزل عائلة أمحـد مفتـاح، واعتقلـت ابنـها،         

تویــات ، بعــد ترویــع العائلـة والعبــث مبح ٧١سـامي،  
وال یعرف شيء عن مصري هذا الشاب الـذي اقتیـد       . املنزل

وهناك خشیة على حیـاة هـذا الشـاب      . اىل غرف التعذیب  
خصوصا يف ضوء هتدیدات بقتله وجهها اجلالد  املالزم نـادر      

سوف أذیق ابنـك املـوت     » الدوسري لوالد الشاب بقوله   
 ووجهت املعارضة نداء اىل . «وأجعله شهید توبلي املرتقب   

اجلهات احلقوقیة الدولیة للتدخل العاجل النقاذ الشـاب      
سامي من براثن هذا الوحش الذي سلطه رئـیس الـوزراء       

 . على تلك العائلة املستضعفة
 ٦١وكان سامي امحد مفتـاح قـد اعتقـل للمـرة االوىل يف         

 سنة، ونقـل اىل مركـز   ٢١ عندما كان عمره    ٦٩٩١یونیو  
عـذیب وحشـي، وبقـي    التعذیب باحلوض اجلاف حیث تعرض لت    

واعتقـل  .  شهرا متواصلة بدون هتمة او حماكمة   ٣٢معتقال  
 ونقـل اىل مركـز التعـذیب    ٩٩٩١ ینایر  ٠١مرة اخرى يف    

وهنـاك تعـرض لشـىت أصـناف      . مبركز أمن املنطقة الوسطي   
.  أبـو راشـد   التعذیب على ید اجلالد املـالزم عبـد اهللا       

ض اجلـاف،  وبعد ثالثة شهور نقل اىل مركز التعذیب بـاحلو     
 شهرا بدون هتمـة او  ١١ومل یطلق سراحه اال بعد ان قضى     

مكرمـة  »وبعد هذا التعـذیب أفـرج عنـه ضـمن         . حماكمة
ومل ميض سـوى شـهر   .  دیسمرب من العام نفسه   ٨١يف  « امريیة

واحد حىت اقتحمت قوات التعذیب منزله العتقاله ولكنـه      
متكن من الفرار من براثنهم، وظل مطاردا ملـدة اربعـة       

واضطرت عائلتـه بسـبب كثـرة االقتحامـات الـيت          . شهور
تعرضت هلا من قبل جهاز التعذیب، لرتك املنزل واستئجار     

وعادت العائلة اىل املنزل بعد اربعة شـهور     . شقة صغرية 
ولكـن  . معتقدة اا ستكون يف أمان، ورجع سـامي معهـا      

 . سرعان ما تواصلت االقتحامات، ففر سامي جمددا واختفى
بوع من شهر رمضان املبـارك املاضـي شـن جهـاز        وقبل أس 

وكان العـدوان هـذه   . التعذیب عدوانا آخر على املنزل    
فقد اقتحموا غرفـة النـوم    . املرة اكثر وحشیة وشراسة   

اليت كان مجیع أفراد العائلـة نـائمني فیهـا، واعتقـل         
يف هـذه  . والد الشاب واقتید اىل مركز املنطقة الوسـطى     

ر الدوسري قد استلم ملف الشاب،  االثناء كان اجلالد ناد   
  وقـال . فقال للوالد انه لن یفرج عنه حىت یسلم ابنه    

اذا اعتقلت سامي فسـوف أمزقـه وأذیقـة شـىت ألـوان          »
مث قدم الوالـد اىل حماكمـة اثبتـت براءتـه         . «التعذیب

وأمرت باطالق سراحه بعد ان قضى اسبوعني حتت التعـذیب،      
مل تأمر بالتحقیق يف ولكنها مل حتكم بأیة تعویضات له، و    

مث اعتقـل احـد اصـدقاء    . جرائم التعذیب اليت تعرض هلا    
سامي وعذب لكي یدهلم على  مكان اختفاء سامي، مث قـدم      

 .اىل حمكمة بر أته وأمرت باطالق سراحه بعد اربعة ایام
بعد االفراج عـن الوالـد بیـوم واحـد اقتحمـت قـوات           

كـن مـن   التعذیب منزله جمددا للبحث عن سـامي الـذي مت      
 دیسمرب املاضي وبینما كـان سـامي یسـري       ٨١ويف  . الفرار

مبحاذاة احدى الطرق تعرض حملاولـة اغتیـال ولكنـه جنـا         
بعد فرتة قصرية عـاد سـامي    . باعجوبة، ومتكن من الفرار   

اىل منزله، ولكن قوات التعذیب كانت له باملرصاد فشنت     
 عدوانا جدیدا على املنزل واعتقلتـه يف السـاعات االوىل      

 أتصـدقون ان   أیهـا العـامل   . من صباح الثالثاء املاضي   
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 ؟«االصالحات»ذلك جيري يف البحرین يف عهد 
ويف قضیة اخرى ما یزال الغموض یلف ظروف وفاة الشـاب      

، الذي تويف يف السـجن یـوم   ٣٤نادر خلف ناصر العلوي،     
وكان هـذا  . السبت املاضي، ومل تسلم جثته اال بعد یومني    

السـجن عامــا ونصـفا بتــهم تتعلــق   املـواطن حمكومــا ب 
وبعــد تسـلیم جثتــه كـان رأســه ملفوفــا   . باملخـدرات 

وتدعي السلطات انه اسـتعمل العصـابة لشـنق        . بعصابة
نفسه، ولكن اسئلة كثرية تثار خصوصا مع غیـاب تقریـر       
كامل حول الوفاة، وشرح اسباب التحفظ على اجلثة یومني     

زانـات  كاملني، واسـتمرار املعاملـة السـیئة داخـل زن        
 .التعذیب

 
  ینایر٩١

بالرغم من املطالبة الدولیة باطالق سراح االستاذ عبـد      
الوهاب حسني واالستاذ حسن املشیمع والشیخ حسـن سـلطان       
والسید ابراهیم السید عدنان وبقیة املواطنني املعتقلني     
ظلما، ما یزال رئیس الوزراء یرفض تلك الدعوات ویصر     

. يف التضـییق علـیهم  على انتـهاك حقـوقهم، واالمعـان        
وعب رت منظمات حقوقیة دولیـة يف الیـومني املاضـیني عـن         

فمن جهة یتحدث االعـالم  . حريهتا ازاء ما جيري يف البحرین    
الرمسـي عــن اصـالحات سیاســیة ورغبـة يف اــاء احلقبــة    

ولكـن  . السوداء اليت فرضها رئیس الوزراء على الـبالد     
. دون توقـف من جهة اخرى تستمر االنتهاكات الوحشیة بـ     

وقد فشلت العائلة احلاكمة يف اقناع ایة جهـة سیاسـیة       
او حقوقیة بشرعیة اعتقـال الرمـوز الشـعبیني الـذین         
قضوا يف السجن حىت اآلن مخسة اعوام متواصلة بـدون هتمـة       

ویعتـرب اسـتمرار احتجـازهم ادانـة صـرحية         . او حماكمة 
للنظام الذي یتظـاهر بانـه بـدأ اصـالحات سیاسـیة يف          

 .البالد
وكانـت قــوات التعـذیب احلكومیــة قـد شــنت يف االیــام    
القلیلة املاضیة محلة قمع رهیبة اكدت البناء البحـرین      
. استمرار احلقبة السوداء برغم طنطنة االبواق احلكومیة    

فقد اعتدت عناصـر جهـاز التعـذیب، بـأمر مـن رئـیس           
الوزراء، علـى منـازل شـقیقات الشـیخ حسـني الـدیهي           

ساء حبجة التحقق من التزام الشیخ   وأرعبت االطفال والن  

بالقرار الذي أصدره رئیس الوزراء مبنعه مـن التمتـع       
وقد صودرت جوازات سـفر    . حبقوقه الدستوریة واالنسانیة  

العائلة يف البدایة مث ارجعـت، مـع بقـاء التهدیـدات         
اخلطرية باعادة اعتقال الشیخ حسـني الـدیهي اذا حـاول        

 وجتـدر االشـارة اىل ان   .التمرد على قرار املنع املذكور    
العائلة اخللیفیة استوردت هذا القرار من نظام الفصل     
العنصري الذي مارسه حبق االغلبیة السوداء خـالل احلكـم       

وذكرت االنباء كذلك ان الشـیخ علـي عاشـور        . العنصري
یتعرض ملعاملة وحشیة مماثلة، ویواجه هتدیدات باالعتقال     

 .لسيء الصیتاذا ما رفض االلتزام بقرار املنع ا
ويف الرباط اصدر املؤمتر الرابع والثالثون للفیدرالیـة      
الدولیة حلقـوق االنسـان قـرارا حـول البحـرین، شـجب           
االنتهاكات الصارخة الـيت متارسـها االجهـزة االمنیـة يف         
البحرین  ضد حریات الرأي والتعبري والضـمري، وحمـاوالت       

س غـري  احلكومة االلتفاف على االرادة الشـعبیة عـرب جمـال       
وطالـب القـرار بـاطالق احلریـات العامـة يف          . دستوریة

البالد واالفراج ع مجیع املعتقلني السیاسیني واملوقـوفني يف      
سجون البحرین وعـودة املبعـدین واملنفـیني ووقـف مجیـع          
االنتهاكات واالساءات للمدافعني عن الدميقراطیة وحقـوق      

 بلـدا مـن   ٦٨وتضم الفیدرالیة منظمـات مـن       . االنسان
بینها جلنة الدفاع عن حقوق االنسـان يف البحـرین الـيت        

وناقش املؤمتر قضایا عدیدة يف اطار شعاره    . حضرت املؤمتر 
 وقدمت جلنـة الـدفاع عـن حقـوق      .«العوملة والتهمیش»

االنسان يف البحرین ورقيت عمـل وعـدة مـداخالت تناولـت         
قضـیة ایــان هندرســون، مهنـدس التعــذیب يف البحــرین   

ارتكـاب جـرائم ضـد االنسـانیة، وتطرقـت        واملسؤول عن   
  .«اخلصخصة واقصاء قطاعات من امتع البحـریين »ملوضوع 

وقالت ان الدولة تلعب دورا طاغیا يف احتكار الثـروة      
الوطنیة وفرض رسوم متزایدة على اخلدمات العامة، وان     
عوائد النفط تعود اىل احلكومة الـيت ال ختضـع للمحاسـبة        

 . امام الشعب
 شخصیة حقوقیة من خمتلف املنظمات غري احلكومیـة     ٩٨ووقع  

املشاركة يف املؤمتر ومنتدى العوملـة علـى نـداء یطالـب         
حنــن  » باعـادة احلیــاة الدســتوریة يف الـبالد، قائلــة  

املوقعني على هذا البیان نعـرب عـن تضـامننا مـع شـعب          
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البحرین وحركته الدستوریة يف نضاله مـن اجـل تفعیـل        
اة الربملانیة بعد مرور اكثـر مـن     الدستور واعادة احلی  

نتوجه . ٥٧٩١ربع قرن على حل الس الوطين املنتخب عام     
اىل مسو أمري البحرین الشیخ محـد بـن عیسـى آل خلیفـة،         
للحوار مع جلنة العریضة الشعبیة، واطالق سـراح كافـة       
املعتقلني والسجناء السیاسیني والسماح جلمیـع املبعـدین       

وأشادت هذه الشخصیات بـاجلهود    . «بالعودة اىل البحرین  
اليت تبذهلا احلركة من اجل الدميقراطیة وحقوق االنسان يف     

 .البحرین
ومن جهة اخرى لوحظ توجه بعـض االشـخاص احملسـوبني علـى         

 لشن محلة علـى املعارضـة    مثل حممد خبیت   رئیس الوزراء   
من خالل بعض االشارات يف اعمدهتم، وذلك بعـد االسـتفتاء       

. دي اخلرجيني الرافض ملشـروع تغـیري الدسـتور     الشعيب يف نا  
ولكن لوحظ كذلك بدایة اعرتافات حىت من هـؤالء بضـرورة       
الغاء قانون امن الدولة السيء الصیت وبقیة املطالب،     
حیث اصبحوا یتحدثون عن االنتخابات والدميقراطیة بعـد      
سنوات من تكرار عبارات رئیس الوزراء بـان املمارسـة       

وحـىت  . عن عادات الـبالد وتقالیـدها    االنتخابیة بعیدة   
طفلة اخللیفة اعرتفت يف عمودها قبل ثالثة ایـام بغیـاب       
اجواء احلریة خالل احلقبة السوداء، حیـث استبشـرت بــ        

اليت بدأت هتب يف العهد اجلدید علـى حـد      « نسمات احلریة »
واعتربت املعارضة هذا التحول يف اخلطاب بادرة خري     . قوهلا

طالب الشعب اليت عربت عنها املعارضـة   من جهة واعرتافا مب   
ومتنـت اسـتمرار رفـض    . بكافة فصائلها من جهـة اخـرى      

احلقبة السوداء وتطور كتابات هؤالء لتصل اىل املطالبـة      
 .مبحاكمة مرتكيب جرائم التعذیب والقتل خارج القانون

ومع اقرتاب موعد زیارة وفد جمموعة االعتقـال التعسـفي       
 حثــت املعارضــة   مــارس٣ىت  فربایــر حــ٥٢ اىل الــبالد 

املواطنني على االسـتعداد هلـذه الزیـارة وتقـدمي كافـة          
واهابـت هبـم تقـدمي هـذه       . املعلومات املطلوبة الجناحهـا   

 .املعلومات على وجه السرعة اىل اجلهات احلقوقیة املعنیة
 
  ینایر٢٢

اعتقلت قوات التعذیب احلكومیة مثانیـة مـواطنني بسـبب        
وكـان  . ة طبقـا لدسـتور الـبالد     قیامهم مبمارسة مشروع  

هؤالء املظلومون ضمن جمموعة من املواطنني خرجوا يف مسـرية      
سلمیة مساء اخلمیس املاضي بالقرب من منطقة كربابـاد،      
تضامنا مع الشعب الفلسطیين وتعبريا عن املوقـف الشـعيب       

وعرف من بـني املعـتقلني    . الصامد بشأن املطالب املشروعة   
، حممود عیسـى، مـن املقشـع، حسـن      أمحد املطو ع، من عراد   

املال، من منطقة مين بالسنابس، ومخسـة آخـرون مل تتـوفر        
ونقل اجلمیع اىل مركز التعذیب بالبـدیع،     . امساؤهم بعد 

وخيشـى علـى هـؤالء مـن     . مث اىل مركز التعذیب بالعدلیة    
التعذیب يف هذا املركز الذي یعمل فیه جالدون معروفـون      

ــور   ــود العك ــل حمم ــیتهم مث ــدنان  بوحش ــالزم ع ي، وامل
وكانت املسرية قد خرجت بعد صالة املغرب مـن      .  الظاعن؟ 

جامع كرباباد بالقرب من الدوار الرابـع  بـني مركـز        
املعارض وجمم ع الس یف، ورفعت الفتات باملطالـب الشـعبیة       
خصوصا اعادة العمل بدستور البالد وعدم تغیريه بالقوة     

، وحماكمـة مـرتكيب   ورفض املشروع اخللیفي لتغیري الدستور    
كما رفعوا صور الشهداء وبعض الرموز    . جرائم التعذیب 

وأشعلت النريان يف اطارات السیارات  تعـبريا      . الدینیة
عن رفض سیاسات القمع اليت فرضها رئیس الـوزراء علـى       

 . البالد منذ ربع قرن
وقامت قوات التعذیب، بأمر جهاز التعذیب الذي أسسـه      

 ادارتـه دونالـد برایـان،     ایان هندرسـون ویشـارك يف     
بعدوان وحشي على املتظاهرین، وذلـك بـاطالق الرصـا ص        

وقامـت  . املطاطي والغازات املسـی لة للـدموع واحلارقـة       
امللثمني بضرب املـواطنني بوحشـیة    « فرق املوت »جمموعة من   

وّمتت مناوشات بني اجلانبني فیما كان عـدد مـن       . متناهیة
د تفریق املتظـاهرین  وبع. االجانب یراقب الوضع عن كثب    

قامت قوات التعذیب حبملة اعتقاالت ومدامهات على منازل     
وخالل جرمية الـبطش هـذه قامـت تلـك القـوات          . املنطقة

االرهابیـة باقتحــام املنــازل وكسـر ابواهبــا والعبــث   
واصیب عدد من املشـاركني بالرصـاص املطـاطي        . مبحتویاهتا

 . كذلك
 غضب اجلمـاهري ازاء  جاءت هذه املسرية السلمیة تعبريا عن    

استمرار االعتداءات واملمارسات القمعیة خصوصا من قبل     
جهاز التعذیب، وسیاسات تشویش احلقائق ومحایـة مـرتكيب       
جرائم التعذیب، خصوصا عادل فلیفل الذي مل تصدر ایـة      
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اشارة رمسیة الحتمال  اعتقاله وحماكمته، بل حـىت ملنعـه       
وناشـدت  . حـرین من االستمرار يف ارهابه ضد ابنـاء الب     

املعارضة املـواطنني التأهـب ملقابلـة اجلهـات احلقوقیـة          
الدولیة املتوقع قیامها بزیارات اىل البالد خـالل شـهر       

وعلى وجـه اخلصـوص فهنـاك الزیـارة املرتقبـة          . فربایر
موعة العمل حول االعتقـال التعسـفي التابعـة لالمـم         

 على وأكدت املعارضة. املتحدة،  ومنظمة العفو الدولیة    
ضرورة حتلي ضحایا التعذیب بـالوعي والشـجاعة، فهـذه        
فرصتهم التارخيیة لعرض قصصهم املأساویة علـى العـامل،       

وناشدت املثقفني . كمقدمة للقصاص القانوني من معذبیهم    
واألدباء وعلماء الدین القیام بدورهم يف تشجیع ضحایا     
التعذیب على التعاون مع هذه اجلهات، خصوصا ان هنـاك      

یا اكرب مطروحة امام القضاء الدويل یتطلـب جناحهـا       قضا
تقدمي افادات مفصـلة مـن قبـل الضـحایا حـول اشـكال           

واعتربت املعارضة ان هذه فرصة   . التعذیب وامساء املعذبني  
لــن تتكــرر حیــث ســیكون بامكــان الضــحیة االقتصــاص  

 .القانوني من القتلة والسفاحني
ء غد بنادي وذكرت االنباء ان ندوة اخرى سوف تعقد مسا    

اخلرجيني حول اجلـانبني االقتصـادي واالجتمـاعي يف املشـروع         
وأهابـت املعارضـة بـاملواطنني      . اخللیفي لتغیري الدستور  

حضور الندوة بقوة والتعبري احلر عن آرائـه ومطالبـهم       
. وتكرار االستعراض الشعيب الذي حدث يف الندوة املاضـیة     

 فمـا دام  وقالت ان احلریة تؤخـذ وال تعطـى، وبالتـايل       
هناك جمال حمدود للتعبري عـن الـرأي واملوقـف فلیبـادر         

 .ابناء البحرین لالستفادة منه
وعلى صعید آخر قاال االسـتاذ عبـد الـرمحن النعیمـي يف         

أفضل اجلهـاد كلمـة حـق     » مقال بث عرب االنرتنت بعنوان    
اسـتمرار التنـاغم   »ومتـىن الكاتـب     . «عند سلطان جائر  

ــهما  ــعب  بین ــم والش ــدوات   حب احلك ــل الن ــث تتواص ی
وذكر الكاتب عدة نقاط نقاط مهمـة منـها       . «واحلوارات

الن اخلـط  .. املیثاق وثیقة سیاسیة من طـرف واحـد      »ان  
، وان الـبالد لیسـت   «العام فیها یعرب عن رؤیـة احلكـم      

حباجـة اىل جملــس شـورى یشــارك الـس الــوطين صــالحیاته    
حیث »ة التشریعیة وال ننصح بان یكون استشاریا للحكوم    

، اننا لسـنا مـع   «ثبت عدم جدواها يف املرحلة السابقة    

االســتفتاء علــى املیثــاق، حیــث ال حيتــاج املیثــاق اىل  
ــتفتاء، وان  ــا  »اس ــة وغريه ــورات يف الداخلی الدیناص

سیعملون على ان یكـون االسـتفتاء شـكلیا او یـزو رون         
، وان «االرادة الشعبیة، وهم یطبخون مـن اآلن طبختـهم      

ء الدميقراطیة قبل االستفتاء ولـیس بعـده،      تسود االجوا 
ــب  ــب، يف رأي الكات ــواء تتطل ــذه االج ــراج  » وه االنف

السیاسـي بكــل مـا یعنیــه، والغـاء كافــة القــوانني     
 .«التعسفیة املسلطة حالیة على رقاب املواطنني

 
  ینایر٣٢

أصدرت منطمة العفو الدولیة یوم امس بیانـا صـحافیا       
طـالق سـراح اربعـة  مـن     حتث فیه حكومة البحرین على ا    

يف  » وجاء يف البیان مـا یلـي   . سجناء الرأي بدون شرط   
الذكرى اخلامسة العتقاهلم بـدون هتمـة او حماكمـة، حثـت         
منظمة العفو الدولیة حكومة البحرین هذا الیوم علـى      

  وقالـت املنظمـة  . اطالق سراح اربعة من سجناء الـرأي     
 سنوات بـدون  لقد اعتقل هؤالء االشخاص االربعة ملدة مخس    »

هتمة او حماكمـة بسـبب نشـاطاهتم السیاسـیة والدینیـة          
وكان كـل مـن   . «السلمیة، وجيب ان ینتهي هذا االحتجاز    

عبـد الوهــاب حسـني، الســید ابـراهیم الســید عــدنان    
العلوي، الشیخ حسن سلطان وحسن مشیمع، قد اعتقلوا يف     

وهم من ضمن عدد مـن الشخصـیات   . ٦٩٩١ ینایر   ٢٢ و   ١٢
وجاء اعتقاهلم . الذین اعتقلوا يف الوقت نفسه   الشیعیة  

بعد احتجاجات ضد اغالق عدد مـن املسـاجد حیـث كـانوا         
یطالبون بشكل سلمي باعادة الربملان الذي حلته احلكومة     

وذكرت التقاریر ان االربعة تعرضوا لضـغوط     . ٥٧٩١منذ  
كبرية حلملهم على توقیع افادات لالعتذار عـن نشـاطاهتم       

قة والتعهـد بعـدم التـدخل يف انشـطة        السیاسیة الساب 
ولكنهم رفضوا توقیع . سیاسیة او اجتماعیة يف املستقبل    

وقد أطلق سراح مواطنني حبـرینیني آخـرین      . هذه االفادات 
من بینهم الشیخ عبد االمري منصـور اجلمـري كـانوا قـد         

. اعتقلوا يف الوقت نفسه واحتجزوا بدون هتمة او حماكمة    
لیـة بـاطالق سـراحهم وسـراح      ورحبت منظمة العفو الدو   

 سجني سیاسي بعد ان اصدر االمري الشیخ محـد    ٠٠٩اكثر من   
بن عیسى آل خلیفة عفوا عنهم منذ ان جاء اىل السـلطة      
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 .« بعد وفاة والده٩٩٩١يف مارس 
 OMCTكما أصدرت املنظمـة الدولیـة ملكافحـة التعـذیب         

تود املنظمة ان تعرب عن قلقهـا    » بیانا مماثال جاء فیه   
بالغ ازاء استمرار االعتقال التعسفي الربعة سـجناء      ال

، بـدون  ٦٩٩١سیاسیني يف البحرین اعتقلوا منـذ ینـایر       
وجاء اعتقاهلم بعد احتجاجـات واسـعة     .. هتمة او حماكمة  

عمت البالد بسبب مطالبتهم السـلمیة باعـادة الربملـان        
وذكر البیان ان عبد الوهاب حسني افرج عنه     . والدستور

املاضي بقرار من حمكمة امن الدولـة واعیـد     مارس   ٧١يف  
وتطـرق البیـان اىل   . اعتقاله بعد سـاعة واحـدة فقـط       

املواطنني اآلخرین الذین اعتقلوا تعسفیا واطلق سراحهم     
لقد اطلق سراح قادة آخـرین    » ولكنهم بقوا حتت احلصار   

من بینهم الشیخ عبد االمري اجلمري، الشیخ علي عاشـور،      
وصـدر عفـو   . ي، الشیخ حسني الدیهي علي بن امحد اجلدحفص   

 بعد ان صدر حكم بسجنه ٩٩٩١عن الشیخ اجلمري يف یولیو     
عش سنوات، ولكنه بقـي حتـت احلصـار املنـزيل منـذ ذلـك           

 ٦٢واطلق سراح الشیخ علي بن امحد اجلدحفصي يف     . «الوقت
 بعد سجن استمر ثالث سـنوات ونصـفا بـدون       ٩٩٩١یولیو  

لشیخ علي عاشور يف بدایة واطلق سراح ا  . هتمة او حماكمة  
 بعد سجن اسـتمر اكثـر مـن اربـع سـنوات         ٠٠٠٢سبتمرب  

واطلق سراح الشیخ حسني الـدیهي يف    . ونصفا بدون حماكمة  
 ولكنه منذ ذلك الوقت تعرض لتهدیـدات    ٠٠٠٢ دیسمرب   ٥١

اما عبـد  ... من احلكومة بعدم القیام بأي نشاط سیاسي    
ن يف االعتقـال  الوهاب حسني والثالثة اآلخرون فما یزالـو     

. وقد تعرضوا للضغط لتوقیع افادات ولكنهم رفضوا ذلك    
ووضعوا يف الشهور االخرية يف زنزانات انفرادیة كجزء من     

وطلبـت املنظمـة مـن اعضـائها الكتابـة اىل          . «العقاب
حكومة البحرین ومطالبتها بـاطالق سـراح هـؤالء فـورا         

امن وبدون شرط، ااء االعتقال التعسفي والغاء قانون     
الدولة، احـرتام حقـوق االنسـان واحلریـات االساسـیة يف          

 .البالد
ويف تطــور خطــري اعتقلــت قــوات التعــذیب احلكومیــة يف  
الساعات االوىل من صباح یـوم االحـد املاضـي عـددا مـن          

فقـد اعتقـل   . املواطنني بعد مدامهات وحشیة على منازهلم    
 ٨١ حممود عبـد الـنيب امحـد،     من منطقة كرباباد كل من    

، ٠٢، ابراهیم رضي عبـد العبـاس،      املصاب مبرض السكر   
، عیسـى عبـد الـنيب     اعتقل سابقا   ٠٢علي جاسم علي،    

. ، وباقر ابراهیم مخیس٢٢، مسري جعفر حبیب،    ٠٢الدقاق،  
، مـن املنطقـة نفسـها    ٢١اما الطفل حممد مجعة عبد اهللا،     

فما یزال معتقال منذ یوم اخلمیس املاضـي مبركـز تعـذیب        
. وقد تعرض لتعـذیب جسـدي رهیـب     . مبدینة عیسى االحداث  

وختضع منطقة كرباباد حلصار من قبل قوات التعذیب منـذ      
وناشـدت  . خروج املسرية الشـعبیة مسـاء اخلمـیس املاضـي        

املعارضة املنظمات احلقوقیة الدولیـة التـدخل السـریع        
لرفع احلصار عن املنطقة واطـالق سـراح هـؤالء املـواطنني         

 .لطفل حممد مجعة عبد اهللاالبریاء، وخصوصا ا
 
  ینایر٤٢

تواصل احلصار الغاشم املفروض على منزل الشـیخ اجلمـري       
منذ اكثر من مثانیة عشر شهرا، واستمر جهاز التعـذیب      

وأصر  رئـیس الـوزراء   . يف منع اي اتصال شعيب مع الشیخ    
على إبقاء احلصار برغم صدور اشارات عن االوساط احملیطة     

وكانت انبـاء قـد   . سوف یرفع قریبا باالمري بان احلصار    
انتشرت یوم امس  عن رفع احلصار، غـري ان شـهود عیـان        
اكدوا وجود مفرزة من جهاز التعذیب عند بـاب املنـزل       

يف مـا عـدا    تواصل ما اعتادت علیه مـن منـع النـاس        
 . من دخول املنزل او اخلروج منه افراد العائلة

اء استفتاء ومن جهة اخرى أعلنت احلكومة عن عزمها اجر    
 ٥١ و ٤١على املشروع اخللیفي لتغیري الدسـتور يف یـومي       

وجـاء يف البیـان الرمسـي ان املـواطنني        . فربایر املقبـل  
یسمح هلم » عاما واكثر سوف ١٢الذین یبلغون من العمر     

ومل یعـرض البیـان    . يف هذا االستفتاء  « باالدالء بأصواهتم 
رضـة قـد   وكانـت املعا . ایة تفصیالت عن شكل االسـتفتاء     

أشارت اىل الظروف اليت تتم فیها هذه اخلطوة مؤكدة اا     
وعد دت املعارضـة عـددا   . ال تسمح باجراء استفتاء نزیه    

 تكـتم احلكومـة علـى     من احلقائق يف هـذا اـال منـها       
التغیري الدميوفرايف يف البالد الذي قامت به سرا لتضـمن      

جنیس اغلبیة مطلقة يف ایة خطوة من هذا النوع وذلك بت    
أعداد كبرية من االجانب، تكمیم االفواه ومنـع مناقشـة       
املشـروع اخللیفــي لتغـیري الدســتور حبریـة وذلــك مبنــع    
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الندوات اليت ال  ختضع الجـراءات جهـاز التعـذیب ومنـع         
الصحافیني من انتقاده، استمرار قـوانني الطـواريء ويف       
مقدمتـها قــانون امـن الدولــة الـذي یقمــع احلریــات    

رار اآللیات الـيت تسـمح بانتـهاك حقـوق        بوحشیة، استم 
ــفي    ــال التعس ــرائم االعتق ــرتكيب ج ــة م ــان ومحای االنس
والتعـذیب، منــع الشخصــیات الدینیـة والوطنیــة مــن   
املشاركة يف احلوار بصـورة حـرة، وعلـى وجـه التحدیـد          
تسلیط جهاز التعذیب على علماء الدین واملثقفني املفرج     

لقیام بأي نشاط دیين عنهم يف الفرتة االخرية ومنعهم من ا    
ــة    ــیات الدینی ــع الشخص ــي، من ــاعي او سیاس او اجتم
والوطنیة اليت تعیش يف املنـايف مـن العـودة اىل الـبالد         
واملشاركة احلرة يف احلوار، تعبئة االعالم الرمسي بشـكل مل      
یسبق له مثیل للتشویش على الواقـع وتزویـر احلقـائق        

صوت معـارض  للتأثري على الرأي العام يف مقابل منع اي     
من التعبري، حماولة النظام التأثري على الـرأي العـام       
عن طریق بعض التسهیالت االقتصـادیة مثـل خفـض فـواتري         
الكهرباء واملاء ومنح موظفي الدولة راتبـا اضـافیا،       
ورمبا االعالن عن زیادة الرواتب قبیل االسـتفتاء، رفـض       
احلكومة تشكیل جلنة للمصـاحلة الوطنیـة وكشـف احلقـائق         
املرتبطة باحلقبة السوداء على غرار مـا حـدث يف جنـوب        
أفریقیــا ونیجريیــا، شــراء ضــمائر بعــض االنتــهازیني  
ومواقفهم وجتیري كل ذلك لصاحل املشـروع اخللیفـي لتغـیري        

يف ظل هذه احلقـائق تعتقـد املعارضـة ان مـن         . الدستور
املستحیل اجراء استفتاء نزیـه، وسـوف تعلـن موقفهـا         

 . وقت الحقالنهائي بشأنه يف
ومن جهة اخرى جنح املواطنون مرة اخرى اللیلة املاضـیة      
يف استغالل فرصة نـادرة اتاحتـها نـدوة عقـدت بنـادي          
اخلرجيني ملناقشة اجلانبني االقتصادي واالجتماعي من املشروع     
اخللیفي لتغیري الدستور، وعب ـروا بوضـوح عـن آرائهـم         

 كان اجلو ومرة اخرى. ازاء هذا التغیري املفروض بالقوة    
العام مبثابة استفتاء شعيب ضد املشروع اخللیفـي لتغـیري       

فقد حتـدث عـدد مـن املشـاركني الـذین كانـت           . الدستور
كلماهتم عادیة، بینما متیز الصـحايف علـي صـاحل بطرحـه         

فقد ذكر ان التصدیق على  . املتناغم مع مشاعر املواطنني   
 منـع  ، واشار اىل وجـود «حيتاج اىل جو دميقراطي   »املشروع  

رمسي للصحافة من توجیه اي نقد للمشروع بینمـا اطلـق       
وقـال  . «بأوامر من ا ملسؤولني »العنان للمدح واالشادة    

ان طریقة عرض ما جرى يف الندوة السـابقة يف الصـحافة       
وقال ان النـاس  تتسـاءل كیـف     . دلیل على هذا النهج   

وتطرق . سیكون املستقبل اذا كانت البدایة هبذا الشكل؟    
اليت أكملـت السـنتني والنـاس ال    »نة حقوق االنسان    اىل جل 

وتطـرق اىل التالعـب باملـال العـام       . «تعرف عنها شیئا  
ال » من الدستور اليت تنص على انـه    ٦٨مستشهدا باملادة   

جيوز للـوزیر، اثنـاء تولیـه الـوزارة، ان یتـوىل اي          
وظیفة عامة اخـرى،  او ان یـزاول، ولـو بطریـق غـري          

مــال صــناعیا او جتاریــا او مباشــر، مهنــة حــرة او ع
 مـن  ٦١وتطرق اىل قوات االمن اليت تنص املـادة      . «مالیا

بینمـا  »الدستور على عدم جواز اسـنادها اىل االجانـب       
وتطرق اىل ابعاد املـواطنني مشـريا     . «احلال عندنا معكوس  

حيظر إبعاد املواطن »ج  اليت تنص على انه  ٧١اىل املادة     
وحظیت كلمـة  . «ة الیهاعن البحرین او منعه من العود    

االستاذ علي صاحل باعجـاب اجلمهـور الـذي مـأل القاعـة          
وعندما فتح الباب ألسئلة اجلمهور، طـرح     . تصفیقا خالهلا 

عدد من املواطنني مداخالت تصب يف االجتاه الرافض للمشروع     
ولكن كان هناك تأثر كـبري مـن احلاضـرین مـن         . اخللیفي

 رملة حسن جـواد الـيت   اجلرائم اليت ارتكبت حبق املواطنة    
این جلنة حقوق االنسان من انتهاك حقوق االطفال      » قالت

والنساء يف البحرین، وأنا واحدة منهم؟ لقـد اعتقلـت       
. «وسحب جواز سفري ملدة مخس سنوات، وفصلت عن الدراسـة     

وحاول عریف الندوة منعها من الكالم، لكنـها اسـتمرت       
ما یزالـون  متسائلة عن العشرات الذین أطلق سراحهم و    

عاطلني، وعن الرسوم الباهضة اليت تفرضها اجلامعة وغـري      
 .وامتألت القاعة مرة اخرى بالتصفیق. ذلك من القضایا

 ومتیزت مداخلة الدكتورة منرية فخرو باجلرأة حیث قالت     
 عاما هناك ازمـة ثقـة بـني    ٥٢انه بعد مرور اكثر من     

 علـى   الـيت تـنص  ٥٦واشارت اىل املادة    . احلكومة والناس 
ضرورة اجراء انتخابات برملانیة يف غضون شهرین من حـل      

وبرغم مقاطعـة  .  عاما على ذلك ٥٢الربملان، بینما مرت    
 من سیشرف علـى   عریف الندوة، تساءلت الدكتورة فخرو    

االستفتاء؟ هل السلطة التنفیذیة ام القضائیة ، وحنـن      
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نعرف ان التنفیذیة هلا كل شيء، ام اتمع املـدني مـن       
ابات او منظمات دولیة؟ وتساءلت عن اطالق املسـجونني      نق

والسماح بعودة املبعدین وعودة املفصـولني اىل اعمـاهلم،       
وهل سیتم ذلـك قبـل االسـتفتاء؟ وحتـدث الصـحايف رضـي           
املوسوي عن النقابات العمالیة والبطالة، بینما قـال      
احملامي فرید غازي ان الشعارات الـيت تطـرح تعـبري عـن         

وحتدث االستاذ حممـود حـافظ   .  سنة ٥٢ي منذ   احتقان سیاس 
 .عن النقابات ومنعها من العمل يف البالد

 
 ١٠٠٢یومیات فربایر 

 
  ینایر٦٢

اعتقل يف الساعات االوىل من یوم الثالثاء املاضي كل مـن      
من منطقة مركوبـان بسـرتة،     ٠٢ ابراهیم عبد النيب،      

وقد اعتقل مخـس مـرات سـابقا بسـبب مطالبتـه بعـودة           
،  دستور، ومت توقیفه ثالث سنوات بدون هتمة او حماكمة    ال

ومتـت  . ٠٢، وحسني حمفوظ،  من منطقة سند  السید مرتضى     
وعندما ذهب أهـالیهم اىل   . االعتقاالت بصورة وحشیة جدا   

مركز التعذیب بالبـدیع لالستفسـار عنـهم، وجـدوهم يف         
. حالة سیئة ویعاملون كسجناء جنـائیني ولـیس سیاسـیني       

 فاضـل عبـاس عبـد     ن منطقة كرباباد كل مـن    واعتقل م 
،  و عمـار  ٩١  وأخیه حسني عباس عبد احلسن ،    ٦٢احلسن،  
 وافرج عن كل من الطفل حممـد مجعـه عبـداهللا     .٨١جواد، 

وباقر إبراهیم مخیس و عبد الشهید إبراهیم مخیس وكلهم     
 .من كرباباد بعد ان تعرضوا لتعذیب وحشي

 لالسـتفتاء املزمـع   ومن جهة اخرى بدأ العـد التنـازىل      
عقده يف منتصف الشهر املقبل هبـدف اقـرار تغـیريات غـري         

ويف غیاب تفصـیالت حمـددة سـواء حـول موضـوع          . دستوریة
االستفتاء ام حول اجراءاته، تعب ر املعارضة عن قلقهـا      
الشدید ازاءه خصوصا مع بقاء اآللیات اليت تقمع حریـة      

 عـدد مـن    وباخلصـوص هنـاك   . التعبري وقوانني الطـواريء   
  النقاط تتلخص يف ما یلي

 اعلنت اطراف اعالمیة حمسوبة على احلكومـة ان عـدد         ١
 الـف مـواطن   ٧١٢املواطنني الذین حيق هلم التصـویت هـم       

. ومل تطرح ایة تفصیالت اكثر حول هذا الـرقم     . ومواطنة

كما مل تذكر ما اذا كان هناك من املواطنني ممـن تنطبـق       
فهـل سیسـمح   . مـن املشـاركة  علیه شروط االهلیة سیمنع     

للمعتقلني الذین یفرج عنهم، واملبعدین ورموز املعارضة     
يف الداخل واخلـارج باملشـاركة؟ وقـد ذكـرت البیانـات          
الرمسیة ان املواطنني الذین صدرت حبقهم احكـام جنائیـة       

فمن هؤالء؟ وكـم عـددهم؟ وهـل     . لن یسمح هلم بالتصویت   
 اعتقلـوا خـالل   یشتملون على السجناء السیاسیني الذین    

 االنتفاضة الشعبیة املباركة؟
 من بني التحدیات اليت تواجه احلكومة السماح جلمیـع        ٢

ابناء البحرین، بغض النظـر عـن مـواقفهم السیاسـیة         
باملشـاركة، وان ال یكــون هنــاك اســتثناء اال للقــوات  

وهـذا ینسـجم   . املسلحة والشرطة وعناصر االمن وعائالهتم    
ة يف البلدان الدميقراطیة العریقة،   مع االجراءات املتبع  

حسب تعبريات احلكومة، ویعين اسـتثناء املرتزقـة الـذین        
 فهل ستعمل احلكومة بذلك؟. استقدموا يف االعوام االخرية

 ذكرت االجراءات اليت اعلن عنـها ان املشـرفني علـى          ٣
االستفتاء يف كل مركز سوف یطلبون من املواطنني بطاقاهتم     

ا املعلومـات الـيت حتتویهـا يف جهـاز        الشخصیة، لیـدخلو  
الكومبیوتر ملعرفة مـا اذا كـان الشـخص مسـموحا لـه          

وهذه طریقة مهینة جدا ومتخلفة، فهـي     . باالدالء بصوته 
تنطوي على ان املواطنني ال یعرفون سلفا ما اذا كان حيق     
هلم التصـویت، وهـو خمـالف ملـا هـو متبـع يف البلـدان            

یسـتلم مـن حيـق هلـم      ففي هـذه البلـدان      . الدميقراطیة
التصویت، قبل موعده بوقت كاف، بطاقات خاصة یقدموا     
للمشرفني على االستفتاء يف كل موقع، ویستلمون مقابلها     

 .الورقة اليت یدلون فیها برأیهم
 ذكرت املصادر املذكورة ان كل مـواطن یـديل بصـوته          ٤

سوف خيتم على الصـفحة االخـرية مـن جـواز سـفره كلمـة           
. وهذه مشكلة كبرية تنطوي على ابعاد خطرية    . «استفتاء»

فهي اوال تستثين من لیس لدیـه جـواز سـفر مـن ابنـاء          
وهي، ثانیا، تعر ض من ال یشارك   . البحرین، وما أكثرهم  

يف التصویت ملخاطر مستقبلیة الن جواز سفره ال حيمل خـتم      
 .االستفتاء

  اشارت اجلهات احلكومیة اىل ان املواطنني البحرینني يف      ٥
.  فربایـر ٢١اخلارج سوف یسمح هلـم بـاالدالء بأصـواهتم يف        
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ولكنها مل تشر اىل املبعـدین ومـا اذا كـان مـن حقهـم          
 .املشاركة

 االستفتاء یتم يف غیاب املصاحلة الوطنیة اليت طالبـت       ٦
هبــا املعارضــة يف الــداخل واخلــارج، ويف غیــاب العمــل  

 بالدستور والس الوطين
ىل ان احلكومـة منعـت مناقشـة     ال بد مـن االشـارة ا        ٧

املشروع علنـا، ومتنـع التطـرق لـه بالنقـد العلـين يف           
بینمــا تســخر . االندیــة واجلمعیــات واملســاجد واملــآمت

امكانات الدولة االعالمیة والدعائیة واملالیة للرتویـج      
ویـتم االســتفتاء يف ظـل اســتمرار قــوانني   . لـه بقــوة 

اسـتمرار  الطواريء ويف مقدمتها قانون امـن الدولـة و      
 .تكمیم افواه الرموز السیاسیني

يف ظل هذه احلقائق یستحیل اجراء استفتاء نزیه، خصوصا     
مع غیاب رقابة دولیة تشارك فیها عناصر مستقلة ولیس     
من املرتزقة الذین صفقوا جلهـاز التعـذیب يف السـنوات        

هذا وسوف تعلـن  . االخرية يف مقابل املنح املالیة الكبرية    
 . من ا ملشاركة يف االستفتاء الحقااملعارضة موقفها

ومن جهة اخرى عب ر حقوقیون دولیـون شـاركوا يف مـؤمتر        
الفیدرالیة الدولیة الذي عقد يف الربـاط مـؤخرا عـن        
قلقهم من جتاهل حكومة البحرین املطالبة مبحاكمة مرتكيب     

وكانت جلنة الدفاع عن حقوق االنسان يف    . جرائم التعذیب 
قضـیة اجلنـرال    » مفصال بعنـوان البحرین قد طرحت حبثا     

 هل ستحسم العدالة الربیطانیـة أمرهـا       ایان هندرسون 
تطرق البحث خللفیة القضیة منذ وصول هندرسـون      . «اخريا

اذا  » وانتهى البحـث اىل القـول   . ٦٦٩١اىل البحرین يف    
 امام احملكمة، فلیس هو الوحید الذي    هندرسون ما قد م   

ــ دوه واســتخدموه ســیحاكم ویــدان، بــل كــذلك مــن جّن
وتعــاونوا معــه، وقــد یكشــف عــن العالقــات احلساســة  

 .«واملتشعبة مع املخابرات البحرینیة احملرجة
 
  ینایر٩٢

يف الوقت الذي تواصل فیه وسائل االعالم الرمسیة جهودها     
املكثفة لتسویق مشروع تغیري الدستور، تتصاعد الضـغوط      
ني مـن قبــل املهـتمني بالشــأن البحـریين لتوضــیح قضــیت   

فبالرغم مما حيتویه املشروع من  . اساسیتني يف ذلك املشروع   

جوانب اجيابیة تؤكد مرجعیة دستور البالد، فهناك ثـالث      
 التفـویض املطلـق لالمـري،     نقاط ما تزال غامضـة وهـي      

وصالحیات االمري ومـا اذا كـان فـوق السـلطات الـثالث،          
. وموقع جملس الشورى وما اذا كان له صالحیات تشـریعیة     

ذه القضـایا الـثالث تعتـرب مقیاسـا ملـدى اسـتعداد           فه
وجيـب  . العائلة احلاكمة الصالح الوضع السیاسي يف الـبالد     

التأكید هنا على ان فرتة ربع قرن من العناء والتوتر     
السیاسي نتیجة سیاسات رئیس الوزراء ال ميكـن جتاوزهـا       
جبرة قلم واحدة، خصوصا مـع بقـاء رمـوز تلـك احلقبـة          

فهل هـذه العناصـر املتمركـزة يف      . اقعهمالسوداء يف مو  
الدولة واملسؤولة عن القمع السیاسي واالسـتبداد خـالل       
احلقبة السوداء ستكون وفی ة لالصـالحات املقرتحـة؟ وبعـد        
ربع قرن من جتاوز كل القوانني واملواد الدستوریة، فهل     
بقاؤها يف مواقعها سوف یساعد علـى التحـول املطلـوب؟        

 یطرحها املواطنـون، وال یقلـل مـن      هذه تساؤالت مشروعة  
شأا التصرحيات االجيابیة اليت تنطلق مـن معسـكر االمـري         

ومـا تـزال املعارضـة تأمـل يف توضـیح هـذه           . وحاشیته
القضایا قبل ان حتدد موقفها النهائي يف غضـون االیـام       

واعتربت تصرحيات ويل العهد یـوم امـس      . القلیلة املقبلة 
تخفف احلساسیة الشعبیة مـن  بان الدستور فوق املیثاق ل    

املشروع، ولكن هناك حاجة للتعاطي مع القضایا الـثالث      
 .املذكورة

وبسبب استمرار الغموض الذي حيیط املشروع االمريي، فقـد      
 فقـد   .تواصلت ردود الفعل اليت تعرب عن القلق واحلـرية 

أصدر طالب وطالبـات جامعـة البحـرین یـوم امـس االول          
وطرح البیان عددا  . «قبل مشرق حنو مست  » بیانا بعنوان 

  من املطالب لتأكید جدیـة التوجهـات االصـالحیة منـها        
إعالن العفو العام غري املشروط عن املعـتقلني واملبعـدین       
السیاسیني، إلغاء قانون أمن الدولة سئ الصیت واملسلط     
حالیًا على رقاب أبناء الشع والذي شوه صورة البحرین     

اب حلریـة الـرأي والتعـبري يف    يف مجیع احملافل ،  فتح الب    
الصحف واإلعالم املرئي واملسـموع ، إعـالن أن املیثـاق ال        
یعلو على الدستور و ال یلغي أیا من بنـو ده، إیضـاح       

العالقة بني السني املنتخب واملعـني مبـا ال یقبـل الشـك،             
 التأكید على أن أي تغیري يف الدستور ال یتم اال مـن       ج
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  وأضـاف البیـان قولـه   . ن الدسـتور   م ٤٠١خالل املادة   
كطالب جامعیني حنتاج أن تـزرع الثقـة يف نفوسـنا الـيت         »

نزعت بسبب التمییز يف قبول الطالب والطالبات وتفریـع      
ــالب    ــن الط ــبري م ــدد ك ــفي لع ــل التعس ــاهتم، الفص ختصص
والطالبات رد الشك يف أي نشاط سیاسـي، عـدم توظیـف        

سسات التابعة هلا بسبب اخلرجيني يف وزارات الدولة أو املؤ    
. «تعرضهم لالعتقال غري املربر حىت لو كـان یومـًا واحـداً       

حنن نثمن اخلطوات اليت یسعى   » وانتهى البیان اىل القول   
إلیها مسو األمري ولكن هناك من یسعى يف االجتـاه املعـاكس       
من داخل السلطة لعرقلـة هـذه املسـاعي احلمیـدة ألـا          

علمـا إننــا ال نریــد  تتضـارب مــع مصـاحله الشخصــیة،   
انفراجًا مؤقتًا قبل االسـتفتاء ویـزول بـزوال احلاجـة         

 .«إلیه
اما احملامي املعروف، عبد اهللا هاشم، فقد عب ر عـن وجهـة       

 ٦٢االماراتیـة يف  « نظره مبقـال نشـرته صـحیفة اخللـیج        
املیثاق البحـریين وإشـكالیة السـلطة        » ینایر بعنوان 
ظــروف احملیطــة وجــاء يف املقــال شــرح لل. «التشــریعیة

باملشروع الذي طرحـه االمـري ومناقشـة قانونیـة لـبعض          
ــواده ــول . م ــال اىل الق ــهى املق ــتقبل  » وانت إن املس

فإما أن یتجه : السیاسي للبحرین أصبح أمام مفرتق طرق    
إىل تفعیل عملیة إصـالح سیاسـي حقیقـي یرتجـم طموحـات          
العهد اجلدید وفق آلیة دستوریة، وهي تقتضـي اخلطـوات       

 أن یصـدر مرسـوم عـن أمـري الـبالد بتقریـر           -یةالتال
انعقاد الس الوطين،  أن یصدر مرسوم بقانون انتخابي     
جدیـد، أن جتــرى االنتخابــات وفقـا لقــانون االنتخــاب   
اجلدید،  أن یقرتح أمري البالد التعـدیالت الدسـتوریة يف       
مـا یتعلــق بتسـمیة الدولــة ونظـام احلكــم والســلطة    

ني، أن ینـاقش الــس الــوطين  التشـریعیة بنظــام الســ 
التعدیالت ویوافـق علیهـا بأغلبیـة الثلـثني ویصـادق          

وإمـا أن یتجـه الوضـع وتداعیاتـه إىل        . علیها األمـري  
إجراء تعدیالت دسـتوریة علـى خـالف أحكـام الدسـتور،          
فتدخل األزمة الدستوریة فصال جدیدا مما حيمـل إمكانـات       

 الدسـتوریة  حدوث توتر داخلي، مع تغري يف شعار احلركـة     
، إىل «وتفعیـل مـواده  ٣٧٩١إعادة العمـل بدسـتور      »من  

 بإاء اخلروقات وإلغـاء   ٣٧٩١إعادة االعتبار لدستور    »

، وهـذا الشـعار یسـتند إىل      «التعدیالت غري الدسـتوریة   
 .«العقد شریعة املتعاقدین»القاعدة القانونیة 

وعلى صعید آخر عب ر بعـض املـواطنني عـن رفضـهم تغـیري          
بطریقة غري دستوریة بكتابة الشعارات يف عـدد     الدستور  

مــن املنــاطق علــى شــارع البــدی ع، خصوصــا يف مقابــل  
وكانت شعارات مكثفة قد شوهدت بالقرب مـن      . الشاخورة

وشوهدت اللیلة املاضیة حرائـق احتجاجیـة      . منطقة سار 
 .صغرية على الشارع الرئیسي بالقرب من منطقة سرتة

 
  ینایر٠٣

ن فیـه ان امـري الـبالد سـوف یصـدر       يف الوقت الذي أعل   
قرارا باطالق سراح مجیع السـجناء السیاسـیني والسـماح        
بعودة املبعدین، ارتكب جهاز التعذیب احملسوب على رئیس     
الوزراء جرمية اخرى يف حماولة إلفراغ مثل تلك القرارات     

فقد شنت قوات التعذیب عدوانا على منـزل     . من حمتواها 
، من منطقة بين مجرة واعتقلته  ٠٢ الشاب امحد حممد اخلی ر،   

وتـأتي هـذه اجلرميـة لتضـاف اىل جرميـة        . بدون اي مـربر   
. اعتقال عدد من االطفال والشباب قبل اقل من اسـبوعني     

وأهابت املعارضة مبن یهمهم اصالح االوضاع بوضع حد هلـذه      
االنتهاكات وغلق ملف احلقبـة السـوداء بشـكل ـائي يف         

 .أسرع وقت ممكن
وسائل االعالم یوم امس خربا مهما مفـاده  أن    وقد نشرت   

أمري البالد الشیخ محد بن عیسى آل خلیفة بصـدد إصـدار       
مرسوم عفو شامل عن مجیع املوقوفني والسجناء السیاسـیني      
على ذمة األحداث اليت شهدهتا املنامة منـذ أواخـر عـام        

 والعودة الشاملة ملن یرغب , م٤٩٩١
ظروف السیاسیة للخـروج  من املبعدین أو من اضطرهتم ال     

 من البالد نتیجة ملواقفهم 
ــتوریة  ــهم الدس ــیة ومطالب ــام , السیاس ــك يف االی وذل

وذكـرت املصـادر الـيت مل تفصـح عـن         . القلیلة املقبلـة  
هویتها ان ذلـك  سـوف حيـدث قبـل اخلـامس مـن فربایـر             

واذا حتقـق  . توافقًا مع ذكرى تأسیس قوة دفاع البحرین    
ابیـة علـى طریـق حـل االزمـة      ذلك فسوف یكون خطوة اجي    

واسـتقبلت  . السیاسیة اليت عصفت بالبالد منذ ربع قـرن     
اوساط املعارضة اخلرب بقدر من التفاؤل معربة عن أملها     
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بان یتغلب االمري علـى الصـعوبات الـيت تضـعها اجلهـات          
وقالت ان هذه اخلطوة سوف . املتضررة من االصالح يف طریقه    

 الطواريء ويف مقدمتـها  تكتمل باالعالن عن الغاء قوانني    
قانون امن الدولة الذي فرضه رئـیس الـوزراء وایـان        

 والذي رفضـه الـس   ٤٧٩١هندرسون على البالد يف العام     
الوطين املنتخب، وحماكمة مرتكيب جرائم التعذیب والقتـل      

 .خارج القانون
اســتغرب املراقبــون مــن اقــدام اجلامعــة االســالمیة يف  

وزراء شهادة دكتوراه فخریة مالیزیا على منح رئیس ال    
وطالبـت باعـادة النظـر يف ذلـك       . يف العلوم السیاسیة  

فجهـاز التعـذیب   . القرار الذي ال یشرف تلـك اجلامعـة      
الذي أنشأه رئیس الوزراء قام بتعـذیب آالف املـواطنني       
وقتل العشرات منهم، ورئیس الوزراء هـو املسـؤول عـن        

 سیاسـیة  حقبة سوداء امتدت ربع قـرن وأدت اىل كـوارث      
وهو الذي انقلب على دستور الـبالد    . وحقوقیة يف البالد  

وألغى العمل به وحّل الس الوطين املنتخـب، وزج بعـدد       
. من اعضاء ذلك الس يف السجون، بدون هتمـة او حماكمـة      

وهو مهندس قانون امـن الدولـة السـيء الصـیت الـذي          
استخدم بصورة مقیتة لقمع شعب البحرین على مدى اكثر     

وهو الذي استقدم االجانـب وسـّلطهم علـى      .  عاما ٥٢من  
ففي ظل هذه احلقائق . رقاب شعب البحرین ظلما وعدوانا    

هـل یســتحق الشــهادة املمنوحـة لــه؟ أمل تقلــل ادارة   
 اجلامعة من شأن شهاداهتا ومسعتها؟

وعلى صعید آخر عب رت املعارضة عـن حريهتـا ازاء الصـمت        
كانت املعارضة تأمل ان  و. الرمسي بشأن موضوع االستفتاء   

یتم التصویت على املواد اليت تتعارض مع دستور البالد،     
فاعادة العمل بدسـتور الـبالد    . ولیس على املشروع كله   

. هي املطلب االساس للشعب ولیس هناك اختالف بشـأن ذلـك      
وامنا اخلالف ینحصر باملواد الـيت تتعـارض مـع الدسـتور         

ت وتعطیه تفویضا غـري  خصوصا اليت جتعل االمري فوق السلطا    
حمدد الختاذ ما یراه من اجراءات عندما یرتئیها، وكذلك     
املــواد الــيت جتعــل جملــس الشــورى جــزءا مــن الســلطة  

ومتّنت املعارضة على االمـري ان یوضـح هـذین         . التشریعیة
املوضوعني بشكل حاسم لیتضح املوقف، او عـرض االسـتفتاء       

ور الـبالد او  بشكل یسمح للمواطنني باالختیار بـني دسـت      

 .املیثاق
يف عـددها  « القدس العربـي »ومن جهة اخرى نشرت صحیفة     

الصادر هـذا الیـوم للكاتـب البحـریين حـافظ الشـیخ           
احلیــاد السـليب لــدى اهـايل البحــرین جتــاه    » بعنـوان 
بـؤر النفـاق    »وجاء يف املقال حتدث الكاتب عن     « املیثاق

. «مالذین ميأل تطبیلهم وتزمیلـهم الفضـاء هـذه االیـا        
وقال ان هؤالء مل یعوا حمتوى املیثاق الذي حتتوي بنـوده      

ان املعـول علیـه يف هـذه     »وأضـاف   . مواد مجیلة لوطبقت  
الوثیقة هم اهايل البحرین خمصوما منهم بالضرورة تلـك      
االعداد من الطـر اء والغربـاء الـذین اعطیـت الـیهم          
اجلنسیة البحرینیة عن غري حق يف اثناء تلككـم االعـوام       

یلة من غیبة الدستور وغیبة املؤسسـة التشـریعیة       الطو
ان  » وانتـهى املقـال اىل القـول      . «والرقابة العامـة  

االنقاض اليت تراكمت من ازید من ربع قرن على ظهـورهم      
 ومن حوهلم يف املكان كما ازدمحت هبا علـى حنـو        املواطنني 

كوارثي ذاكرة الكیان هي من اهلول ما یستدعي اآلن مـن      
ة احلاكمة حـىت حتسـن خماطبـة االهـايل طاقـات         جانب السلط 

اقناعیة هائلة واستثئنائیة وفوق العادة ومن غري ریب     
ارقى بكثري من حیث النـوع واجلـوهر مـن رداءات اآللـة         
االعالمیـة الرمسیــة وابتــذاالهتا املمعنـة يف شــتم فطنــة   

 . «االهايل
 
  ینایر١٣

ورة على املیثاق، وذلك لكي یتسىن هلم مناقشة بنوده بصـ     
وطالبوا احلكومة بتوضیح القضایا الغامضة فیه     . واضحة

املنتخـب   خصوصا صـالحیات االمـري والعالقـة بـني السـني          
 وحتدید ملـن كلمـة الفصـل، دسـتور الـبالد ام           واملعی ن

كمـا طــالبوا بضــمانات  . املیثـاق املطــروح لالســتفتاء 
  لنزاهة االستفتاء وتوضیح عدد من النقاط مـن بینـها      

رض من ال یشارك يف االستفتاء النتقـام مـن قبـل       هل سیتع 
احلكومة او حماربة يف الرزق والوظیفة؟ وماذا سیحدث لو     

 ضد املیثاق؟ وملاذا  وهو املتوقع  صو ت اغلبیة املواطنني    
ال یعطى املواطنون فرصة االختیار بني الدستور واملیثاق؟     
وما تزال املعارضـة تنتظـر ایضـاحات رمسیـة حـول هـذ           

.  لتحدد موقفها النهائي قبل موعد االسـتفتاء     القضایا
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وحّذرت املواطنني من االستعجال يف اختاذ املواقف سـلبا او      
اجيابا خصوصا ان االزمـة اسـتمرت ربـع قـرن متواصـلة          
وحيتاج حلها اىل شفافیة كاملة وقرارات اصـالحیة حامسـة       

ولفتت نظر املواطنني اىل ضرورة قـراءة مقـال       . وحقیقیة
« القدس العربي» الشیخ اليت نشرهتا صحیفة    االستاذ حافظ 

 .یوم امس الا تساهم يف توضیح بعض جوانب املوقف
ويف الوقت نفسه یسود املواطنني شعور عام بوجود نوایـا      
اصـالحیة لــدى االمـري وحاشــیته، بینمـا یعــارض رئــیس    
الوزراء واجهزة القمع كلها تلك االصالحات ویتسـابقون      

ت املعارضـة ان تفشـل القـوى      ومتّنـ . مع الوقت الفشـاهلا   
املعادیة لالصالح، لكنها طالبت االمـري بتوضـیح الغمـوض        
الذي سوف یدفع اغلب املواطنني للتصویت ضد املیثـاق او      
مقاطعة االستفاء اذا استمر ، وحتقیق اصالح كامل یشـمل      
اطالق مجیع السـجناء السیاسـیني والسـماح غـري املشـروط          

 الطواريء خصوصا قـانون   بعودة املبعدین والغاء قوانني   
وعقـدت يف  . امن الدولة وحماكمة مرتكيب جرائم التعـذیب     

الیومني املاضیني ندوتان لطرح املوقـف احلكـومي وحماولـة        
ففـي یـوم االثـنني    . اقناع املواطنني على تأیید املیثاق    

املاضي نظمت مبركز املنامة االجتماعي بالقرب من الصالة     
تورة مرمي حسـن آل خلیفـة    الریاضیة باجلفري حماضرة للدك   

حاولت فیها الرتویـج لفكـرة جملـس الشـورى كجـزء مـن           
ونسب اىل الدكتورة مـرمي تزویرهـا      . السلطة التشریعیة 

للحقائق يف حماضرة سابقة حیث قللت مـن شـأن الدسـتور        
. وقالت انه مل یكن موضع اتفـاق بـني الشـعب واحلكومـة        

یكونـوا  ولوحظ ان املواطنني الذین حضـروا النـدوتني مل       
متحمسني للموافقـة علـى انتـهاك دسـتور الـبالد هبـذه           

 .الطریقة الفاضحة
وعلى صعید قالت الباحثة أميي هوثورن اليت تعمل مبعهـد      
واشـنطن ان التغــیري اذا مل حيــدث سـریعا فقــد تواجــه   

جاء ذلك يف مقالة نشرهتا جملـة    . البحرین اوقاتا عصیبة  
  ٤١٥رقـم    االمریكیـة يف عـددها االخـري      « بولیسي ووج »

ان مـن   » وجاء يف املقـال . ١٠٠٢ ینایر  ٥٢الذي صدر يف    
غـري املتوقــع ان تكــون االصـالحات املزمعــة يف البحــرین   

. «باملستوى الذي یليب طموحـات اغلبیـة شـعب البحـرین        
للبحرین تاریخ طویل مـن التـوتر السیاسـي         » وأضافت

 عندما قام  الشیخ عیسى، والد الشیخ   ٥٧٩١خصوصا منذ   
 حبل الـس الـوطين املنتخـب متـهما اعضـاءه بـرفض           محد،

التعاون مع احلكومة، واصدار قانون امـين مرفـوض علـى        
وكان رد فعـل السـلطات البحرینیـة علـى        . نطاق واسع 

مطالبة املعارضة باعادة الس الوطين وعلى االحتجاجـات      
االخرى االجتماعیة والسیاسیة ممارسة القمع علـى نطـاق       

احلركة خصوصا يف الفرتة العاصفة ما بني  واسع ونفي قادة    
وكمــا فعــل بقیــة  » وقالـت الباحثــة . »٨٩٩١ و ٤٩٩١

القادة العرب اجلدد، احاط الشیخ محد نفسه بلغة االصالح     
. ٩٩٩١منذ استالمه السلطة بعد وفـاة والـده يف مـارس        

فقد حـاول االمـري اجلدیـد هتدئـة االوضـاع الداخلیـة يف           
رین يف العـامل وبشـكل اهـم،     البحرین وحتسني صورة البحـ    

تثبیت سلطته يف مقابل عمه القـوي، رئـیس الـوزراء ا        
. «ملتشدد ضد االصالح، الذي یفضل ان یكون احلكـم لنجلـه      

ان  » وبعد ان تطرقت للمیثاق وبنوده توصلت اىل القول    
احلرارة اليت نشـأت بسـبب املیثـاق تشـري اىل ان عملیـة          

اىل تكـریس االزمـة   التغیري املرتقبة منذ زمن قد تنتهي     
 واختتمـت   .«ولیس حلها نظرا الحتمال عدم حتقق املطالب

ان العائلة اخللیفیة اثبتـت     » الباحثة مقاهلا بالقول  
قـدرهتا علــى االســتمرار يف السـلطة ولكــن اذا مل یــتم   
التعاطي مع االصالحات برباعة ومل حيدث تغیري شامل سـریعا      

لى الوالیـات  وع. فان البحرین سوف تواجه اوقاتا صعبة    
املتحدة ان حتث حكومة البحرین على االسـتمرار يف طریـق       
التنمیة االقتصادیة واالصالح السیاسي برغم ما قد حيـدث      

 .«من مشاكل على املدى القصري
االیرانیـة الـيت    « كیهـان انرتناشـیونال   »ونشرت صحیفة   

تصدر باللغة االجنلیزیـة يف عـددها الصـادر یـوم امـس          
املشـروع  »ین أشادت فیها مبا امسته   افتتاحیة حول البحر  

ولكـن اجلریـدة الحظـت ان املیثـاق        . للشیخ محد « االصالحي
غامض خبصوص جملس الشورى وعالقته بالس الوطين املنتخـب،      

. وكذلك ما یتعلق بصالحیات االمري وحتویل البالد اىل مملكة    
وقالت ان ذلـك الغمـوض مـن شـأنه ان یعیـق املشـروع           

 .االصالحي لالمري
 
  فربایر٢
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اكد االستاذ حممد جابر صباح، عضو الـس الـوطين الـذي        
حّله االمري السابق، ان فرض جملس الشورى على البالد امر     

وقـال يف مقـال نشـرته صـحیفة       . مرفوض وخمالف للدستور  
يف عددها الصادر یوم امس ان اي تغیري    « القدس العربي »

ولكنـه  جيب ان یكون نقلة اجيابیة يف الوضـع السیاسـي،       
 ان تتم هذه النقلة من خـالل تعـدیل الدسـتور       «اشرتط  

، وللوصـول اىل التعامـل   ٤٠١طبقا ملا تنص علیه املادة     
  حيتاج االمر اىل تفعیل ٤٠١مع املادة 

 ٥٧٩١ لعام ٤ الىت مجدت مبوجب االمر االمريي رقم    ٥٦املادة  
لیمـارس  . بتعلیق بعض مواد الدستور وحل الس  الوطين    

 الدســتوریة، وهــو اجلهـة املخولــة دســتوریا  صـالحیاته 
لتعدیل الدستور، وان ایة حماولة لتحدي هـذه احلقیقـة       

واستعرض الكاتب عددا . «ستؤدي اىل رفض الشعب للمیثاق    
ومـن  . من بنود املیثاق اليت تتعارض مع دسـتور الـبالد      
یـاتي   » ذلك اشار اىل احد بنود املیثـاق الـذي یقـول       

وقال « على راس السلطات الثالثصاحب السمو امري البالد     
 من الدستور الـيت تـنص     ب٢٣ انه یتعارض مع  املادة     

السلطة التشریعیة یتوالها االمري والس الوطين   »على أن   
وفقا للدستور، ویتوىل السـلطة  التنفیذیـة مـع جملـس         
الــوزراء والــوزراء، وبامســه تصــدر أحكــام الســلطة  

 القضیة اخلطرية اليت  وتطرق االستاذ صباح اىل   . «القضائیة
تكرس جملس الشورى كطرف يف السلطة التشریعیة كما جـاء      

الـيت جـاء   « احلیاة النیابیـة » حتت عنوان   ٦٢يف الصفحة   
ومن  اجل مزید من املشاركة الشعبیة يف الشؤون      » فیها

العامة، واميانا حبـق الشـعب مجیعـه يف مباشـرة حقوقـه          
 البحـرین ان  السیاسیة والدستوریة بات من صاحل دولـة     

یتكون  الس التشریعي فیها من جملس للشـورى علـى ان       
یكون اعضاؤه معینني، جبانب الس النیابي الذي یتكـون      

ــعب      ــف الش ــة طوائ ــون كاف ــبني ميثل ــاء منتخ ــن اعض م
ان جملـس   »  وبعد ان فّند هذه املقولة قال. «واجتاهاته

مـن  الشورى ال ميكنه ان یؤدي اىل فتح آفاق اوسع ملزیـد      
الدميقراطیة، بقدر مـا سـیكون دوره، لكونـه معینـا،         
العمل على تقلیص مساحة الدميقراطیة الىت ميثلها الـس      

لكـیال   » وانتهى الكاتب اىل القول  . «النیابي  املنتخب  
تصطدم توجهات الدستور الواضحة املعامل بغوامض املیثاق     

الوطين بات من  صاحل املیثاق ان یتضـح انـه لـیس لـس         
لشورى اي دور من قریب او بعید يف شؤون جملس النواب،     ا

الن االول معـني مــن قبــل السـلطة  التنفیذیــة وبفعــل   
التعیني یصبح تابعا هلا، وان اي تدخل لـه یهـز صـورة        

 .«فصل السلطات
اما االستاذ عبد الرمحن النعیمي فقد تطرق للقضیة مـن      
زوایا اخرى من بینها استمرار حرمـان عـدد كـبري مـن         

بحرینیني من اجلنسیة يف الوقت الذي یتم فیه جتنیس غري     ال
واىل هذه احلقیقة اشار الصحايف علي صـاحل يف      . البحرینیني

عموده الیومي هذا الیوم حیث ذكـر انـه بـالرغم مـن         
التصرحيات بان هؤالء املواطنني سوف یـتم جتنیسـهم اال ان       

 ان علـى  » وقال االستاذ النعیمي. شیئا مل حيدث حىت اآلن    
احلكم ان یعید النظـر يف موضـوع املئـات مـن املـواطنني          
الذین طردوا من البالد يف الثمانینات لكوم من اصـول      
ایرانیة ومن املذهب الشیعي، حیث اننا نتمىن ان یغلـق      
االمري هذا امللـف البغـیض، فـاالخوة  العـرب الـذین مت          
 جتنیسهم يف السنوات االخرية ال ميلكون من احلقوق التارخيیة    

 الـذین ولـدوا يف    البـدون  ما  ميلكه اولئك املواطنني     
ان  » وقـال . «البحرین والذین ال یعرفون وطنـا غريهـا      

املزید من الدميقراطیة هو العالج احلقیقي للمشكالت الـيت      
تفرزها التجربة الدميقراطیة، واسوأ احللول هو مصادرة     
حق الشعب يف املشاركة السیاسیة كمـا حصـل يف البحـرین        

، حیث وضعنا احلكم يف نفق ٥٧٩١ حبل الس الوطين عام     مثال 
  وانتـهى اىل القـول  . «مظلم طیلة ربع قرن من الزمان    

من الضروري للغایة الغاء قانون امن الدولـة، هـذا       »
القانون الذي عرب عن عقلیة  املرتزق الربیطـاني ایـان       
هندرسون، ومن یقف وراءه من كبار املسؤولني، وحیث رحل     

رتزق غري مأسـوف علیـه،  نطالـب برتحیـل طـاقم         هذا امل 
القمع يف وزارة الداخلیة واسـتبداله بطـاقم یتجـاوب        
والتوجهات الدميقراطیة لالمـري، كمـا فعـل امللـك حممـد          
السادس الذي ازاح وزیر الداخلیة والطاقم القمعـي يف      
املغرب لیربهن جلمیـع القـوى السیاسـیة بـأن االنفتـاج          

 .«ة ولیس تكتیكا للعهدوالدميقراطیة اسرتاتیجی
وعلـى صــعید آخـر اصــدرت املنظمـة الدولیــة ملكافحــة    

 بیانا قبل یـومني قالـت فیـه ان قـوات        OMCTالتعذیب  
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االمن اطلقت الغازات املسی لة للدموع والرصاص املطـاطي      
.  ینـایر ٨١لقمع مسرية سلمیة خرجت مبنطقة كربابـاد يف      
 عـن قلقهـا   وتطرق البیان اىل االعتقاالت الالحقة معب رة    

وطالبـت املنظمـة بضـمان     . من احتمال تعرضهم للتعذیب   
سالمة املعتقلني واطـالق سـراحهم فـورا، واجـراء حتقیـق          
مستقل يف ظـروف االعتقـال، واـاء االعتقـال التعسـفي          
للمواطنني والغاء قانون امـن الدولـة واحـرتام حقـوق         

 .االنسان واحلریات االساسیة
ا مـن االسـتفتاء الحقـا    هذا وسوف تعلن املعارضة موقفه    

 .انشاء اهللا
 
  فربایر٥

تابعت املعارضة املـؤمتر الصـحايف لـويل العهـد اللیلـة          
املاضیة، ورأت يف خطابه تغريا اجيابیا يف اخلطـاب الرمسـي       

ورح بـت  . الذي اعتاده الشعب خالل ربـع القـرن املاضـي       
بتأكیداته على االصالح السیاسي والتوجه حنـو املمارسـة       

لكنها يف الوقت نفسه الحظـت ان اخلطـاب مل       . الدميقراطیة
یقلل من القلق الذي یساور شعب البحرین بشأن ما جاء     

فقـد وعـد ويل   . يف مشروع تغیري الدستور خـارج آلیاتـه      
قریبا لكنه مل جيب بشكل  « بأخبار جیدة »العهد املواطنني   

حاسم على اهم سؤالني حمی رین خيتلجان يف قلـوب املـواطنني       
یات اليت مينحها املیثاق لالمري ومـا اذا كـان      ومها الصالح 

جملس الشورى ستكون له صالحیات تشـریعیة خالفـا لنصـوص        
كما مل یتطـرق لقـوانني الطـواريء الـيت        . دستور البالد 

فرضها رئیس الوزراء على البالد، وما اذا كانت ستلغى     
 . قبل االستفتاء

 ولفتت هذ القضایا نظر ممثلي العدد احملـدود مـن ممثلـي       
وسائل االعالم الدولیة، فمثال ابتدأت وكالة االسوشـیتد      

ان  » برس خربها الذي بثته حول املؤمتر الصحايف بـالقول     
التفصیالت املتعلقة باملیثاق الوطين اليت سـتمثل تغـیريا       
كبريا يف البحرین منذ ربع قرن لن یتم وضـعها اال بعـد       
 ان یوافق سكان الدولة اخللیجیة على املشـروع العـام،      

 واضـافت انـه مـع اقـرتاب      .«طبقا ملا قاله ويل العهد
. موعد االستفتاء یتصاعد القلق بسبب غیـاب التفصـیالت      

وعب ر الكثري من املواطنني عن خیبة امله بشأن الـتغريات      

املرتقبة بعد مالحظة الرتدد الرمسي يف االفصـاح عنـها ويف       
وقالوا ان . غیاب الضمانات بعدم انتهاك دستور البالد    

نتهاك ذلك الدستور من قبل احلكومة بالطریقة املزمعة     ا
كما ساد . یسلب الثقة يف اي اتفاق مستقبلي مع احلكومة    

املواطنني شعور باالنزعاج ازاء احتمـال تأجیـل تنفیـذ        
االصالحات السیاسیة ثالث سنوات االخرى طبقا ملا قاله ويل     

 .العهد
مـس  ومن جهة اخرى رفعت جلنة العریضة الشـعبیة یـوم ا      

رسالة مفتوحة اىل االمري طالبته فیها بان یـتم توضـیح       
طبیعة العالقة بني الس املنتخب و الـس املعـني، وطـرخ        
رأي اللجنة القانونیة املكلفة من قبل االمري فیما خيتص     
بصالحیات الس املعني وآلیة تعدیل الدستور قبل  اجراء     

 التصـویت  االستفتاء،  وان یتم حتدید القضایا املطلـوب     
علیها مثل  مسمى الدولة و الس  املعـني اجلدیـد  كـل        
علــى حــدة، وأن یــتم االعــالن رمسیــا بــأن التعــدیالت  
الدستوریة سیتم ادخاهلا عن طریـق اآللیـة الدسـتوریة         

 و ذلـك عـن طریـق السـلطة      ٤٠١ الىت تتمثل ىف املادة     
ىف سـیاق   » وقالت جلنة العریضة . التشریعیة   املنتخبة   

یح القضایا املزمع عرضها لالستفتاء جيـب  التأكیـد       توض
على أن الشعب هو مصدر السلطات مجیعا  و أنه ال توجـد      

وجـود  » وطالبـت اللجنـة بــ     . «أیة سلطة تعلو علیه   
مراقبني دولـیني  اىل جانـب  الرقابـة القضـائیة  حـىت          
یكتسـب  هــذا االســتفتاء مصـداقیته، و هتیئــة املنــاخ   

 وقالت ان ذلك املناخ ال یتحقـق    .«السیاسي الصحي لذلك  
الغاء قانون  أمـن الدولـة الـذى رفضـه      »اال من خالل    

الس الوطين السابق  جبمیع كتله النیابیة و على اثره     
، وصـدور مرسـوم    ٥٧٩١مت حل الـس ىف أغسـطس مـن عـام         

بقانون بالعفو العام عن مجیع املعتقلني  السیاسـیني  و      
اب حسني و رفاقه و السماح على رأسهم األستاذ عبد الوه    

جلمیع املبعدین  بالعودة اىل أرض  الوطن و بدون شـروط      
 .«.أو قیود

ومن جهة اخرى ستقام مسـاء غـد بنـادي اخلـرجيني نـدوة          
للمحامني البحـرینیني مـن اجـل مناقشـة مشـروع تغـیري           

وسوف یشارك يف الندوة ثالثة حمـامني هـم حمسـن        . الدستور
  الـذي حلـه االمـري السـابق    عضو الس الـوطين      مرهون  
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ــراهیم  ــى اب ــازي وعیس ــد غ ــة . وفری ــت املعارض وأهاب
باملواطنني حضور الندوة واملشاركة بالتعبري الواضح عـن      
ــار    ــارج االط ــتور خ ــیري يف الدس ــض اي تغ ــم ورف آرائه

 . الدستوري
 
  فربایر٦

للمرة االوىل يف تاریخ البحرین احلدیث یصدر قرار امـريي      
جناء السیاسیني والسماح بعـودة  بعفو عام عن اغلب الس    

ــدي ــانون   . املبع ــوما بق ــري مرس ــدر االم ــد ان أص فبع
 بـالعفو عـن اغلـب السـجناء السیاسـیني          ١٠٠٢ ٠١ رقم

 سـجینا  ٩٨٢والسماح بعودة املبعـدین، مت االفـراج عـن        
وعم ـت الفرحـة   .  مـن املبعـدین   ٠٠١سیاسیا، واكثر من    

لسـوداء  اجواء البالد للمرة االوىل منذ بدایة احلقبـة ا     
، ٥٧٩١ اغسـطس  ٥٢اليت بدأت بتعلیق العمل بالدستور يف     

وتصاعدت اآلمال بانفراج حقیقي يف الوضع السیاسي یؤدي     
ولكن . اىل مشاركة شعبیة يف ادارة البالد وصنع قراراهتا    

 سـجینا سیاسـیا وراء   ٥٢الفرحة مل تكتمل بسبب بقـاء      
القضـبان بتــهم ملفقـة بعــد حماكمـات جــائرة أصــدرت    

وطالبـت املعارضـة   . ها باوامر من رئیس الوزراء    احكام
بــاالفراج الفــوري عــن هــؤالء الســجناء الن اســتمرار  

وطلبـت مـن   . اعتقاهلم یعترب انتهاكا حلقوقهم املشـروعة     
جلنة االعتقال التعسفي التابعة لالمم املتحدة االهتمـام      
هبؤالء عندما تقوم بزیارهتا اىل البالد يف وقـت الحـق مـن        

یـوم  »ما اعتربت یوم السادس مـن فربایـر      ك. هذا الشهر 
 لشعب البحرین من أغالل احلقبة السوداء« احلریة

ومتّنت املعارضة ان ینجح  مشروع االصالح السیاسـي لالمـري       
معربة عن أملها بعودة قریبة للعمـل بدسـتور الـبالد        

كما اهابت باالمري الغاء ثنائیـة   . املعلق منذ ربع قرن   
التخلي عن جملس الشورى الذي  السلطة التشریعیة وذلك ب   

واشارت اىل ان . ارتبط باحلقبة السوداء ارتباطا وثیقا    
رئیس الوزراء استعمله لضرب احلركة الوطنیة املطالبـة      
. باعادة العمل بدستور البالد، ومتریر قـوانني تعسـفیة      

وتقــدمت املعارضــة بتهنئــة عــائالت الســجناء بــاطالق  
م ومشــوخهم يف ابنائهـا معب ــرة عــن اعتزازهـا بصــموده  

زنزانات التعذیب، وقالـت اـم سـیبقون رمـزا لعـزة          

الشعب والوطن يف مقابل املرتزقـة االجانـب مـن معـذبني         
وقالت ان صمود هؤالء املظلومني ساهم يف تعبیـد      . وجالوزة

 .طریق االصالح السیاسي
وجاء ترحیب املعارضة باطالق سراح السـجناء السیاسـیني       

تزامنـا مـع رفضـها لتغـیري      والسماح بعودة املبعدین م   
وكـررت املعارضـة موقفهـا     . الدستور بطرق غري دستوریة   

 . الرافض للمیثاق ما مل یتم اجالء الغموض الذي یكتنفه
ولوحظ الـرفض الشـعيب للمیثـاق مـا دام غامضـا خـالل           
الندوة اليت عقدت اللیلة قبل املا ضیة بنادي العروبة     

فبعـد  . ر االمريواليت حتدث فیها السید حسن فخرو، مستشا    
ان القى السید فخرو كلمته اليت استغرقت قرابـة نصـف       
الساعة انطلقت االسئلة من املواطنني الـيت كانـت تـوحي        

وكان النقاش مفتوحا  . برفض ثنائیة السلطة التشریعیة   
وصرحيا، حیث امتلك املواطنون شجاعة طرح االسئلة بـدون      

لة حـول  وتركزت االسئ. اخلشیة من انتقام جهاز التعذیب    
الغموض الذي حيیط بتغیري الدستور بوسائل غري دستوریة،     
وحول جملس الشورى الذي، اذا مـا أقـر املیثـاق، سـوف         

وسألت احدى املواطنـات  . یلغي دور الس الوطين املنتخب    
سبق ان تعرضت للسجن والتعذیب عما اذا كانت احلكومـة      

ولكـن السـید   . مستعدة حملاكمة مرتكيب جـرائم التعـذیب      
فخرو قال انه یتحدث عن املستقبل وان مـا حتـدثت عنـه        

اما االستاذ حممد جـابر صـباح، عضـو     . كان يف وقت سابق   
الس الوطين الذي حله االمري السـابق، فقـال ان هنـاك        

وأشار . «اجراءات ستتخذها احلكومة هي ضد الدميقراطیة    »
استعمال الكومبیوتر خلرق سریة التصویت، الذي من    »اىل  

وقـال مراقبـون   . «لغاء عملیة التصـویت كلـها     شأنه ا 
حضروا الندوة ان هناك حالة من الثقـة املفقـودة بـني        

 احلكومة والشـعب، وان حمـاوالت االمـري لتقریـب          الطرفني
الطرفني حتتاج لتخلیه عـن مشـروع جملـس الشـورى الـذي          

 . ارتبط ارتباطا وثیقا باحلقبة السوداء
 
  فربایر٧

تفتاء املزمـع عقـده االسـبوع     رفضت احلكومة إخضاع االسـ    
املقبل إلشـراف دويل، االمـر الـذي أثـار املخـاوف حـول           

وقال وزیر العدل الذي قـام    . احتماالت تزویر النتائج  
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بتفقد احد مراكز التصویت ان احلكومـة اكتفـت بتعـیني        
لالشراف على عملیة االقرتاع، وان هناك جلنـة مـن       « قاض»

كنـه مل یشـر اىل   ل. عشرة قضاة تشرف على العملیة كلها    
وكانت املعارضة قد طالبت باشـراف    . كیفیة فرز االصوات  

دويل هلذا االستفتاء ملنع التزویر، لكـن احلكومـة، كمـا        
یبدو من كالم وزیر العدل، رفضت ذلك، االمر الذي اثار     
قلق اجلهات احلقوقیة والسیاسیة البحرینیة بان نتـائج      

 املـواطنني  االستفتاء معروفة سلفا، برغم معارضة اغلـب     
لبعض مواد املیثاق خصوصا بعد إقحـام جملـس الشـورى يف        

 . السلطة التشریعیة، وهو جملس غري منتخب
ويف ندوة مجعیة احملامني اليت عقدت اللیلة املاضـیة اوضـح       
ثالثة حمامني شاركوا فیها جوانب مقلقة من املیثاق جتعله     

فقـد طالـب احملـامي حمسـن      . ینتهك الدستور بشكل فاضـح    
هون، عضو الس الـوطين الـذي حّلـه االمـري السـابق،          مر

بایضاح النقاط املبهمة قي املیثاق وخاصة العالقـة بـني       
ان نظام السـني یصـلح للـدول الكـبرية       »السني، قائال   

والدول اليت فیها حكم مركـزي وفیـدرايل مثـل امریكـا         
ولیس لدولة صغرية، وان لغـة املیثـاق تتسـع لتفسـريات         

وعّلق احملامي حمسـن مرهـون    . «كثرية ولیست حامسة  وتأویالت  
ال جيـب ان یكـون    » على تصرحيات ويل العهد االخرية بقوله    

كالمه مسّلما به النه قال ان  اخلرباء والقـانونیني سـوف       
یدرسون املیثاق ویصوغون ما یرونه مناسبا من تعدیالت،     

ورد علـى  . «فكیف یصوت الناس على شئ مل یدرس اىل االن؟    
ان حسـن النوایـا ال    » ل حول حسن النوایا بالقول    سؤا

وانتقد مستشـاري االمـري يف طریقـة      . «یعتد به قانونیا  
تعاطیهم مع تسـاؤالت املـواطنني وتركیـزهم علـى ضـمان          

امـا احملـامي عیسـى    . التصویت االجيابي بدال من التوضیح    
ابراهیم فقد قال ان تعدیل الدستور جيب ان یكـون مـن       

  .ين واملیثاق ال ميكن ان یعدل الدسـتور داخل الس الوط
ودعى اىل إطالع الناس على الدستور عرب نشره يف اجلریـدة      
او اصداره كما نشر املیثاق وذلك لالطالع والتعرف علـى      

مـع   » وقال احملـامي عیسـى ابـراهیم       . احكامه وبنوده 
االسف فان املیثاق یتناقض مع الدستور وذلك النـه خيـو ل       

مث  انتقــد . « علــى الســلطات الــثالثاالمــري باالشــراف
الصحافیني والكتاب الذین یدعون للمیثاق بطریقـة غـري       

صحیحة بعد ان كانوا یقولـون ان الدميقراطیـة التصـلح        
اما احملامي احملامي فرید غازي فقد اكد ان حكمـاء      . لنا

ــدیل    ــة تع ــرئیس مهم ــون ال ــتوري ال یعط ــه الدس الفق
اق صـحیح اذا كـان   الدستور، وان  االستفتاء على املیث    

طریقا اىل الدستور، وغري صـحیح اذا كـان املـراد منـه         
 .تعدیل الدستور

ومن جهة اخرى ما تزال احلكومة ترفض اطـالق اكثـر مـن        
عشرین مواطنا اعتقلتهم اجهزة التعذیب وأصدرت حبقهـم      

وبرغم الفرحة . احكاما ظاملة بعد حماكمات صوریة جائرة    
ــاالفراج   ــواطنني ب ــت امل ــيت عم  ــجناء ال ــب الس ــن اغل ع

السیاسیني، فان استمرار اعتقال اولئك املظلـومني یـثري       
. قلق اجلهات احلقوقیة الدولیة باالضافة اىل غضب عائالهتم    

وجتدر االشارة اىل ان وفد جمموعة العمـل حـول االعتقـال        
التعسفي التابعة لالمم املتحدة سوف تزور البالد يف وقت     

 االجـراءات القمعیـة   الحق من هذا الشهر، وسوف تنظر يف    
اليت فرضت على املواطنني خالل احلقبة السـوداء، والـيت مل       

ومن ذلك قانون امن الدولة وحمكمـة    . یتم الغاؤها بعد  
 .امن الدولة وصالحیات قوات التعذیب

يف عـددها الصـادر یـوم     « القدس العربي »ونشرت صحیفة   
امس مقاال للمحامي عبد اهللا هاشـم عضـو جلنـة العریضـة         

ــ ــوانالش ــرین   » عبیة بعن ــیة يف البح ــوى السیاس الق
قـال فیـه ان العفـو      « واالنفراج الـدميقراطي الـراهن    

العام یعين الغاء صفة اجلرمية عن االشخاص املستفیدین من     
ان انتفاء صفة اجلرمية على األفعال هذه   »العفو، مضیفا   

فیما یتعلق باملفرج عنهم والعائدین من املنـايف یرتتـب       
بیع أوضاعهم  وذلـك مبـنحهم وأبنـائهم      علیه إعادة تط  

وذویهم جوازات سفر وبطاقات سكانیة مبجرد دخـوهلم حـىت       
یتسىن هلم ترتیب أوضاعهم احلیاتیة وفقـا هلویـات صـاحلة        

 ومن حقهم أن متنح هلم اخلدمات والتسهیالت اليت . قانونا
منحتها الدولة للمواطنني بشكل سریع ومبوجبه اسـتثناء      

 فرصـة تقـدمي الطلبـات منـذ زمـن        وذلك لكوم حرمـوا   
انــه جــدیر طــرح أحــد املتناقضــات  » وقــال. «بعیــد

واملفارقات السیاسیة واتمعیة ذات العالقة بالتسـامح      
والعالقات السیاسیة واليت تبدأ من كـون إشـاعة حیـاة        

ــل بدســتور   وتفعیلــه ٣٧٩١دميقراطیــة ابتــداء بالعم
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ة وإلغــاء القــوانني املقیــدة للحریــات وإشــاعة حریــ 
النقابات وغريها من احلریات اليت نص علیهـا  الدسـتور       
كانت دائما ومن عقود عدیدة خلت من الزمان متثل جوهر     

 .«وصلب برامج القوى السیاسیة البحرینیة
 
  فربایر٨

أصدرت حركة احرار البحرین هـذا الیـوم بیانـا حـول         
موقفها من االستفتاء على مشروع تغیري الدستور املزمـع      

وجـاء يف البیـان تقـدیر احلركـة       . وع املقبل عقده االسب 
للمبادرات اليت اختذها االمري مؤخرا ومنها اطـالق سـراح       
اغلب السجناء السیاسیني والسماح بعودة بعض املبعدین،     
. ولكنها دعت املواطنني اىل رفـض املیثـاق بشـكله احلـايل        

وبررت رفضها بان املشروع مبهم وال یوضح صالحیات االمري،     
دســتور بإقحــام جملــس الشــورى يف الســلطة وینتــهك ال
كما انه جيري هذه التغـیريات خـارج نصـوص        . التشریعیة

الدستور الذي ال یسمح بتغیري مواده اال مبوافقـة ثلثـي       
وقد اهتمت وسـائل االعـالم    . اعضاء الس الوطين املنتخب   

الدولیة هبذا املوقف وبثته وكالـة االنبـاء الفرنسـیة        
ولقـي  . ریة وجهات اعالمیـة اخـرى     القط« اجلزیرة»وحمطة  

البیان ترحیبا واسـعا يف االوسـاط الشـعبیة الرافضـة         
 .العطاء احلكومة صكا مفتوحا

وكانت املعارضة قد رحبت بالقرار االمريي االخري، واهتمت     
وسائل االعالم الدولیـة بـذلك، وعم ـت الفرحـة ابنـاء          
البحرین باطالق سراح ابنائهم بعد معاناة شاقة يف غرف     

ولكن هذه الفرحة مل تكتمـل حیـث مـا یـزال         . لتعذیبا
اكثر من عشرین مواطنـا یقبعـون يف الزنزانـات بتـهم         

وعب ـر  . ملفقة من تألیف ایان هندرسون وجهازه املتوحش    
حقوقیون دولیـون عـن خشـیتهم مـن ان تسـعى احلكومـة           
الستغالل قضیتهم كورقة للضغط علـى املـواطنني للتوقیـع        

ور، وذلك بـاطالق سـراحهم قبـل     على مشروع تغیري الدست   
 . موعد االستفتاء بیوم او یومني

ومن جهة اخرى ازداد الغموض الذي یلف القرار االمـريي      
حول عودة املبعـدین، وذلـك بصـدور تصـریح عـن وزارة          
الداخلیة یوم امس حيصر السماح بـالعودة الفوریـة اىل       

وقـال  .  من املواطنني نشرت الصحف امسـاءهم   ٨٠١البالد يف   

طق باسم دائرة اهلجرة واجلـوازات التابعـة لـوزارة        تل
 الذین وردت امسـاؤهم   ٨٠١ان املواطنني الـ     » الداخلیة

يف العفو االمريي هلـم حریـة العـودة اىل البحـرین علـى          
اما املواطنـون اآلخـرون    . الفور وإكمال االجراءات هنا   

الذین یعیشون يف اخلارج والذین أدینوا باعمال مرتبطة     
ــ  ــاالمن ال ــیهم اوال االتصــال بالســفارات   ب وطين فعل

وهبذا اصبح العفـو   . «البحرینیة الكمال اجراءات عودهتم   
وبالفعل فقد رفضـت  . االمريي مشروطا، على عكس ما أذیع    

سفارة البحـرین يف لنـدن ترتیـب اوراق بعـض املنفـیني          
الذین اتصلوا هبا وكر ر مسؤولوها لبعض املواطنني اجلواب     

سابق وهو اننا مسـتعدون العطائـك   الذي كان یردد يف ال    
وتأكـد للكـثريین   . ورقة مرور فقـط ولـیس جـواز سـفر        

استمرار عقلیة رئیس الوزراء يف اجهزة الدولـة، وهـي       
. العقلیة اليت تسعى لوقف اي مشروع اصالحي لـدى االمـري      

 اذا كــان القـرار االمــريي جــادا   وتسـاءل املواطنــون 
 العودة ومـن  فلماذا التمییز بني من تقدم سابقا بطلب    

 مل یتقدم؟
الصادرة يف لندن يف « العرب»ومن جهة اخرى نشرت صحیفة     

 فربایر مقاال لالسـتاذ هـاني الـریس     ٥عددها الصادر يف    
هــل جيــوز ملــرتكيب االنتــهاكات ان ینعمــوا  » بعنــوان

 بریطانیــا واجلنــرال هندرســون والعدالــة  باحلریــة؟
جهـاز  وطرح املقال قصـة وجـود هندرسـون يف        . «الضائعة

املخابرات البحریين الذي مارس التعذیب على اوسع نطاق     
وتطـرق اىل  . خالل احلقبة السوداء حتت حكم رئیس الوزراء    

التحقیق اجلاري يف ملف التعذیب يف البحرین الذي تقـوم      
به الشرطة الربیطانیة على امل ان یؤدي ذلك اىل تقـدمي      

بـدو  ی » وانتهى اىل القـول  . هندرسون اىل حماكمة عادلة   
ان توجیه اهتام رمسي وحماكمة املتهمني بارتكاب جرائم ضد     
االنسانیة لیست مسألة مرتوكة للجهـاز القضـائي لیبـت        

فـاذا مثـل امـام     .... فیها مبوجب القانون واجراءاته   
احملكمة فلن یكون هو الوحید الـذي حيـاكم ویـدان، بـل         

وقـد یكشـف   . كذلك من جّندوه واستخدموه وتعاونوا معه    
قات احلساسة واملتشعبة مع املخابرات البحرینیة    عن العال 

فمىت یـا تـرى تنفـذ احلكومـة قرارهـا         . احملرجة للطرفني 
وتفسح للعدالة الربیطانیة ان تأخذ جمراها، وهـذا هـو       
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 .«السؤال املطروح اآلن
 
  فربایر٢١

بالرغم من اقرتاب موعد االسـتفتاء علـى مشـروع تغـیري         
 اكثـر مـن مخسـة عشـر     املیثاق الوطين فقد بقي يف السجن    

مواطنا ادینوا بتهم ملفقة من قبل حمكمة امن الدولـة      
وكـان امـري الـبالد قـد أمـر اللیلـة          . السیئة الصیت 

املاضیة اطـالق سـراح مثانیـة مـن املعـتقلني السیاسـیني           
. واغلبهم من منطقة سرتة بعد زیارة قام هبـا للمنطقـة      

   ومت االفراج عن كل من
زیز حسني عبد البـاقي، حممـد    یوسف عبد الباقي،عبد الع   

 الكّتاب، حممد العصفور، عبد 
وقد قضـى هـؤالء   . اهللا ابراهیم، حممد رضا یعقوب العطار    

املواطنون قرابة اربع سنوات بتهم ملفقة قـدمت امـام       
حمكمة امن الدولة السیئة الصیت اليت اصـدرت احكامهـا       

وكان هؤالء من ضمن االشخاص الذین سینظر    . اجلائرة حبقهم 
فد جمموعة االعتقال التعسفي التابعة لالمم املتحـدة يف      و

قضیتهم لدى قیامه بزیارته املرتقبة اىل البالد يف وقـت      
ولیس معلوما بعـد مـا اذا كانـت     . الحق من هذا الشهر   

الزیارة سوف تتحقق وذلك بعد توفر معلومـات تشـري اىل       
وهنـاك  . استمرار حماوالت احلكومة الغاءها او تأجیلـها     

حملیة ودولیة بالغاء قانون امن الدولة وحمكمـة     مطالب  
امن الدولة نظرا القتصارمها اىل املعایري الدولیة حلقـوق      

 . االنسان
وتأتي خطوة االمري هذه يف اطار مشـروعه االصـالحي الـذي        
ادى حىت اآلن اىل اطالق اغلب السجناء السیاسیني والسماح     

املشـروع،  ومتنت املعارضة استمرار ذلك    . بعودة املبعدین 
لكي یبىن العهد اجلدید على اسس من العالقات املتینة بني     

ویبـدو ان اجهـزة العهـد     . شعب البحرین وأمري الـبالد    
القدمي ما تزال قویة ومتمركزة يف مواقعها وتسـعى جبـد       

فمـثال واجـه املواطنـون     . العاقة املشروع االصالحي لالمـري    
 اقناع الذین توجهوا اىل سفارتي لندن ودمشق صعوبات يف    

املسؤولني باصدار جوازات سفر لكي یتمكنوا من العـودة      
وطلب احـد مـوظفي سـفارة لنـدن مـن بعـض          . اىل البالد 

املواطنني تقدمي رسالة طلب عفو، االمر الذي یعترب حماولة     

. لالساءة اىل القرار االمريي الذي صـدر االسـبوع املاضـي       
وجه واتضحت مؤامرات عناصر العهد القدمي كذلك عندما ت    

عدد من اخلرجيني اجلامعیني الذین سـبق اعتقـاهلم، ومعهـم        
عدد ممن أوقفوا عن العمـل بسـبب اعتقـاهلم، اىل وزارة        

فقـد  . الرتبیة لطلب التوظیف أو اإلعادة اىل  الوظیفـة     
قوبلوا برفض شدید من قبل موظفي الوزارة اليت یرأسها     
العسكري عبد العزیز الفاضل، احد الوجـوده املمقوتـة       

وأصر بعضهم على طلبه قـائال إن مـا     . قبل املواطنني من  
كتب  يف اجلرائد وكالم األمري یشري إىل إمكانیة  توظیفهم،     
فرد علیهم مسؤول قسم التوظیف قائال ان هدا غري ملـزم      
بالنسبة هلم وام لن یتم  اعادهتم ما مل یـأت القـرار       

 .من الوزیر شخصیا
زمـع عقـده یـومي    وفیما تتم االستعدادات لالستفتاء امل    

االربعاء واخلمیس املقبلني، لوحظ غیـاب االشـراف الـدويل        
املستقل على عملیة االقرتاع، االمر الذي من شـأنه فـتح       

وتعددت املواقـف بشـأن هـذا     . جمال التشكیك يف النتائج   
االستفتاء بـرغم التوضـیحات الـيت طرحتـها احلكومـة يف          

وم السـبت  وكان وزیر العدل قد صرح ی   . الیومني املاضیني 
املاضي بان الس الوطين املنتخـب سـیكون صـاحب احلـق يف         
التشریع، بینما سیقتصر دور جملس الشـورى علـى تقـدمي        

 سوف یكون هو ٣٧٩١وقال ان دستور   . املشورة غري امللزمة  
كما أبلـغ  . املرجعیة السیاسیة وسوف یكون فوق املیثاق    

بتجمیـد  االمري وفدا شعبیا یوم اخلمیس املاضي بانه أمر     
. قانون امن الدولة ومنـع اعتقـال اي مـواطن مبوجبـه        

واعربت املعارضة عن تقدیرها لتلـك اخلطـوات االجيابیـة        
ومتّنت ان یبادر االمري اللغـاء هـذا القـانون االرهـابي         

 . ومعه حمكمة امن الدولة السیئة الصیت
ويف ضوء تلك التطورات اصدرت حركة احرار البحرین یوم     

انا ّمجدت فیه بیاا السابق الدي كـان    السبت املاضي بی  
یدعو اىل رفض املیثاق، وتركت للمواطنني خیار التصـویت      

جاء ذلـك بعـد ان طرحـت     . باالجتاه الذي یریح ضمائرهم   
الفعالیات الشعبیة خـالل صـالة اجلمعـة مبسـجد الـدراز          

وطرحـت جلنـة العریضـة     . دعوهتا املواطنني القرار املیثاق   
موقفها يف بیان رمسي موقع من مجیـع  الشعبیة يف وقت الحق     

بینما . وجاء يف البیان دعوهتا القرار املیثاق    . اعضائها
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 . التزمت اجلبهة االسالمیة لتحریر البحرین برفض املیثاق
ويف تطــور آخـــر بثـــت  شــبكة االخبـــار العربیـــة    
التلفزیونیة مساء السبت املاضـي برنـامج نقـاش حـول         

 البحرین استمر قرابـة  االستفتاء على املیثاق الوطين يف    
وشارك يف النقاش عدد من املواطنني البحرینیني     . الساعتني

وتعـددت اآلراءحـول املیثـاق     . من داخل البالد وخارجها   
. ولكن لوحظ وجود حذر شـدید جتـاه مـا جيـري يف الـبالد         

واعترب النقاش حیویا النه ألقى االضواء علـى القضـایا       
وعب ـر املواطنـون   . یةاليت تتجاهلها وسائل االعالم الرمس    

عن ارتیاحهم للتوضیحات اليت أدىل هبـا املشـاركون حـول        
وكان هناك . كافة القضایا اليت تشغل بال اهل البحرین    

استیاء واسع من قیام تلفزیون البحرین ببـث مقـابالت       
مشوهة مع بعض رموز املعارضة يف اخلارج، حیث مل ینشر من     

قائمني على احملطـة،  تلك املقابالت اال ما یناسب اهواء ال    
وسوف ختصـص قنـاة   . بینما مت جتاهل النقاط املهمة االخرى    

« االجتـاه املعـاكس  »القطریة بوم غد برناجمها     « اجلزیرة»
 .ملناقشة الوضع يف البحرین

 
  فربایر٣١

عشیة االستفتاء على مشـروع املیثـاق، عب ـرت املعارضـة         
البحرینیة هـذا الیـوم عـن شـكرها وتقـدیرها جلمیـع           

نظمات واجلهات والشخصیات اليت وقفت مع شعب البحرین     امل
خالل حمنته يف احلقبة السوداء، وبذلت جهودهـا الـيت أدت       

كما رح بت . اىل حتقیق مكاسب ال یستهان هبا لشعب البحرین    
بالتوجه االصالحي لالمري وحاشیته، ومتّنت ان یبدأ العمـل      
بدستور البالد، والغاء قـانون امـن الدولـة وتسـهیل         

همات عودة املبعدین واطالق سراح من تبقى من السجناء     م
السیاسیني، واصدار جوازات سفر للمواطنني الذین حرموا     
منها، ودفع دیات الشهداء الـذین سـقطوا علـى ایـدي         
رموز التعذیب يف احلقبة السـوداء، والقضـاء علـى مـا         

 .تبّقى من آثار تلك احلقبة املشؤومة
ووج االمریكیـة بیانـا   وقد أصدرت منظمة هیومن رایتس     

وجاء يف . حول التطورات اليت جتري يف البحرین هذه االیام    
للمرة االوىل منـذ ربـع قـرن اصـبح بامكـان           » البیان

منتقدي احلكومة التعبري علنا عما يف اذهـام، وتكـرار       

. » أي بـدون ان یعتقلـوا   ذلك النقد يف الیوم التايل     
مسودة املیثـاق  هناك غموض مقلق يف لغة     » وقال البیان 

الوطين تشري اىل احتمال ان یكون اهلدف منه احلصـول علـى       
موافقة شعبیة لتكریس حكم العائلة اخللیفیة وموقعهـا      

. «املتمیز بدال من اقامة شكل مـن امللكیـة الدسـتوریة       
ال یتطرق لقـانون امـن الدولـة او     »وقالت ان املیثاق    

حقیقات حمكمة امن الدولة، وان القسم اخلاص وادارة الت    
اجلنائیة وقوات االمن العام ختضع مجیعها للشـیخ خلیفـة       
بن سلمان آل خلیفة، رئـیس وزراء الـبالد منـذ ثالثـة         
عقود، الذي یعترب معارضـا قویـا الي اصـالح سیاسـي ذي         

انه مع عائلته القریبة سیكونون   »وقال البیان   . «معىن
 االكثر خسارة يف حالة التحقیق الربملاني يف الفساد وسوء    

مث رحبت املنظمة باخلطوات اليت اختـدت     . «استعمال النفوذ 
ــودة    ــماح بع ــیني والس ــتقلني السیاس ــراح املع ــالق س الط

  املبعدین، ولكنها طالبـت باختـاذ خطـوات اخـرى مثـل         
الغاء قانون امن الدولة ووقف حماكمة املـواطنني امـام       
ایة حمكمـة مغلقـة ال تتـوفر فیهـا املعـایري االساسـیة           

ن السماح بعودة مجیـع الـذین یعیشـون يف       للعدالة، اعال 
اخلارج بدون قیود، ااء ممارسة اعتقـال االشـخاص ملـدد        
طویلة بدون هتمة او حماكمة، السماح للناشطني احلقـوقیني      
باقامة جمموعات غري حكومیة والسماح هلـم مبمارسـة تلـك        

 .«احلقوق الضروریة للدفاع عن حقوق االنسان
ة ملكافحـة التعـذیب بیانـا     كما أصدرت املنظمة الدولی   

عربت فیه عن تقدیرها الطالق سـراح املعـتقلني السیاسـیني        
والسماح بعـودة املبعـدین وخصـت بالشـكر املؤسسـات و          

وتطرق . املنظمات والشخصیات الذین تدخلوا نیابة عنهم    
البیان جلهود املنظمة يف املرحلة السـابقة للـدفاع عـن        

 .السجناء واملظلومني
قرر وفد جلنة االعتقال التعسفي التابع  وعلى صعید آخر    

لالمم املتحدة تأجیل زیارته للبحرین حىت شـهر اكتـوبر       
وكان وفـد حكـومي قـد قـام      . املقبل السباب غري معروفة   

. بزیارة اىل كل من جنیـف وبـاریس لاللتقـاء بـاملعنیني        
ورحبت جلنة الدفاع عن حقوق االنسان يف البحرین بقـرار      

یارة اليت ستتم يف شـهر اكتـوبر    التأجیل معتربة ان الز   
. «للحكـم علـى السیاسـات اجلدیـدة     »سوف تكون ضروریة    
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وطرحت اللجنة مطالب مشاهبة ملا طرحتـه منظمـة هیـومن        
وباالضافة اىل ذلك طالبت اللجنة بالتوقیع    . رایتس ووج 

على عدد مـن املواثیـق الدولیـة والسـماح للمنظمـات          
 مـن حریـة   احلقوقیة الدولیة بزیـارة الـبالد للتأكـد       

وانتهى . الصحافة والتعبري وحریة ممارسة العمل احلقوقي    
 عامـا   ٥٢نتمىن بصدق ان تكون الـ    » البیان اىل القول  

 .«املاضیة قد انتهت لیبدأ عهد زاهر
يف عـدده  « القـدس العربـي  »ومن جهة اخرى نشرت صحیفة     

الصادر هذا الیوم مقاال للدكتور عبد اهلادي خلف، عضو     
   الــذي حلــه االمــري الســابق، بعنــوانالــس الــوطين

  وجـاء يف املقـال  . « على أبواب عهد جدیـد؟      البحرین»
من بني القرارات اجلریئة تلك اليت هدفت اىل إضعاف مـن      »

جـرى التعــارف علـى تســمیتهم بـاحلرس القــدمي ومــن مث    
  وأضـاف . «إبعادهم عن مراكز القوة اليت یتمتعون هبـا     

 احلرس القـدمي وحـارقي   یعزز هذا الرأي اقتناع بطانة    »
خبوره بان االمور تسري يف طریق ال رجعة فیـه وان السـیف       

ولقد رأینا بعض هذه البطانـة یسـارع     . قد سبق العذل  
حلرق البخور لیس لالمري وحده بل حىت لوجـوه يف املعارضـة       

لكنـه  . «كانت ترمى قبل أسابیع قلیلة بأرذل النعـوت     
ا مـن االفـراط يف   اشار اىل حاالت مماثلة يف السـابق حمـذر      

ما زالت الذاكرة حتمل تفاصیل حیة الحتفاالت      » التفاؤل
شعبیة اجتاحت البحرین غداة تويل االمري السـابق احلكـم       

وكان تفاؤل الناس آنذاك، كما هو الیـوم،     . ١٦٩١عام  
وحتمل الذاكرة تفاصیل حیة الحتفاالت    ... عارما وحقیقیا 

 الـبالد عـام   شعبیة بنتائج اول انتخابات برملانیـة يف     
وعاشت البالد وقتها ایضا اجـواء عـرس التحـام        . ٣٧٩١

ارادة االمري بارادة الشعب علـى طریـق بنـاء الدولـة          
الدستوریة، اال ان میزان العدالة سرعان ما مال، وما     

هل یسغرب ان نتساءل هل ميكـن نسـیان       » مث قال . «یزال
املاضي بكل ما حيمله مـن مـرارة وخیبـات أمـل؟  وهـل          

ب الناس بفتح صفحة جدیدة قبل ان نغلق الصـفحات      نطال
السابقة وقب ان نتصاحل علـى تصـحیح مـا تضـمنته مـن          

لـیس مـن صـا حل      » وانتهى الكاتب اىل القـول    . «اخطاء
االمري وطموحاته، ولیس من صاحل مشروع االصـالح السیاسـي       
ان یصاب اجلمیع، امريا وخنبا موالیـة ومعارضـة بوبـاء        

 تأكیـد ال ميكـن ملشـروع بنـاء       فقدان الـذاكرة، وبكـل    
الدولة الدستوریة ان ینطلـق وان یتكـرس وان یسـتمر        
بدون ان یـتم االتفـاق علـى ان بدایـة عهـد جدیـد يف           

 .«البحرین تتطلب االعالن عن ایة عهد بائد
 
  فربایر٤١

أكد احلرس القدمي يف حكومة البحرین وجوده القوي عشـیة      
هذا التأكیـد مـن   وجاء  . االستفتاء على مشروع املیثاق   

أوهلا التهدیدات الـيت وجههـا    . خالل ثالث تطورات مؤسفة   
یوم امس املعذب املعروف عادل فلیفـل للمواطنـة رملـة        
حسن جواد، بانه سوف یعتقلها ویعذهبا اذا مل تتوقف عن     

وخـالل اتصـاله هبـا    . االدالء بتصرحيات لوسـائل  االعـالم      
تعـين هـذه   و.  بانتظارها٨٤هاتفیا قال هلا ان الغرفة     

الغرفة لضحایا التعذیب الشيء الكثري، ومع االسـف مـا       
وقـد مت  . تزال جاهزة الستقبال اجساد ابنـاء البحـرین      

. اطالع اجلهات احلقوقیة الدولیة على هذا التطور اخلطـري     
وكانت هذه املواطنة قد اعتقلت العام املاضـي وتعرضـت       

م لتعذیب رهیب على ایدي جالدي رئیس الوزراء ومن بینه    
وثانیهـا عـودة رئـیس الـوزراء رمـز احلقبـة           . فلیفل

السوداء والسبب االساس يف الشرخ الواسع الذي حدث بـني      
شعب البحرین والعائلة احلاكمة، اىل البالد بعـد غیـاب       
استمر قرابة الشهر، وكان غیابه الذي أدخل الفرحة يف     
قلوب ضحایاه احد االسباب اليت شج عت بعض املواطنني علـى      

شروع املیثاق، وأدت عودته اىل خیبة أمل واسـعة     قبول م 
وهناك مطالبة واسعة بازالته عـن    . يف االوساط الشعبیة  

امـا التطـور   . منصبه باعتباره رمـزا للحـرس القـدمي       
السليب الثالث فهو منع املبعدین من العودة اىل الـبالد      
بـرغم صــدور القـرار االمــريي الـذي مســح بعـودهتم غــري     

الي مواطن مـن خـارج اموعـة الـيت       ومل یسمح   . املشروطة
ذكرت يف القرار بالعودة، وذلك حبجة االجراءات االداریة     

 .والقانونیة
وفیما یتوجه املواطنون لالدالء بأصواهتم يف اول استفتاء     
من نوعه يف تاریخ البالد، لوحظ تبـاین واضـح يف اآلراء       

وقد سامهت اجراءات االمري . واملواقف ما بني مؤید ومعارض    
االخرية والرتكیز االعالمي للتأثري علـى الـرأي العـام يف        
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اقناع بعض املواطنني بـاقرار املیثـاق، بینمـا توسـعت         
دائرة الرفض خصوصـا بعـد حـدوث التطـورات املـذكورة          

واكدت حركة احرار البحرین اا يف الوقت الـذي      . اعاله
تدعم فیه توجهات االمري االصالحیة فقد طلبت من املواطنني     

 وقـد   .الء بأصواهتم باالجتاه الـذي یـریح ضـمائرهم   االد
استلمت احلركة يف الیومني املاضیني رسـائل كـثرية بعضـها        

ان هذا  » یؤید املیثاق واكثرها یعارضه، منها ما یلي    
املیثاق سیحول البحرین اىل دميقراطیة مصریة أو أردنیة     

 للمیثـاق ألن    ال  مقیتة، و أقول أنين سوف أصوت بــ      
 الشرعي ميلي علي ذلـك و ضـمريي كـذلك ، و لـن         تكلیفي

أكون شاهد زور على تزویر التاریخ و تكدیس السـلطات      
يف الذات األمريیـة  و سـوف نسـتمر يف النضـال السـلمي          

كلمة شكر لـن تسـتطیع      » وقال آخر . «لتفعیل الدستور 
ان تعرب عـن افتخارنـا مبعارضـة قویـة ال تتنـازل عـن           

ايل والنفــیس لشــعبنا مطالبنـا و مبعارضــة تــدفع الغـ  
ما استطیع ان اقولـه  واؤكـد علیـه هـو ان         . املعطاء

تعلموا ان وراءكم شعبا معطاء قدم الشهداء واملعتقلني     
ولن یبخل یوما عن تقدمي املزید لرفع رایـة     , و املعو قني 

احلق وهو مستعد لتقدمي الشهید تلو الشـهید و املعتقـل       
 .«تلو املعتقل لنیل حریته

 ٩١بت هبا املعارضة امر االمري بـاطالق سـراح     ويف خطوة رح   
سجینا سیاسیا یعتقد ام آخر املعتقلني السیاسیني، وهم     
حسن عباس حسن حاجي، مصطفى حسني حممود حسني، حسـن علـي       
امحد حیدر، حسن فرج حسن فـرج، حممـود خلیـل ابـراهیم         
املقهوي، جعفر مكي، على مرهون حممـد، حسـني حممـد حسـني         

 حسن مرزوق، حممد علي حسن خـامت، عـادل     ناصر، حسن امحد  
حسني علي حسني عبدالنىب، عبداهللا یوسف حممد علي الصـمیخ،      
حممد سلمان حممود خمتار، عقیل ناجي خلف الصـائغ، امحـد       
حیدر عباس حیدر، علي ابراهیم موسى علـي، علـى ابـو        
القاسم عبد اهللا، حممد رضا علي عابدي، فرحـات خورشـید       

وهبـذا ختلـو   . حبیب حسني تنكستاني افراح خورشید، یوسف    
غـرف التعــذیب البحرینیــة للمـرة االوىل منــذ منتصــف   

 .اخلمسینات من اي سجني سیاسي
الـذي  « االجتـاه املعـاكس  »وعلى صعید آخر أثار برنامج     

القطریـة اللیلـة املاضـیة قلقـا       « اجلزیرة»بثته حمطة   

كبريا لدى املواطنني بسبب منع الدكتور هالل الشاجيي مـن      
شاركة يف الربنامج مع الدكتور منصور اجلمري، الناطق     امل

وقد فوجيء معدو الربنـامج   . باسم حركة احرار البحرین   
باعتذار الشاجيي عن املشاركة قبل ساعتني فقط مـن بـدء       
الربنامج قائال انه استلم تعلیمات من البحـرین متنعـه       

وتساءل املراقبون عن  جدوى احلدیث عـن حریـة      . من ذلك 
.  يف ما یسمى العهد اجلدید يف ظل هـذه املعطیـات      التعبري

كما كشف الربنامج معلومات اضافیة عـن مـدى التعـذیب        
وأكدت املواطنـة  . الذي حدث يف البالد يف احلقبة السوداء    

رملة جواد التهدیدات اليت وجهها هلا عادل فلیفل ظهـر      
كمـا روى  . امس، وطالبت االمري حبمایتها من هـذا اجلـالد      

د رضي يف اتصال هاتفي من البحرین مـا حـدث      املواطن امح 
له من تعذیب يف الزنزانات وقـال انـه اصـیب بالصـمم         

وقـد تـابع املواطنـون ذلـك      . وعاهات اخرى نتیجة ذلك   
الربنامج بشـغف وحـرية ممـا جيـري يف الـبالد، خصوصـا ان           
االستفتاء الذي جيري الیـوم وغـدا ال خيضـع الشـراف دويل         

 .مستقل
 
  فربایر٨١
 

أمري البالد، الشیخ محد بن عیسى آل خلیفـة، هـذا      أصدر  
الیوم قرارا مهما بإلغاء قانون أمن الدولـة وحمكمـة       

وجاء يف املرسوم األمريي أن القرار سـیبدأ     . أمن الدولة 
وهبـذا  . العمل به من تاریخ نشـره يف اجلریـدة الرمسیـة       

القرار التارخيي تكون أغلب مطالب شعب البحـرین الـيت       
، ٥٧٩١ منذ القرار املشؤوم الذي صدر يف   ناضل من أجلها  

قد حتققت او يف طریقها ان تتحقق، وهـي إعـادة العمـل        
بدستور البالد وانتخاب الس الوطين والسماح بعودة غري     
مشروطة للمبعدین وإلغاء أحكام الطوارئ ويف مقدمتـها      

 . قانون أمن الدولة وحمكمة أمن الدولة
 بـن سـلمان إل   وكان رئـیس الـوزراء، الشـیخ خلیفـة        

خلیفة، قد اجتمع مع اربعة من الرموز الشـعبیة وهـم       
الشیخ عبـد األمـري اجلمـري والسـید عبـد اهللا الغریفـي           

ودار . واالستاذ عبد الوهاب حسني والدكتور علي العریيب    
احلدیث حول امور أخرى من بینها مشول قرار العفو جلمیع     
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ن بعـد  املواطنني بضمنهم اولئك الذین خرجوا من البحری    
كما طالبت الشخصـیات املعارضـة مبـنح      . هرهبم من السجن  
 اجلنسـیة   الذین یطلق علیهم البـدون    مجیع البحرینیني   

وجواز السفر، فوعد رئیس الوزراء بتحقیق هذا املطلـب      
 .اهلام الذي رفعته املعارضة منذ زمن بعید

وهبذه املناسبة تقدمت حركـة احـرار البحـرین بالشـكر         
 8فاء بوعده الـذي قطعـه علـى نفسـه يف       لالمري على االی  

فربایر عندما اكد انه سوف یلغي قـانون أمـن الدولـة        
وحمكمة أمن الدولة أمام الرموز الشعبیة اليت اجتمعـت      

 . معه يف ذلك الیوم
ومن جهة أخرى، أعلـن يف البحـرین عـن قیـام التجمـع          
الوطين احلر، مببادرة من عـدد مـن الشخصـیات الوطنیـة         

وتـأتي هــذه اخلطــوة  . ســاحة السیاســیةالفاعلـة يف ال 
استعدادا خلوض غمار العمل السیاسي يف ضـوء التطـورات       

ویتوقع قیام جتمعات أخرى يف الفرتة  . اليت حدثت يف البالد   
املقبلة للمشاركة يف احلوار حـول قضـایا الـوطن وطـرح         
الـربامج العملیــة قبــل  احلمـالت االنتخابیــة للربملــان   

ام بضـرورة احلفـاظ علـى      وهنـاك شـعور عـ     . والبلدیات
املنجزات اليت حتققت خـالل احلقبـة املاضـیة ومـن بینـها          
ــات    ــني التوجه ــل ب ــل املتواص ــوطين والتفاع ــاع ال اإلمج

 يف البالد، وهي الـيت     االسالمیة والوطنیة  السیاسیة 
حققت بامجاعها علـى املنطلقـات االساسـیة نصـرا لشـعب          

 .البحرین
وق اإلنسـان، بطلـب   كما تقدمت اللجنة البحرینیـة حلقـ      

 وكانـت احلكومـة قـد     .السماح هلا بالعمل داخل البالد
رفضت طلبا سابقا من اللجنة وقـع علیـه مثانیـة عشـر         

وحيتـاج نشـر ثقافـة حقـوق اإلنسـان         . مواطنا ومواطنة 
لتوسیع دائرة املتعـاطني مـع حقـوق اإلنسـان والسـماح          
بالتصدي مللفها بصراحة وإلغاء اآللیـات الـيت سـامهت يف        

 .السابق يف االنتهاكات اخلطرية هلا
 
  فربایر٩١

عقدت احملكمة اليت تنظر يف القضیة اليت قدمت ضد الكاتـب      
البحریين حافظ الشیخ جلسة اخرى یوم امس واسـتمعت اىل      

وكان عبد العظیم البابلي، النـاطق املصـري       . مرافعته

باسم وزارة االعالم البحرینیة، قـد تقـدم بـدعوى ضـد         
ويف . الشیخ متهما ایـاه بتشـویه صـورته     االستاذ حافظ   

جوابه اىل القاضي ذكر حافظ الشـیخ أسـباب كـره شـعب         
البحرین للسید  البابلي قائال أنـه أول صـحفي عربـي        

« اجلمهوریـة »كمراسل جلریدة  « اسرائیل»قام بزیارة لـ    
وقدم عدة ادلة على ذلك من بینها مقال كتبه     . املصریة

.  فلسطني  من حیفا ٩٧٩١ة البابلي يف تلك اجلریدة يف سن    
ويف اجللسة القادمة جيب على السید البابلي اثبات انـه      

علما بان هناك وثـائق لـدى احملـامني      « اسرائیل»مل یزر   
كما ان . تثبت انه كان مراسال جلریدة اجلمهوریة يف حیفا    

بسبب الشـكوك الـيت حتـوم    « الة»البابلي طرد من جملة     
 .«اسرائیل»حوله وعالقته بـ 

وعلى صعید آخر بدا الوضع يف الـبالد اكثـر اسـتقرارا        
بعد صدور املرسوم االمريي بالغاء قـانون امـن الدولـة        
وحمكمة امن الدولة اللذین حو ال هذه اجلزیرة الصغرية اىل     

وشعر املواطنـون  . جحیم مستعرة طوال ربع القرن املاضي    
للمرة االوىل خالل ربع قرن كانـت هـي االكثـر سـوادا يف         

یخ البحرین، بقـدر مـن احلریـة دفعهـم اىل النظـر          تار
ومع ترحیب اهل البحـرین هبـذه     . للمستقبل بتفاؤل حذر  

االجراءات االجيابیة اليت اختذها االمري وويل العهـد، فمـا       
یزالون قلقـني مـن اسـتمرار رمـوز جهـاز التعـذیب يف           

وكان عادل فلیفل قـد أثـار غضـب املـواطنني         . مواقعهم
ما وجــه هتدیـدات خطــرية ملواطنــة  االسـبوع املاضــي عنـد  

باالعتقال والتعذیب اذا استمرت يف التحدث مـع وسـائل       
 .االعالم

وبدا وزیر االعالم كذلك متشبثا بعقلیـة املاضـي وكـأن        
ففي مقابلة له یوم امس مع حمطة اوربیت،   . شیئا مل یكن  

أنكـر الــوزیر حممـد املطــوع ان هنـاك معارضــة طرحــت    
ة، وبر ر ما قـام بـه جهـاز     مطالبها عرب العقود املاضی   

التعذیب يف السنوات املاضـیة بأسـلوب جتـاوزه املشـروع         
وقـال انـه مل تكـن هنـاك      . االصالحي الذي تزعمه االمـري    

مصاحلة وطنیة على یدي االمري وحاشیته، فكأنه ال یرى ما     
حوله من بنیان جدید یشی د علـى االنقـاض الـيت تسـببت         

ومتنـت  . اعمـدهتا فیها سیاسات احلكومة الـيت كـان احـد        
املعارضة ان یكون هناك تغیري وزاري جدید بأسـرع وقـت       
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ممكن یطبح برموز احلقبة السوداء وادخال عناصـر شـابة       
اكثر استیعابا ملتطلبات مرحلة العمل بدستور الـبالد،      

 .واكثر اميانا باملمارسة الدميقراطیة
وعلى صعید آخر طرحت القائمة العمالیة الدميوقراطیـة      

برناجمهـا النقـابي و السیاسـي علـى اعضـاء        یوم امس   
اجلمعیة العمومیة للجنـة العامـة لعمـال البحـرین يف         

وتتكون القائمة مـن كـل     . م٤٠٠٢ ١٠٠٢دورهتا الثامنة   
 السید سلمان السید جعفر، امحد عبد احلسني اخلباز،    :من  

خالد العرادي، عبد الكرمي یوسف رضي، عبد الغفار عبد     
د اهللا یوسف، عبـد اهللا خسـني، حممـد     احلسني القیم، یوسف عب   

عبد الرمحن حممد، حممد امني حممدي، عبد اهللا بوجريي، خلیفة     
 .مبارك الشمالن

و یطالب الربنامج النقـابي حبریـة العمـل النقـابي و         
تشكیل االحتادات العمالیة يف البحـرین و تصـدیق دولـة        
البحرین على ا التفاقیات و معایري العمـل العربیـة و       

ة واحلقوق االساسیة للعمال و حل ازمة البطالـة      الدولی
اخلانقة يف البالد و توفري فرص  العمل جلمیع البحـرینیني      
و منهم مجیع الذین أطلق سراحهم مـؤخرا و عـودة مجیـع        
املبعدین النقابیني وتفعیل الدستور و خصوصـا البنـود       

وقـد أشـاد   . املتعلقة حبق العمل و احلریـات النقابیـة      
حدة الوطنیـة والـتالحم الشـعيب يف حتقیـق        الربنامج بالو 

التوجهات االصالحیة بفضل القوى اخلی ـرة و السیاسـیة يف       
البحرین وزیادة االجور املتدنیة يف ظـل الغالءاملعیشـي،       
وإعطاء املـراة العاملـة حقوقهـا الكاملـة، وتطـویر          
مزایا التأمینات االجتماعیة، والـتخلص مـن العمالـة        

اد يف الدولة كما طالـب وزارة   االجنبیة، و حماربة الفس   
العمل والشؤون االجتماعیـة بـالتخلي عـن تغییـب دور         

ومتثـل هـذه   . اللجنة العامة،  وفرض الوصـایة علیهـا      
القائمــة العمالیــة الدميوقراطیــة كافــة التوجهــات  

 .السیاسیة يف البالد 
 
  فربایر١٢

أصدرت جلنة العریضة الشـعبیة یـوم امـس بیانـا حـول          
ن  طالبـت فیـه بـان یكـون اي تغـیري        الوضع يف البحری  

وجــاء يف .  مــن الدســتور٤٠١دســتوري   وفــق املــادة 

يف ما خيتص بتشكیل اللجنة املتعلقة  بإدخـال       » البیان
التعدیل اخلاص مبسـمى الدولـة وكـذلك التعـدیل اخلـاص          
باضافة الس املعني فإننا ومن منطلق احلرص علـى سـالمة       

كل مـا تتعـرض لـه مـن     العملیة اإلصالحیة ومحایتها من     
أخطار نود أن نعرب عن حرصنا التام على ان تأخذ  هذه     
التعدیالت  طریقهـا اىل  التعـدیل و مـن خـالل تطبیـق          

 من الدستور  الىت تشرتط  لتعدیل أي حكم من    ٤٠١املادة  
أحكام هذا الدستور أن تتم املوافقـة علیـه بأغلبیـة        

 .«ثلثي أعضاء الس
ا االطار القانوني و الدستوري    وىف هذ  »  وأضاف البیان 

فأن اللجنة الىت سـیأمر صـاحب  السـمو بتشـكیلها  ال         
یتعدى دورها صیاغة التعدیالت املزمع إدخاهلـا علـى أن       

إن .  ..یرتك أمر  اقرارها للمجلـس النیـابي املنتخـب   
التقید بإحكام الدستور  ىف هذه القضـایا اخلطـرية هـو        

الدستوریة و قوهتـا  الذى یعطي هذه التعدیالت   صفتها     
القانونیة و یقیهـا  يف الوقـت نفسـه مـن أن تتعـرض          

وتعترب جلنة العریضة جتسیدا حقیقیا   . «للطعن يف املستقبل  
للتالحم الوطين الذي تبلور خالل احملنة، وتتمىن اسـتمرار      
ــى     ــة احلبل ــة الراهن ــا يف املرحل ــتالحم خصوص ــذا ال ه

 .باملفاجآت
لوهـاب حسـني، احـد    ومن جهة اخرى قال االسـتاذ عبـد ا      

الرموز السیاسیة ان احلكومة تسـعى الطـالق سـراح سـجني         
سیاسي معتقل يف الكویت هو عادل جاسـم احلـایكي الـذي        
یقضي عقوبة جائرة بالسجن بسبب حوزته منشورات تطالب     

وجتـدر االشـارةاىل ان    . باحلقوق الدسـتوریة يف البحـرین     
جن حكومة الكویت هو الوحیدة اليت اصـدرت احكامـا بسـ       

وكان االستاذ عبد . املطالبني بعودة الدستور يف البحرین    
الوهاب قد التقى مع رئیس الوزراء وطـرح معـه قضـیة        
التحقیق يف اجلرائم اليت ارتكبت حبق ابناء البحرین خالل     
احلقبة السوداء مطالبـا مبحاكمـة مرتكبیهـا يف الوقـت         

هنـاك اشـخاص     » وقال االسـتاذ عبـد الوهـاب      . املناسب
ا جرائم حبق السجناء يف البحرین، وننـوي تقـدمي       ارتكبو

 . «امسائهم اىل القادة لیتعاملوا معهم
ــرین    ــة البح ــة حكوم ــو الدولی ــة العف ــت منظم وطالب
بالتصدیق على املعاهدات الدولیة اخلاصة حبقوق االنسـان      

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


وقـد رحبـت املنظمـة    . وذلك يف بیان صدر عنها یوم امس    
 الدولة السـیئي  بالغاء قانون امن الدولة وحمكمة امن    

وكانت املنظمة من بني عشرات املنظمات الدولیـة      . الذكر
وناشطي حقوق االنسان الذین دعمـوا موقـف املعارضـة يف        

 مطالبتها بالغاء تلك القوانني التعسفیة 
ومن جهة اخرى خرجت یوم امـس مبنطقـة السـنابس مسـرية         

وقد . حاشدة شارك فیها عدد من رموز املعارضة الشعبیة    
ت املسرية  من اشارات السنابس اىل اشارات الدیـه      انطلق

وعادت ثانیة اىل داخل السـنابس، واسـتمرت اكثـر مـن         
السـاعة ونصــف السـاعة رفــع خالهلـا املتظــاهرون صــور    

وشـارك فیهـا عـدد مـن       . الشهداء واملبعدین والعلماء  
شخصیات جلنة العریضة الشعبیة من بینهم االسـتاذ حسـن       

 هاشم، سـعید العسـبول، السـید      املشیمع، احملامي عبداهللا  
وألقـى هـؤالء كلمـات محاسـیة       . ابراهیم كمـال الـدین    

ووطنیة ودوت اهلتافات والقبضات عالیا، خصوصا عنـدما      
هناك من یظن ان امن الدولـة ألغـي،     :قال عبداهللا هاشم  

ان امـن الدولــة أســقط ومل ی لـغ وان دمــاء الشــهداء   
سـقطته وهلـا   وجراحات املعذبني وجهاد املخلصني هي الـيت ا     

الســنیة »ومــن الشـعارات الــيت رددت  . «الفخـر يف ذلــك 
، «منصورین والناصـر اهللا »، «الشیعیة بل شعب یطلب حریة    

یـا وزان  »، «یا فلیفل شیل ایدك كل الشعب ما یریـدك     
 شـیل   املعذب خالد الوزان الذي قتـل سـعید االسـكايف        

اىل جانب الشعارات الوطنیة « ایدك كل الشعب ما یریدك    
كما دعت املسرية على لسان سعید العسـبول اىل      . ماسیةاحل

مسرية اخرى ستقام یوم اجلمعة القادم بعد صـالة العصـر       
 .تنطلق من دوار منطقة القدم

 ٠١وعلم من جهة اخرى ان احلكومة تعتـزم جتنـیس حـوايل        
آالف مواطن حبریين كانوا حمرومني من اجلنسیة طوال العقود     

ــت املعارضــة ا. املاضــیة ن یشــمل التجنــیس كافــة ومتّن
البحـرینیني الــذین ولــدوا يف الـبالد  وعاشــوا فیهــا   
والتوقف عن استقدام املرتزقة االجانب الـذین ال حتتـاج       

 .البالد خلدماهتم
 
  فربایر٣٢

يف تطور مؤسف نفى اللواء عبد اهللا الفارس وكیـل وزارة      

الداخلیة الكویيت لشؤون املباحث أن تكون البحرین قـد      
 لإلفراج عن املـواطنني البحـرینیني االربعـة       تقدمت بطلب 

الذین ألقي القبض علیهم يف الكویت العام املاضي بسبب     
امتالكهم منشورات تطالب حكومة البحرین باعادة العمل     

وأشـار الفـارس يف إتصـال مـع جریـدة         . بدستور البالد 
اىل أن قضیة البحرینیني الذین یـدخلون     « الشرق األوسط »

 السابقة ال تزال تنظر فیها احملـاكم    ضمن إطار املعارضة  
وجتـدر  . الكویتیة ألا من القضایا الشائكة، حسب قوله    

االشارة اىل ان حكومة الكویت هي الوحیدة  من بـني دول      
العامل اليت اعتقلـت مناضـلني حبـرینیني خـالل االنتفاضـة          

ولیس هناك . الشعبیة وسجنتهم بسبب مواقفهم السیاسیة    
 حبریين يف اي بلد آخـر غـري الكویـت    اآلن اي سجني سیاسي     

 .اليت وقف شعبها الكرمي مع شعب البحرین يف حمنته
ويف ضوء التطورات السریعة يف البحرین وازدیاد احلمـاس      
اجلماهريي للقیام بأنشطة خمتلفة صرح االستاذ حسن مشیمع     
بان اصحاب املبادرة سیواصلون التعـاطي مـع املعطیـات        

المیة وطنیة وام بصدد طـرح   السیاسیة اجلدیدة بروح اس   
برناجمهم للمشاركة بصـورة بنـاءة ومسـؤولة يف تطـویر         

ومن هـذا املنطلـق فقـد قـرر       . وترشید العمل السیاسي  
اصحاب املبادرة اعادة انتخاب االستاذ عبد الوهاب حسني     

وصرح مساحة الشیخ عبد االمـري   . كناطق رمسي بأسم التجمع   
ون تنسـیقهم مـع   اجلمري، أن اصـحاب املبـادرة سیواصـل       

الفعالیات السیاسیة االخرى  واملشاركة يف جلنة العریضة     
 وسـیمثل التجمـع يف هـذه االنشـطة كـل مـن        .الشعبیة

االستاذ عبد الوهاب حسني واالستاذ حسن مشیمع والدكتور     
واشــار مساحــة الشــیخ اىل ان الرمــوز . علــي العــریيب

الشعبیة بصـدد اعـادة النظـر حـول هیكلیـة التجمـع           
. یته ملواكبة التطور السـریع يف الوضـع البحـریين       وتسم

كما اشار اىل ضرورة مراعـاة مشـاعر عوائـل الشـهداء         
اننـا نعتـرب ان الفضـل لـدماء      »اثناء االفراح السیما    

الشهداء ولذا فأن عوائلهم وابناءهم حباجة ملسـاندتنا      
 . «املستمرة اعرتافا بفضلهم

ء املقبل كـل  ومن املقرر ان یعود اىل الوطن یوم االربعا    
من االستاذ عبد الرمحن النعیمـي واالسـتاذ عبـد الـنيب         

ومل . العكري بعد حوايل ثالثـة عقـود قضـیاها يف املنفـى        
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یتوقف هذان املناضـالن عـن العمـل دفاعـا عـن الشـعب           
وحقوقه طوال تلك الفرتة، وسامها، مع بقیة املناضلني، يف     

ؤمترات ایصال قضیته اىل العامل من خالل مشاركتهما يف املـ     
السیاسیة واحلقوقیـة والتواصـل مـع اجلهـات املعنیـة،          

وتكفي االشـارة اىل  . والكتابة يف وسائل االعالم العاملیة    
ان بعض وثائق اخلارجیة الربیطانیة الـيت تغطـي النصـف        
الثاني من الستینات یتطرق اىل انشـطة  االسـتاذ عبـد        

وقد أعربت املعارضة عن تقـدیرها ملـا      . الرمحن النعیمي 
قدمه هذان املواطنان اللذان ارتبط امسامها بشكل وثیـق      
بالنضال الشعيب املتواصل خصوصا خالل احلقبة السوداء حىت     

حتیة . بدأت مالمح االنفراج السیاسي على یدي االمري احلايل    
اكبار واجـالل هلـذین املناضـلني وصـاحبتهما السـالمة يف          

 .حلهما وترحاهلما
عامة لعمال البحـرین يف  ومن جهة اخرى عب رت اللجنة ال    

 عن ترحیب عمـال البحـرین     ١٠٠٢دورهتا الثامنة للعام    
بالغاء قـانون امـن الدولـة و حمكمـة امـن الدولـة،           
وبالدور الوطين املهم الـذي تقـوم بـه جلنـة العریضـة          

كما عب رت القائمة العمالیة  . الشعبیة و جلنة املبادرة   
 مئـات  الدميوقراطیة عن استیائها الكبري لعـدم توظیـف      

املواطنني الذین مشلهم العفو  وآالف الباحثني عن عمل  يف     
القطاع اخلاص وهم الذین وعد كـل مـن رئـیس الـوزراء          

 كمـا عـرب    .وزیر العمل عبد النيب الشـعلة بتـوظیفهم  
اعضاء اللجنة عن انزعاجهم من التباطؤ يف ذلك  يف حـني      
تستمر محایة العمالة االجنبیة  وجتدید الـرخص بسـهولة       

 الـف  ٠٠١للعمال االجانب الذین یقدر عددهم باكثر من     
وحذرت اللجنة من ان ذلك  سیؤدي اىل تفجر ازمـة      . شخص

عمالیة و سیاسـیة ثانیـة وقـد یـؤدي اىل تعثراملسـرية          
 .الدميوقراطیة

وعلى صعید آخـر رحبـت حركـة النهضـة التونسـیة بــ           
التطورات السیاسیة يف دولة البحرین الشقیقة ، الـيت      »

 قیادهتا أمري البالد بإقدامـه علـى اختـاذ قـرارات         توىل
 جریئة على 

طریق العودة إىل احلیاة الدسـتوریة الـيت تعطلـت منـذ         
 أوائل السبعینات فغرقت 

البالد يف ظلمات من العسف وخنق احلریات ما هدد وحـدهتا      

 الوطنیة و جعل مسعتها يف 
 یعـد »وقالت ان ما حتقق حـىت اآلن    « اخلارج مضغة األفواه  

خطوات صحیحة علـى الطریـق السـلیم حریـة إذا طبقـت          
بأمانــة أن تعیــد البســمة إىل آالف اآلبــاء واألمهــات  
واألطفال يف البحرین وتعـزز الوحـدة  الوطنیـة  علـى         
أساس املساواة يف املواطنـة ممـا هـو شـرط لكـل تنمیـة           

وبعد هتنئة شعب البحرین وحكومته على ما حتقق     . «وتقدم
یسـتیقظ النـائمون علـى بركـان       هـل    » تساءلت احلركة 

االستبداد العربي فیدركوا أن األوضاع بلغت من التعفن     
واالحتقان حدا ال یرجى معه غـري االنفجـار علـى النحـو         
ــج علــى منــوال   اإلندونیســي إذا مل یبــادروا إىل النس

. «البحرین قبل أن یدركهم الطوفان وهو علـى األبـواب      
 .صدر یوم امسووقع الشیخ راشد الغنوشي البیان الذي 

 
 ١٠٠٢یومیات مارس 

 
  فربایر٦٢

كر رت املعارضة البحرینیة موقفهـا الـرافض الجـراء اي        
 اليت ٤٠١تغیري لدستور البالد خارج ما تنص علیه املادة     

جاء ذلك يف ضوء تشكیل جلنة برئاسـة    . حتدد آلیة التغیري  
ولوحظ ان وزیـر  . وزیر العدل وعضویة عدد من الوزراء    

شیخ حممد بن خلیفـة آل خلیفـة، مـن بـني        الداخلیة، ال 
اعضاء اللجنة، االمر الذي أحدث انزعاجـا كـبريا لـدى        
املواطنني نظرا الرتباطه جبرائم التعذیب اليت ارتكبت ضد     

ومتّنـت املعارضـة   . ابناء البحرین خالل احلقبة السـوداء     
على امري البالد الذي قاد مسرية االصالح عدم السماح خبرق     

خلـي عـن الرمـوز الـيت ارتبطـت بتلـك          الدستور، والت 
احلقبة، خصوصا ان هناك من ابناء البحرین من یسـتطیع      
املشاركة يف املشروع االصالحي بدون ان تؤدي مشاركتهم اىل     

ولفتت املعارضة كـذلك  . االنزعاج الشعيب من احلرس القدمي    
اىل ما یدور يف االوساط الشعبیة من قلق واضـطراب منـذ       

اىل الواجهـة، االمـر الـذي أعـاد      عودة رئیس الوزراء    
الوساوس اىل النفـوس حـول احتمـال حـدوث انقـالب ضـد           
االصالحات، خصوصا ان ما هو موجود حىت اآلن هـو مراسـیم       

 .امريیة، ومل تقم دولة القانون بعد
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وشـاركت املعارضــة كــذلك يف الرتحیـب بزیــارة العاهــل   
املغربي، امللك حممد السادس، الذي یقوم بزیـارة رمسیـة       

واعربت عن ارتیاحها للتوجهات االصـالحیة الـيت       . للبالد
ميارسها جیل الشباب من احلكـام العـرب خصوصـا يف جمـال         

واكدت املعارضـة تقـدیرها     . الدميقراطیة وحقوق االنسان  
لالصالح السیاسي الذي جرى يف املغرب خصوصـا منـذ صـعود        
امللك حممد السادس اىل احلكم، والذي جرى يف البحرین على     

ومتّنـت  . ي امري البالد، الشیخ محد بن عیسى آل خلیفـة     ید
ــذاء     ــرین واالحت ــي يف البح ــالح السیاس ــتمرار االص اس
بالنموذج املغربي الذي أقصى رموز العهد السـابق مـن       
السـلطة خصوصــا وزیـر الداخلیــة الـذي ارتــبط امســه    

والحظت كذلك النشاط الذي متارسه   . مبمارسات غري انسانیة  
املغربیة حبریة االمر الذي سوف یضـفي    االحزاب السیاسیة   

على الوضع البحریين تطورا اضافیا فیما لـو مت العمـل       
وجتـدر االشـارة اىل ان افـراد العائلـة       . به يف الـبالد   

املالكة يف املغرب ال یشاركون يف السلطات الـثالث، االمـر       
الذي وفر للشعب جماال اوسع للمشاركة السیاسیة، وأبقى     

 موقـع بعیـد عـن متاهـات العمـل        العائلة املالكـة يف   
 . التنفیذي ومشاكله

ولوحظ من جهـة اخـرى تصـاعد الرغبـة يف الـتخلص مـن           
املرتزقة االجانب الـذین یشـكلون ثقـال علـى امكانـات          

فقد كتب علي سیار عمودا طالب فیـه بـالتخلص       . البالد
االجانب قائال ان بعض هؤالء تسـبب يف    « اخلرباء»ممن یسم ون   

وقـال ان  . كـبرية مث هـرب مـن الـبالد      مشاكل اقتصادیة   
. ابناء البالد قادرون على تقدمي خرباهتم يف خدمة الـوطن     

آخر هو حافظ امام، أراد ان یكون ملكیـا     « خبريا»لكن  
اكثر من امللك فتباكى على إسقاط قانون امـن الدولـة       
مربرا وجوده ومزی نـا قمـع املـواطنني، ومطالبـا بفـرض          

لبالد ختضع لتهدیدات فعلیة قانون آخر مماثل له، وكأن ا    
 .من ابنائها الربرة

ويف مدینة مانشسرت الربیطانیة عقدت یوم السـبت املاضـي       
ندوة شارك فیها بعض املفكرین واملثقفني ملناقشة تطورات     

وحتدث يف الندوة كل مـن الشـیخ راشـد       . الوضع البحریين 
الغنوشي واالستاذ توفیق السیف واالستاذ عبـد الواحـد           

حت يف الندوة افكار ومقرتحات عملیة لرتشید مسـرية      وطر .

التطـور يف البحــرین، واتســمت املـداخالت بــالكثري مــن   
 .االجيابیة وبث روح االمل

االسـبوعیة  « املشاهد السیاسي»ومن جهة اخرى نشرت جملة     
الــيت تصــدر يف لنــدن يف عــددها االخــري تغطیــة شــاملة  

مـن   » وانللتطورات اليت حدثت يف البحرین مؤخرا، بعنـ     
. « مسرية متعثرة استمرت ربع قـرن    القمع اىل االستفتاء  

واحتوى املقال على سرد واسع لتاریخ املشكلة السیاسیة     
يف البحرین منذ تعلیق العمل بدستور البالد وحل الـس      

. الوطين، والنضال الشعيب الذي تواصل عرب تلك السـنوات     
ة الدولیة كما تطرق ملواقف املنظمات احلقوقیة والسیاسی    

مث تناول املشـروع االصـالحي لالمـري      . خالل احلقبة السوداء  
وكیف انتهى اىل املیثاق الوطين الذي مت اقـراره شـعبیا       

وعرض بعض اهلـواجس  . باستفتاء عام قبل اقل من اسبوعني    
اليت تساور نفوس البعض خصوصا مع عودة احلـرس القـدمي،       

 . ممثال برئیس الوزراء اىل واجهة احلكم جمددا
 
  فربایر٨٢

ناشدت املعارضة البحرینیة امري البالد االسراع يف تشكیل     
حكومـة جدیــدة حلمـل مهمــة اعـادة العمــل بالدســتور    
وانتخـاب الــس الـوطين، لقطــع الطریـق علــى اعــداء    

جـاء ذلـك بعـد بـروز عـدد مـن          . الدميقراطیة واالصالح 
. الظواهر املقلقة منذ عودة رئیس الـوزراء اىل الـبالد      

ت املعارضة ان یوكل امر تشكیل الوزارة اىل شخصـیة      ومتّن
شابة قادرة على استیعاب املتغريات وبدء صـفحة جدیـدة       

وقالـت  . مع شعب البحرین لتجاوز مآسي احلقبة السوداء    
ان العهد اجلدید یتطلب التخلص من شوائب العهد القدمي     

 .بأشخاصه وسیاساته
 يف عدد من وقد الحظ املواطنون تكثف وجود قوات التعذیب    

فمثال شوهد عدد منـهم مبنطقـة    . املناطق يف االیام االخرية   
الدراز قبل لیلتني وهم یتابعون احد املـواطنني الـذین       
أفرج عنهم مؤخرا ما بني منزله ومأمت أنصار العدالـة،      
وشوهد آخرون عنـد منـزل مـواطن آخـر واقفـني بصـورة           

 ما  واتصل احد املواطنني باملعارضة متسائال    . استفزازیة
معين ان سیارات االمن العامة وسیارات االمن اخلاص الـيت      
یسوقها املرتزقة ال زالت تراقب املساجد واملآمت وتراقـب      
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 بیوت بعض الناشطني؟
 وأكد احلرس القدمي وجوده يف سفارات البحرین يف اخلارج،     
حیث اصبحت عرقلة اجراءات عودة املنفیني ظـاهرة تبعـث       

مري شخصـیا الصـدار امـر خـاص      وقد اضطر اال  . على القلق 
بتسهیل اجراءات عودة كل مـن االسـتاذ امحـد الـذوادي         

ويف سفارة البحرین يف لنـدن  . وعبد اهللا الراشد من دمشق    
بدا احد موظفي السفارة غـري قـادر علـى الـتخلص مـن          
اسالیب جهاز القمع، فطلب مـن بعـض املـواطنني كتابـة         

بوضـع  رسالة اعتـذار لتسـهیل عـودهتم، وأمـر آخـرین          
بصماهتم على االسـتمارات، االمـر الـذي یعتـرب تكریسـا          

 . لعقلیة اجهزة االمن الرهیبة
ومن جهة اخرى حصلت اجلمعیة البحرینیة حلقـوق االنسـان       

جاء ذلك . على ترخیص هلا بالعمل بعد شهور من االنتظار    
بعد رفض الطلب اكثر من مرة من قبـل رئـیس الـوزراء        

مـل النظـر فیـه نظـرا     شخصیا بعد ان رفضت وزارة الع    
 شخصا قـد تقـدمت بطلـب     ٨١وكانت جمموعة من    . حلساسیته

تشكیل اجلمعیة وذلك يف اطـار التوجـه الشـعيب لتشـكیل         
 .مؤسسات اتمع املدني
« املنظمة البحرینیة حلقـوق االنسـان   »ويف الدمنارك رحبت    

بقرار حكومـة البحـرین إلغـاء العمـل بقـانون أمـن           
وعب رت املنظمة عـن املـها    . الدولة وحمكمة أمن الدولة   

أن یتبع ذلك إلغاء أو تعـدیل القـوانني األخـرى مثـل         
قانون العقوبات الذي یسمح باإلعتقال التعسفي وإنشاء     

ودعت املنظمـة إىل تفعیـل اآللیـات       . احملاكم اإلستثنائیة 
والضمانات اليت حتمي حقوق املواطن  مثل تلك اإلنتهاكات     

اللیة ونزاهـة القضـاء،    واملمارسات وأمهها حتقیـق إسـتق     
ورفع القیود عن عمل منظمات حقوق االنسان غري احلكومیة     

 . سواء البحرینیة منها أو الدولیة
ومن جهة اخرى فازت القائمـة العمالیـة الدميقراطیـة        
فــوزأ ســاحقا ىف انتخابــات اللجنــة العامــه لعمــال  
البحرین الىت جرت یوم االثنني املاضي وحصـلت علـى ثقـه        

 اجلمعیة العمؤمیة للـدورة الثامنـة بـرغم       مجیع اعضاء 
وقـد  . تدخالت وزارتي العمل والداخلیـة ىف االنتخابـات      

ــیه     ــى مطالبهاالسیاس ــاىلة عل ــة العم ــززت القائم ع
 .والنقابیة ومساندهتا املطالب الدستوریة والشعبیة 

   االربعـاء  ومن املقرر ان یعود اىل الوطن هذا الیوم 
نعیمي واالستاذ عبد الـنيب  كل من االستاذ عبد الرمحن ال    

ومل . العكري بعد حوايل ثالثـة عقـود قضـیاها يف املنفـى        
یتوقف هذان املناضـالن عـن العمـل دفاعـا عـن الشـعب           
وحقوقه طوال تلك الفرتة، وسامها، مع بقیة املناضلني، يف     
ایصال قضیته اىل العامل من خالل مشاركتهما يف املـؤمترات      

مـع اجلهـات املعنیـة،     السیاسیة واحلقوقیـة والتواصـل      
وتكفي االشـارة اىل  . والكتابة يف وسائل االعالم العاملیة    

ان بعض وثائق اخلارجیة الربیطانیة الـيت تغطـي النصـف        
الثاني من الستینات یتطرق اىل انشـطة  االسـتاذ عبـد        

وقد أعربت املعارضة عن تقـدیرها ملـا      . الرمحن النعیمي 
امها بشكل وثیـق  قدمه هذان املواطنان اللذان ارتبط امس    

بالنضال الشعيب املتواصل خصوصا خالل احلقبة السوداء حىت     
حتیة . بدأت مالمح االنفراج السیاسي على یدي االمري احلايل    

اكبار واجـالل هلـذین املناضـلني وصـاحبتهما السـالمة يف          
 .حلهما وترحاهلما

ويف لندن، قال الدكتور جون بیرتسون، الباحـث باملعهـد       
ت االسرتاتیجیة ان امـام امـري البحـرین       الدوىل للدراسا 

مهمات صـعبة جيـب علیـه مواجهتـها اذا اراد ملشـروعه          
وقال يف حماضرة ألقاها اللیلة املاضي   . االصالحي ان ینجح  

بكلیة الدراسات الشرقیة واالفریقیة التابعـة جلامعـة       
لندن ان االمري قدم وعـودا كـبرية للمـواطنني يف مقابـل         

 الشعب باقرار املیثاق، وعلیه حصوله على صك مفتوح من    
ان حيقق تلك الوعود، وانه جيب ان حيصل تفویضـا شـعبیا       
الزالة عمه، رئیس الوزراء، اذا اراد ان یكون مبسـتوى      

 .التطلعات
 
  مارس٢

اســتمرت االشــاعات يف الــبالد حــول احتمــاالت التغــیري  
الوزاري املرتقب وهل سیكون حبجم مـا تتطلبـه املرحلـة        

لعات املواطنني، ام سیبقى حمصورا يف اطار   ومنسجما مع تط  
وكان ويل العهـد  . احلفاظ على توازنات العائلة احلاكمة    

قد أشار اىل عزمه على إشـراك دمـاء جدیـدة يف العمـل         
السیاسي املستقبلي، معتربا ان ذلك ضروري الجناح املشروع     

جاء ذلك خالل زیارته جلمعیـة   . االصالحي الذي طرحه االمري   

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ورحبت املعارضة هبـذا التصـریح    . بل ثالثة ایام  احملامني ق 
الذي سوف یؤدي، اذا ما نّفذ، اىل تطـویر جـاد للعمـل        
السیاسي يف البالد بعـد االحتقـان الـذي اسـتمر طـوال          

وتؤكد املعارضة ان االبقاء على اي من    . احلقبة السوداء 
رموز احلقبـة الكارثیـة يف احلكومـة سـوف یزعـزع ثقـة           

 .شروع االصالحياملواطنني يف جدیة امل
ومن جهة اخرى اسـتمرت املطالبـة بـالتحقیق يف قضـایا         
انتهاكات حقوق االنسان اليت حدثت خالل العهـد االسـود،       
خصوصا ان التلكؤ يف هذا اجلانـب مـن شـأنه ان یـنعكس         
سلبا على معنویـات املـواطنني الـذین تضـرروا نتیجـة          
ع ممارسات جهاز التعذیب، وان استمرار عناصره يف التمت    

حبصانة النظام من شأنه ان یؤثر سلبا على الثقة الـيت      
وناشدت املعارضة رموز . خلقتها اصالحات االمري وويل عهده    

احلكم التصدي هلذا الطلب امللـح  الن املنظمـات احلقوقیـة        
الدولیــة تواصــل التحقیــق يف ملــف حقــوق االنســان يف  

وعلى وجه اخلصوص طالبت املعارضة باالسـراع يف      . البحرین
 .تعویض ضحایا حقبة التعسف

وعلى صعید آخر قال االستاذ علـي ربیعـة، عضـو الـس         
الوطين الذي حله االمري السابق، يف كلمة القاهـا مبركـز       

جيـب أن تأخـذ   »املعارض مؤخرا ان التعدیالت الدستوریة     
طریقها الدستوري والقانوني عن  طـرق تطبیـق اآللیـة        

  ، وقال«ن الدستور م٤٠١الدستوریة املتمثلة يف املادة 
 أكدت جلنـة العریضـة الشـعبیة علـى وجـوب أن تـتم           «

إجراءات التعدیل عن طریق هذه القنوات الدستوریة حىت     
 «  واضاف قائال. «ال تتعرض البالد ألزمة دستوریة ثانیة

أن أزمة البطالة آخذه يف التفاقم وأا قد تتحـول اىل      
لكفیلـة  قنبلة موقوتة وأن على احلكومـة رسـم اخلطـط ا       

 ودعا االستاذ علي ربیعة اىل .مبعاجلتها قبل أن تستفحل     
 أن یتنافس املتنافسون على العمل السیاسي ألنة لـیس      «

حكرا على أحد ولكن تبقي مسؤولیة  املواطنني يف احلفـاظ      
على هذه املكتسبات وأخذ احلیطة واحلذر من أجل االبتعاد     

ن جلنـة  واكـد ا . «عن املشاریع الطائفیـة أو املذهبیـة      
اإلطار الواسع الذي یضـم  »العریضة الشعبیة ستبقي هي     

كافة التیارات السیاسیة واملظلـة الـيت حتمـي الوحـدة         
 .«الوطنیة وتدعم خطوات األمري اإلصالحیة

يف عـددها الصـادر یـوم     « القدس العربي »ونشرت صحیفة   
امس مقاال للدكتور عبد اهلادي خلف، عضو الـس الـوطين       

 ماذا  البحرین» السابق، مقاال بعنوان   الذي حله االمري  
بالغاء قـانون امـن الدولـة       » جاء فیه « بعد العرس؟ 

یتم الغاء جزء خمز من فصل كئیـب يف تـاریخ البحـرین،        
وهو جزء بدأ يف منتصف اخلمسینات باعتقال قادة احلركـة      

وذكر ان . «الوطنیة آنذاك وسجن بعضهم ويف وهتجري آخرین    
حتمــل الكــثري ممــا یــدعو اىل »االنبــا ء مــن البحــرین 

ومـن  . «التفاؤل، كما حيمل الكثري مما یدعو اىل التشاؤم    
دواعي التفاؤل، يف نظر الكاتب، ثقة الناس بصدق االمري     
وصدق وعوده، واصرار الناس على ضرورة اعطاء الفرصـة      
الكافیة للربهنة على قدرته، وجممل الظـروف السیاسـیة       

لكنـه قـال ان    . ولیـا واالقتصادیة حملیا، واقلیمیا ود   
ومن بـني هـذه الـدواعي     . «دواعي التشاؤم كثرية ایضا   »
اصرار االعالم الرمسي على تقدمي املشروع اال صـالحي علـى       »

انه سلسلة من املكرمات االمريیة، رغـم مـا يف ذلـك مـن         
انتقاص حلق الناس وحق االمري نفسه يف ان نعرتف له بانـه      

لیمـي والـدويل   استطاع ان یقرأ الوضـع الـداخلي واالق      
ان املكرمـات ال  »، مؤكـدا   «بصورة صحیحة وبدون مكابرة   

ومن دواعي التشاؤم ایضا، يف نظر   « تصنع دولة دستوریة  
الذي یؤكد « ازدواجیة اخلطاب السیاسي الرمسي   »الكاتب،  

، «االلتـزام مبشـروع الدولـة الدسـتوریة     »من جهة على    
 ج التعاطي مـع النـاس عـرب تعاضـدیات      »بینما یستمر   

واعترب الكاتـب ان مـن تلـك      . «طائفیة واثنیة وقبلیة  
جتاهل اخلطاب الرمسي لقضـیة مهمـة    »الدواعي تشمل ایضا    

هي ادماج بنات وابناء العائلة احلاكمة يف الوطن ومـا      
یتطلبه هذا االدماج مـن اجـراءات قانونیـة وسیاسـیة         

حتتاج املعارضـة،    » وانتهى املقال اىل القول   . «وتربویة
كل دعاة بناء الدولة الدستوریة اىل مواجهة   كما حيتاج   

حقیقة ان القوى اليت یتهدد مصـاحلها قیـام مثـل هـذه         
الدولة ما زالت يف مواقعها وما زالت متلك مـن اسـباب       
القوة ما ميكنها من االرتداد اىل عنـق الزجاجـة الـذي        

وحيتـاج مجیـع دعـاة    . كنا مجیعا فیه قبل اسابیع قلیلة    
 علـى اخـتالف درجـات مـواالهتم       بناء الدولة الدستوریة  

ودرجات معارضتهم، اىل االقتناع بان املكاسب الفئویـة،      
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رغم بریقها، ستكون عرضة خلطر املصادرة ما مل تكن جزءا     
من مكاسب شاملة حتققها مصاحلة وطنیة تسمو علـى مصـاحل       
ــت ام طائفیــة ام   التعاضــدیات القائمــة اثنیــة كان

 .«قبلیة
 
  مارس٥

االضحى املبارك، تتقدم حركـة احـرار    مبناسبة حلول عید    
البحــرین االســالمیة لشــعب البحــرین بــأحر التــهاني  
والتربیكات داعیة اهللا سبحانه وتعاىل ان یوّطد له االمـن      
. واالستقرار بعد السـنوات العجـاف الـيت نغصـت عیشـه         

وتبارك كذلك لرموز االصـالح السیاسـي يف الـبالد  هبـذه         
ج سیاسي مل تشهد الـبالد  املناسبة اليت تتزامن مع انفرا    

. له مثیال منذ ان بدأت احلقبة السوداء قبل ربـع قـرن      
وتشـعر احلركـة بارتیاحهـا     . والذي بدأه االمري مـؤخرا    

الشدید للنتائج اليت متخضت عنها حركة الشعب املباركـة      
وتـدعو احلركـة   . بعد نضال تواصل عـرب العقـود االخـرية       
هبدف غلقها ائیا، املعنیني باالمر للتصدي مللفات االزمة     

خصوصا يف ما یتعلق حبقوق املظلومني ومنع تكرر املمارسات     
ــاهرة      ــدي لظ ــالبالد، والتص ــفت ب ــيت عص ــة ال اخلاطئ

 .البريوقراطیة يف الدوائر احلكومیة
من جهة اخرى عب رت احلركة عـن ارتیاحهـا لقـرار امـري         
البالد باعادة فتح مجعیة التوعیة االسالمیة اليت أغلقـت      

 عـن وزارة العمـل   ٤٨٩١مشـؤوم صـدر يف فربایـر       بقرار  
اوامـر مـن جهـات    »والشؤون االجتماعیة بعد اسـتالمها      

وقد مضى على تشمیع باب هـذا الصـرح العلمـي        . «علیا
والدیين العتید اكثر من سبعة عشر عامـا صـادر جهـاز        
التعذیب خالهلا حمتویاته وقـام حبـرق املـبىن قبـل بضـعة          

قطبت رموزا فكریة مرموقة  وكانت اجلمعیة قد است   . شهور
ملوامسها الثقافیة وأنشأت مدارس اسالمیة للبنات وفصوال     

وجتـدر االشـارة  اىل ان هـذه اجلمعیـة        . تعلیمیة لالوالد 
، وذلك بعـد  ٢٧٩١حصلت على ترخیص رمسي للعمل يف العام     

. ٨٦٩١اربعة اعوام من تقدمي اول دستور هلا للحكومة يف     
رمـزا مأسـاویا ملشـروع    وبقیت خـالل احلقبـة السـوداء        

 .القمع، حیث صمدت بشموخ مثل شعب البحرین البطل
كمـا اعتــربت احلركـة قــرار مـنح جلنــة حقـوق االنســان     

قــرارا باالجتــاه »البحرینیـة ترخیصــا رمسیــا بالعمـل   
جاء ذلك بعد ان أعلن وزیر العمل عن قـرار      . «الصحیح

السماح للجمعیة بالعمل بعد مرور بضعة شهور على رفض     
« أوامر من جهات علیـا »وكانت  . لب من اجلهة نفسها   الط

قد صدرت باديء االمر برفض الطلب، ولكن مشروع االصـالح      
. الذي طرحه االمري اجرب تلك اجلهـات علـى مـنح الرتخـیص        

ومتنت احلركة ان تبدأ اللجنة عملها بشكل جـاد خصوصـا       
بعد الفشـل الـذریع للجنـة احلكومیـة حلقـوق االنسـان           

 . الشورىالتابعة لس 
وعلى صعید آخر یستعد املواطنون الستقبال العامل الكبري     
الشیخ عیسى امحد قاسم، عضو الـس الـوطين الـذي حلـه         
االمري السابق، الذي سوف یعود یوم اخلمیس املقبل قادما     
من مدینة قم االیرانیة بعد ان قضـى فیهـا اكثـر مـن         

 نفسه وسوف یعود يف الیوم . مثانیة اعوام دارسا ومدر سا   
االستاذ عبد النيب علي عبد احلسن الدرازي الـذي أمضـى       

 عاما يف املنفـى بسـبب مواقفـه السیاسـیة       ٧١اكثر من   
 . وانشطته الوطنیة

وأصدرت جلنة الدفاع عن حقوق االنسان يف البحرین بیانا     
حول التطورات االخرية يف جمـال حقـوق االنسـان يف الـبالد         

 حبرینیني للتحقیـق يف  طالبت فیه بتشكیل جلنة من مواطنني    
جرائم التعذیب، وحماسبة املسؤولني املتـهمني بالتعـذیب،       
وتعویض ضحایا التعـذیب، والغـاء القـوانني املخالفـة         
لدستور البالد والسماح ملنظمات حقوق االنسـان بالعمـل       

 . احلر
وكـان االســتاذ عبـد الوهــاب حسـني، الناشــط االســالمي    

یة قـد املعارضـة   املعروف، قد دعـا یـوم اجلمعـة املاضـ        
للشعور باالنتماء احلقیقي للوطن واحلفاظ علـى املصـلحة       
الوطنیة واالستماع اىل النقد، وان یكـون هلـا برنـامج        

مث تطـرق  . سیاسي واقعي واضح،  والعمل وفـق القـانون      
لواقع االعالم احمللي وكیف انه اهتم باملواطنني وآرائهـم      

ه هلـم بعـد   قبیل االستفتاء على املیثاق لكنه أدار ظهر    
كما اشار اىل القلق من تشكیل جلنة تغیري الدستور     . ذلك

خصوصا ان عضویتها اقتصرت على وزراء حمسوبني مجیعا على     
وطالب بـان تكـون   . احلقبة السوداء اليت ال تشر ف البالد    

 . اكثر متثیال للمواطنني
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اما الشیخ اجلمري فقد تطرق يف خطبة اجلمعـة اىل قضـایا       
ان یكــون االصــالح شــامال لالوضــاع مــن بینــها ضــرورة 

االقتصادیة والسیاسیة، واحملافظة على الوحدة الوطنیـة      
واحرتام القانون وااللتزام بالشفافیة واحـرتام الـرأي       

 .اآلخر
 
  مارس٧

تستعد البالد الستقبال مساحة الشیح عیسـى أمحـد قاسـم،        
عضو الس الوطين الذي حله االمري السابق والعامل الدیين     

روف، الذي یصل الـبالد غـدا بعـون اهللا عائـدا مـن          املع
وسوف تستقبله اجلماهري يف املطـار،    . مدینة قم االیرانیة  

وقـد بـث   . قبل ان یتوجـه اىل منزلـه مبنطقـة الـدراز        
تلفزیون البحرین هذا الیوم جزءا من مكاملـة هاتفیـة       

وباالضافة لكونـه  . اجراها معه صباح الیوم حول عودته    
، فقد عرف عن الشیخ عیسى قاسم قـوة    عاملا دینیا كبريا  

منطقه السیاسي خالل عضویته بالسني التأسیسي والـوطين      
يف النصف االول من السبعینات، حیث كان الرمز البـارز      

وساهم بشكل فاعل يف تأسیس مشـروع    . يف الكتلة الدینیة  
مجعیة التوعیة االسالمیة يف تلك الفرتة وبقي على رأسـها      

. ندما أصـدرت احلكومـة قـرارا حبلـها      ع ٤٨٩١حىت فربایر   
ویتوقع ان یكون لعودة الشیخ عیسـى قاسـم انعكاسـات        
اجيابیة واسـعة علـى الوضـعني االجتمـاعي والسیاسـي يف          

 .الوقت الذي تنتظر فیه البالد عودة العمل بالدستور
ومن جهة اخرى استمر قلـق املـواطنني يف االیـام االخـرية         

مرار تواجـد قـوات   ومنها اسـت  . ازاء عدد من الظواهر   
االمن يف املناطق السكنیة بشكل یستفز مشاعر املـواطنني،      
ورفض سفارات البحرین اصدار جـوازات سـفر للمـواطنني        
الذین یتقدمون بطلب ذلك، االمر الـذي یعرقـل حمـاوالت        
عودهتم اىل البالد، واالبقاء على اجلهـاز القمعـي الـذي        

یب كما فعـل  مارس التعذیب وتقدمي االومسة لعناصر التعذ    
الشیخ علـي بـن خلیفـة آل خلیفـة، وزیـر الداخلیـة           

وطالبـت املعارضـة احلكومـة      . بالنیابة االسبوع املاضـي   
بالتصدي هلذه الظواهر اليت ال تنسجم مـع روح االنفتـاح       

 .املتضمنة يف املشروع االمريي
القـدس  »ويف عددها الصادر هـذا الیـوم نشـرت صـحیفة         

یعة، عضـو الـس الـوطين     مقاال لالستاذ علي رب   « العربي
اآللیـة الدسـتوریة    » الذي حله االمري السابق، بعنوان    

وطـرح الكاتـب   . «هي السبیل الوحید الدخال التعـدیالت     
  جتربة حصلت يف اوكرانیا تشبه ما حدث يف البحرین قائال    

اجرى الرئیس كومجا اسـتفتاءا تنـاول  عـدة مواضـیع         »
 التشـریعیة و  منها  خلق جملس أضايف اىل جانـب السـلطة      

احلد من احلصانة الىت یتمتع هبا  أعضاء الربملان و ختفـیض      
 عضو  واعطاء الرئیس حق تعطیـل  ٠٠٣ اىل   ٠٥٤عددهم من   

سلطات الربملان  اذا ما فشل الربملان  ىف تشكیل أغلبیـة       
فعالة و دائمة أو اذا مـا فشـل ىف اقـرار  میزانیـة          

. ا من احلكومـة الدولة خالل ثالثة اشهر من تاریخ تقدميه    
و ألن أوكرانیا عضو ىف جملس أوروبا فقـد  اعتـرب الـس        

  عدم صحة  هذا االستفتاء لثالثة اسباب
أن هذا االستفتاء یتعارض والدستور الذى ال ميكـن         ١

 .تعدیله  اال مبشاركة الربملان
 أن هذه التعدیالت جاءت لتقویة سلطة الـرئیس علـى        ٢

 .حساب السلطة التشریعیة
 عــدم وضـوح شــكل االسـتفتاء و شــروطه و طریقــة     ٣

 .تنظیمه
 وىف ختام تقریر اللجنة  األوروبیة  املكلفـة بدراسـة       
هذه القضـیة أكـدت اللجنـة علـى أن الدسـتور احلـايل            

 یتضـمن األداة القانونیـة   ٦٩٩١املعمول به منـذ عـام       
األساسیة  الىت على قاعدهتا ميكن للدولة أن تطور و تبىن     

ة احلقیقیة، ولـذا فهـي تصـر علـى االحـرتام          الدميقراطی
وىف ایـة التقریــر أوصــت  .  التـام ألحكــام الدســتور 

اللجنة  بتعلیق عضویة  أوكرانیا  مبجلس أوروبـا اذا      
 .«ما مت تنفیذ نتیجة االستفتاء

 أن  ما حـدث ىف البحـرین   «   وتوصل الكاتب اىل القول
اصـة   عاما یعد  انتهاكا للدستور خ٦٢من تعطیل  دام     

 ٥٧٩١ لعـام  ٤و أن أسباب احلل  ىف املرسوم األمريي رقـم      
جاءت لتتحدث عن عدم تعـاون السـلطة التشـریعیة مـع         

 من الدستور فانه ٥٦و  حسب املادة    .  السلطة احلكومیة 
وجب اجراء انتخابات جدیدة للمجيء مبجلس جدید لوال أن     

  بتأجیل االنتخابـات اىل مـا بعـد    ٤األمر األمريي  رقم     
ور قانون انتخاب جدید  أوقف ىف  ىف مادته الثانیـة      صد
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 .« من الدستور٥٦العمل باملادة 
ويف حماضرهتا یوم السـبت املاضـي بنـادي العروبـة حـول          
اتمع املدني ناقشت الدكتورة مـنرية فخـرو عـددا مـن         

 هـل   فقـد تسـاءلت   .  القضایا املرتبطة باتمع املدني   
یلـه حسـب الظـروف    یتم الغاء قانون اجلمعیـات ام تعد     

 االحتـاد    القائمة؟ مث طرحت موضـوع االحتـادات املهنیـة   
العام للجمعیات املهنیة الذي سیضـم يف عضـویته كافـة        
النوادي يف البحرین والـيت یربـو عـددها علـى اخلمسـني          
نادیا، االحتاد العـام للجمعیـات املهنیـة مثـل مجعیـة          

ة احملاسـبني  احملامني ومجعیة املهندسني ومجعیة األطبـاء ومجعیـ      
وغريها من اجلمعیات،  االحتـاد العـام لنسـاء البحـرین         
ــائیة يف    ــات النس ــل اجلمعی ــویته ك ــم يف عض ــذي سیض ال
البحرین،  االحتاد العام لعمال البحرین الذي سیضـم يف      
عضویته االحتادات الفرعیة اليت سوف تشـكل يف املسـتقبل،       
االحتاد العـام لطلبـة البحـرین علـى مسـتوى املـدارس           

 .جلامعاتوا
 
  مارس٩

شهدت البحرین اللیلة املاضیة حضـورا مجاهريیـا واسـعا        
الستقبال مساحة الشیخ عیسى امحد قاسـم لـدى عودتـه اىل        

ــران  ــن ای ــا م ــبالد قادم ــوارع . ال ــت الش ــد اكتظ وق
باملستقبلني الذین بلغت اعـدادهم عشـرات اآلالف، االمـر        
 الذي ادى اىل تعطیل حركة املرور على الطریـق مـا بـني       
مطار البحرین الـدويل ومنطقـة الـدراز الـيت یقطنـها          

وكانت مظاهر االبتهاج واضحة علـى وجـوه      . الشیخ عیسى 
. املستقبلني نظرا ملا ميثله من رمزیـة دینیـة وسیاسـیة       

واستغرق قطع املسافة من املطار اىل منطقة الدراز الـيت      
ال تتجاوز العشرة كیلومرتات اكثـر مـن اربـع سـاعات،         

ويف . ون قطع بعض املسافة سريا علـى االقـدام     وفض ل الكثري 
مسجد الصادق ألقى الشیخ عیسى قاسم كلمة قـال فیهـا       
انه یهدف للمشاركة يف االصـالح السیاسـي الـذي تشـهده         
البالد، مؤكدا ضرورة دعمه لتجنیب البالد شـرور اخلـالف       

وقد اهتمت وسـائل االعـالم العاملیـة بعـودة         . واالختالف
ستاذ عبد النيب القافود، ونشـرت   الشیخ عیسى قاسم واال   

تصرحيات هلما یؤكدان فیها رغبتهما يف املشاركة االجيابیة     

 .يف اصالح الوضع السیاسي
وقالت منظمة العفو الدولیة يف بیان هلا صدر الیوم ان     
الوفد الذي یزور البحرین یتكون مـن السـید برتـرام        
براون، استاذ القانون جبامعـة شـیكاغو واآلنسـة جـون         

ي، مدیرة برنامج الشرق االوسـط باالمانـة العامـة،        را
. والسید سعید بومد وحة، الباحث بقسـم الشـرق االوسـط       

ان الوفد سوف یلتقي مسـؤولني كبـارا       » وقالت املنظمة 
باحلكومة وممثلني للمجتمع املدني وسجناء الرأي السابقني     

وقد تأخرت زیارة منظمة العفـو الدولیـة       . «واالعالمیني
الســابق بسـبب رغبــة احلكومـة يف منــع ظهــور   كـثريا يف  

احلقائق، ومل یسـمح بالزیـارة اال بعـد ان بـدأ االمـري          
 .مشروعه االصالحي وأفرغ السجون من املعتقلني السیاسیني

ويف صالة اجلمعة هذا الیوم القى كل من الشـیخ عبـد اال       
مري اجلمري والشیخ عیسى قاسم كلمتني مهمتني حول الوضـع       

هاهتما االجيابیة وترحیبـهما بـالتطورات     اكدا فیها توج  
ورح ب الشـیخ اجلمـري بوفـد منظمـة      . اليت حتصل يف البالد   

العفـو الدولیــة الـذي یــزور الـبالد حالیــا، ودعــا    
املواطنني اىل التعامل معه باجيابیة، كما دعـا احلكومـة       
للسـماح لوفــد مـن منظمــة حقـوق االنســان الربملانیــة    

ال الشیخ عیسى قاسم انه   وق. الربیطانیة بزیارة البالد  
سوف یركز على اجلانب الـدیين يف عملـه، بینمـا سـیكون         

وحضـر  . الشیخ اجلمري اكثر اهتماما باجلانـب السیاسـي      
كما أكد الشیخ عیسى . صالة اجلمعة عدد كبري من املواطنني    

قاسم ان شعب البحرین املسلم متوافق يف اطاره السیاسي     
كـال مـن الشـیعي    بعیدا عن املذهبیـة والطائفیـة وان       

والسين یتعبد وفق مذهبه لكن االثنني یقفان صفا واحـدا      
 .ازاء املشكل السیاسي

ويف لندن قال الدكتور عالء الیوسف، االقتصـادي الـدويل       
والناشط السیاسي البحریين، ان العمل احلقیقي لتنمیـة      

جـاء ذلـك يف حماضـرته الـيت     . البالد جيـب ان یبـدأ اآلن      
ة يف اجتماع بنادي اخللیج الثقايف   القاها اللیلة املاضی  

ورأى الـدكتور   . « مستقبل واعـد    البحرین » حتت عنوان 
الیوسف، الذي عمل عدة سنوات بصندوق النقـد الـدويل،       

 خفـض   ان امام احلكومة عددا من االولویات مـن بینـها      
العجـز يف املوازنــة وهــو عجـز متكــرر، والشــفافیة يف   
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 وعـالج ظـاهرة   التعاطي مـع واردات الـبالد النفطیـة،       
البطالة والتعاطي مع ظاهرة العمالة هبدف حتسني اوضـاع      

وعب ر . املستخدمني االجانب واحملافظة على حقوقهم االساسیة    
عن تفاؤل حذر باملشرو ع االصـالحي الـذي یـتم تنفیـذه         
حالیا، ودعا اىل تكریس احلریات العامة الزالة اخلوف من     

 .نفوس املواطنني
 نشــرت ١٠٠٢ مــارس ٥لصــادر يف  ا٦٥٦ويف عــددها رقــم 

   مقــاال بعنــوانGulf States Newsletterمطبوعــة 
توقعـات بتشــكیل حكومــة جدیـدة للتعجیــل باصــالحات   »

. وقالت ان املشروع االصالحي لالمري ال ميكـن عكسـه      . «قویة
على االمـري  »ونسبت اىل مسؤولني باجلناح االصالحي قوهلم ان     

نها قالت ان رئـیس  لك. «ان یقوم باصالح شامل للحكومة    
الوزراء قد یبقى يف السـلطة يف الوقـت احلاضـر، االمـر         

ونســبت اىل مصــادر . الـذي اعتربتــه مزعجــا للمعارضـة  
املعارضة قوهلا ان قوات االمن ما تزال منتشرة يف مناطق     

هنـاك رغبـة يف   »واضـافت ان   . كثرية من بینها الـدراز    
اطنني، حماكمة املتهمني بارتكاب جرائم التعذیب ضـد املـو      

وقالت . «لكن االوساط املقربة من االمري غري متحمسة لذلك    
ان احلكومـة لــن تسـتطیع حتاشــي ذلـك خصوصــا ان وفــد    
االعتقال التعسفي التـابع لالمـم املتحـدة سـوف یقـوم          

 .بزیارة مهمة للبالد يف وقت الحق
 
  مارس٢١

بدأ وفد منظمةالعفو الدولیـة الـذي یـزور البحـرین         
ول، بلقاءات مع املسـؤولني واحملـامني    اعماله یوم امس اال   

وقـال السـید كمـال مسـاري،       . وضحایا احلقبة السـوداء   
  الناطق باسم املنظمة لوكالة االسوشیتد برس باملنامـة     

اننا نأمل ان نتحدث بعمق مع اعضـاء اتمـع املـدني        »
لقد قامت البحرین مؤخرا     » واضاف. «واملسؤولني الكبار 

د ان نساعد على ترویج ومحایـة   خبطوات اجيابیة كبرية ونو   
وحثـت املعارضـة    . «هذه التطـورات االجيابیـة واملشـجعة      

املواطنني على االدالء بافاداهتم حول جتارهبم القاسیة مـع      
جهاز التعذیب الذي أنشـأه ایـان هندرسـون والـذي مل         

ومتّنـت ان تثمـر زیـارة    . یطرأ علیه اي تعدیل حىت اآلن    
 والتشـریعات احمللیـة   املنظمة عن تعدیل كامل للقـوانني     

 .لتتناسب مع املعایري الدولیة
والحظت املعارضة بقلـق بـالغ اسـتمرار مـرتكيب جـرائم          

. التعذیب يف مناصبهم يف غیاب ایة حماسبة او حماكمة هلـم     
وعلى وجه اخلصوص یسود املواطنني شعور عام بالسـخط مـن       
فرض كل من عبد الرمحن بن صقر آل خلیفة وعبد العزیـز      

ــة اهللا ــة  عطی ــة الغربی ــافظني للمنطق ــة، كمح  آل خلیف
وميتلـك الناشـطون احلقوقیـون البحرینیـون        . والعاصمة

ادلــة ملموســة علــى تــورط هــذین اجلالدیــن يف جــرائم  
التعذیب، وهم بصدد تقدميها للجهات احلقوقیة الدولیـة      

والتمسـت املعارضـة مـن    . لتستطیع اختاذ ما ميكن حبقهما    
د من احلقبة ا لسوداء وبدأ امري البالد الذي أخرج البال    

عهدا من االصالحات السیاسیة واحلقوقیة، االسراع يف اختاذ     
ما یلزم من اجراءات حبق هذین الشخصـني لكـي ال تتطـور        

وتؤكـد االدلـة الـيت    . القضایا وتصل اىل القضاء الدويل    
حبـوزة الناشــطني احلقـوقیني ان كــال مـن الشخصــني مــارس    

 غري قلیل مـن املعـتقلني   التعذیب الوحشي شخصیا حبق عدد    
وقالت ان خطوة كهـذه سـوف   . منذ اكثر من عشرین عاما    

تكرس الثقة بني شـعب البحـرین وحكومتـه الـا سـتكون          
 .بدایة اللغاء اآللیات اليت سهلت جرائم التعذیب

ومن جهة اخرى یتوقع االفراج غـدا عـن املـواطن عـادل         
 یكون واذا مت ذلك فسوف . احلایكي املعتقل بسجون الكویت   

هذا املـواطن آخـر املعـتقلني السیاسـیني البحـرینیني يف          
وكانت رموز سیاسیة كویتیة قد بـذلت يف     . الوقت احلاضر 

الفرتة االخرية جهودا لالفراج عن هـذا املـواطن املعتقـل        
وكتب السید عبد احملسـن مجـال، عضـو جملـس        . ظلما وجورا 

تیة الكوی« الوطن»االمة الكویيت، یوم امس مقاال جبریدة     
طالب فیه باطالق سراح احلایكي من السجن، والتقى كذلك     
مع رئیس الـوزراء، الشـیخ سـعد العبـد اهللا الصـباح،          

 . ملناقشة القضیة
وعلى صعید آخر اهتمت وسائل االعـالم الدولیـة مبواقـف        

« القدس العربي»فقد نشرت صحیفة    . املعارضة البحرینیة 
لسبت تقریـرا  اليت تصدر يف لندن يف عددها الصادر یوم ا    

عن احملاضرة اليت القاهـا الـدكتور عـالء الیوسـف یـوم          
ونشـرت  . اخلمیس املاضي بنادي اخللـیج الثقـايف يف لنـدن       

 تقریرا موسـعا عـن احملاضـرة الـيت القاهـا      » «صحیفة 
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الباحث االمریكي، جراهام فوللر، بنادي اخللیج الثقايف     
 الشهر املاضي حول سیاسـة ادارة بـوش االمریكیـة جتـاه        

« الـوطن »امـا صـحیفة    . قضایا اخللیج والشـرق االوسـط     
الكویتیة فقد نشرت مقابلة موسعة مع الدكتور منصـور      
اجلمري حول الوضع يف البحرین، تطرقـت ملناقشـة مواقـف        
املعارضة وتوجهاهتـا وطـرق عملـها وعالقاهتـا اخلارجیـة          

واكــد الـدكتور اجلمــري علــى  . وسیاسـاهتا املســتقبلیة 
شل حماوالت تفتیت الشمل البحریين من   الوحدة الوطنیة وف  

 .قبل اجهزة القمع املتضررة من تلك الوحدة
ويف لندن سوف تناقش تطورات الوضع البحریين بشكل موسع     
يف ندوة تعقد یـوم االربعـاء املقبـل مبجلـس اللـوردات          

وسوف یشـارك يف النـدوة الـيت دعـا الیهـا          . الربیطاني
ربملانیــة اللــورد ایفبــوري، نائــب رئــیس اللجنــة ال

الربیطانیة حلقوق االنسان، كل من الدكتور جون بیرتسون،     
ــرتاتیجیة،     ــات االس ــدويل للدراس ــد ال ــث باملعه الباح
والدكتور عبد اهلادي خلف، عضو الس الـوطين البحـریين       
الذي حله االمـري السـابق، والسـید سـاميون هندرسـون،          
، املتخصص بالشؤون اخللیجیة، والربوفیسور فرید هالیداي    

استاذ العالقـات الدولیـة بكلیـة االقتصـاد التابعـة          
جلامعـة لنــدن، والسـید جريميــي كـوربني، عضــو الربملــان    
الربیطاني، والدكتور منصور اجلمري، عـن حركـة احـرار        

وملعرفـة املزیـد عـن النـدوة ميكـن االتصـال           . البحرین
 كمـا  .4617 7274 020باللورد ایفبـوري علـى اهلـاتف    

اثلة جبامعة ویستمنسرت، بدعوة من تعقد مساء غد ندوة مم    
الدكتور عبد الوهاب االفندي ومشاركة كل من الـدكتور      
جون بیرتسون والسید روجر هاردي الصحايف بقسـم الشـرق       

 .االوسط هبیئة االذاعة الربیطانیة
 
  مارس٦١

رح بت املعارضة البحرینیة بالقرار الذي أصدرته حمكمـة      
 سـیادة البحـرین   العدل الدولیة هذا الیوم الذي أقر     

على جزیرة حوار، واعتربته ایـة سـعیدة خلـالف اسـتمر         
ــقیقني  ــدین ش ــني بل ــودا ب ــن . عق ــود االم ــت ان یس ومتّن

واالستقرار منطقتنا اخللیجیة، خصوصا ان كـال البلـدین       
دخال عهـدا واعـدا مبزیـد مـن احلریـة  واحـرتام حقـوق            

ومتنت املعارضـة علـى احلكـومتني االتفـاق علـى          . االنسان
سیاسات تعاون اقتصادي وتنموي مبا یعود علـى الشـعبني       

وقــد أقـر ت حمكمــة العــدل  . الشـقیقني بــاخلري والرخـاء  
الدولیة يف قرارها سیادة البحرین علـى جزیـرة حـوار        
وقطعة جرادة، بینما أعطت السـیادة لقطـر علـى فشـت         

واشتمل القرار كذلك على اعطاء   . الدیبل وجزیرة جنان  
ملمــر املـائي بــني جزیرتـي حــوار   قطـر حــق املالحـة يف ا  

والبحرین، وأعاد ترسیم احلـدود البحریـة بشـكل مـرض         
وعلى الفـور  . واعترب القرار معتدال بشكل عام    . للطرفني

 .أعلن امري البحرین موافقته على القرار
ومن جهة اخرى اصدر امري ا لكویت قرارا بـاطالق سـراح       

عشـر  املواطن عادل جاسم احلایكي بعـد ان قضـى مثانیـة        
شهرا وراء القضـبان بسـبب امتالكـه منشـورات تطالـب          

واعتــرب . حكومـة البحــرین باعــادة العمـل بالدســتور  
اعتقال احلایكي وثالثة مواطنني حبرینیني آخرین انتـهاكا      
صارخا حلقوق االنسان يف الدولة اليت كان یفرتض ان تكـون      

وجاء اطالق سراح . االكثر التزاما باحرتام حقوق االنسان    
یكي بقرار من امري الكویت بعد ان اتضح ان الكویت     احلا

هي الوحیدة من بني دول العامل اليت تعتقـل سـجناء رأي       
وشكرت املعارضة البحرینیة امري الكویـت علـى       . حبرینیني

 .قراره اطالق هذا املواطن املظلوم
وعلى صعید آخر قالت منظمة العفو الدولیة يف بیان هلا     

ان  » رمسیـة اىل البحـربن  اصدرته بعد انتـهاء زیـارة       
التحدي الذي یواجه احلكومة وشعب البحرین اآلن هو كیف     
ترتجم مباديء حقوق االنسان اليت حيتویها املیثاق الـوطين      

وكان وفد املنظمة قـد التقـى خـالل      . «اىل ممارسة یومیة  
زیارته اليت استمرت اربعـة ایـام كـال مـن االمـري وويل          

وناشـطي حقـوق االنسـان    العهد وبعض الوزراء واحملـامني      
وقالـت  . وسجناء الرأي السابقني والعائدین من املنـايف     

ان عملیة االصالح لن تكتمـل حـىت یـتم اصـالح          » املنظمة
القوانني البحرینیة احلالیة وتطبیقها لـتعكس املعـایري       
الدولیة املقبولة حلقوق االنسان ولضـمان اسـتمرارها يف       

براون، احد اعضاء  وقال الربوفیسور بارتام    . «املستقبل
الوفد الذي ضم كذلك اآلنسة جون راي رئیسة قسم الشرق     
االوســط باملنظمــة والســید ســعید بومد وحــة، الباحــث  
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هناك اآلن حاجة هلذه التغـیريات التشـریعیة        » باملنظمة
ملواكبة فرتة التحول، وقد اقرتحنا على حكومة البحـرین      

ویة نظرا بعض القضایا القانونیة اليت جيب ان تعطى اول    
المهیتها من اجل تطویر التشریعات البحرینیـة لتواكـب       
املعایري الدولیة، ومن بینها قانون االحكـام اجلنائیـة       

 «٩٨٩١وقانون اجلمعیات للعام 
يف تطور خطري اعتقلت قوات التعذیب اللیلة قبل املاضیة     
اربعة مواطنني كانوا یشاركون يف تـزیني احـد الشـوارع        

 وساد االوضاع موجة من الرعب بسبب    .بالعاصمة، املنامة 
هذه البادرة اخلطـرية، ولكـن تـدخل ويل العهـد أدى اىل         

وعـرف مـن بـني الـذین     . االفراج عنهم يف اللیلة نفسها    
. اعتقلوا املواطن حممد رضا املخلوق من منطقـة املنامـة      

وعلى الفور تعالت االصوات املطالبة بوضع حد ملمارسـات      
هاكاتـه الفظیعـة حلقـوق    هذا اجلهـاز الـذي عـرف بانت       

واكــد مراقبــون ان . االنســان خــالل احلقبــة الســوداء
استمرار االصالح السیاسي یتطلب التخلص من اآللیات اليت     
سهلت انتهاك حقوق االنسان يف املاضي ومن بینـها جهـاز       

 . التعذیب الذي أنشأه ایان هندرسون
وكان املواطنون قد أصیبوا بالذهول وخیبة االمـل بعـد       

ق وزیر العمل، بأمر من رئیس الوزراء، هتدیدا مبنع     اطال
التجمعات السیاسیة اليت انتعشت يف ظل املشروع االصـالحي      

فقـد قـال وزیـر العمـل يف     . ا لذي أطلقه االمري مؤخرا    
تصریح نشرته وسائل االعالم احمللیـة ان بعـض التجمعـات        
ميكن اعتبارها احزابا سیاسیة، وبالتايل فهي ممنوعة الن     

ة البحرین ال تسمح بتشـكیل االحـزاب السیاسـیة يف        حكوم
وكان املواطنون یتهیأون العالن جتمعـات سیاسـیة       . البالد

متثل التوجهات الفكریة والسیاسیة هلم، فجاء التهدیـد      
احلكومي خمی با لآلمال ومشريا اىل خطـورة اسـتمرار احلـرس        

 مـن  ١٢واستند وزیـر العمـل للمـادة      . القدمي يف احلكم  
، وهو القانون الذي تطالب  ٩٨٩١معیات للعام   قانون اجل 

 .اجلمعیات احلقوقیة بتغیريه
 
  مارس٩١

سادت اجواء اجيابیة منطقة اخللـیج يف الیـومني املاضـیني        
بعد صدور قرار حمكمة العـدل الدولیـة بشـأن اخلالفـات         

وعربت االوساط السیاسیة عن  . احلدودیة بني قطر والبحرین   
 الطرفني كما هو واضح مـن   ارتیاحها للقرار الذي أرضى   

ويف البحرین قـررت احلكومـة اعتبـار       . اخلطابات الرمسیة 
وارتفعـت  . یومي السبت واالحد عطلـة رمسیـة باملناسـبة       

اصوات عاقلة تدعو اىل فتح صفحة جدیدة مع اجلارة قطـر      
وبقیة دول املنطقة، واعتبار القرار مدخال لعهد جدیـد      

واعتـرب  . اضي وخالفاتهمن العالقات اليت ال تشوهبا عقد امل    
ــرا    ــدین مؤش ــريا البل ــا أم ــذان القامه ــات الل اخلطاب

 .لرغبتهما يف جتاوز املاضي والتوجه حنو املستقبل
فقد . وما یزال االهتمام االعالمي بالشأن البحریين قویا    

لوحظ انفتاح االعالم اخللیجي على املعارضـة البحرینیـة       
ة ورموزهــا، وذلــك بــاجراء اللقــاءات معهــم وتغطیــ 

فقـد بثـت حمطـة ابـوظيب     . التطورات اليت حتصل يف الـبالد     
الفضائیة اللیلة املاضیة تقریرا مفصال حـول الوضـع يف       

والتقى مراسل . البحرین ومستقبل االمور يف هذه اجلزیرة    
احملطة بعدد من الرموز السیاسیة والدینیة مـن بینـهم       
 الشیخ عیسى امحد قاسم عضو الس الوطين الذي حله االمري    

وركز التقریر يف بعض جوانبه على قـرار فـتح       . السابق
مجعیة التوعیة االسالمیة وسألت الشیخ عیسى عن توجهاهتا     

كما اجرت حوارات مع وزیـر العمـل وبعـض        . املستقبلیة
ــرمسیني ــحافیني ال ــدة . الص ــا جری ــط»ام ــرق االوس « الش

السـعودیة فقــد اهتمـت بشــكل ملحـوظ مبقابلــة رمــوز    
ابلة مع الشیخ عیسى قاسم والشـیخ    املعارضة، ونشرت مق  

واهتمت صحیفة . علي سلمان واالستاذ هاني الریس وغريهم    
الكویتیـة بالوضـع البحـریين ونشـرت حتلـیالت          « الوطن»

 .ومقابالت مع بعض رموز املعارضة
وبرغم االجواء االجيابیة بشكل عام فما یزال هناك قلـق      

حلـرس  من استمرار االعمال االسـتفزازیة الـيت ميارسـها ا       
فما تزال قوات االمـن تتواجـد يف     . القدمي جتاه املواطنني  

عدد من املناطق مثل الدراز، وتتخذ مواقع قریبـة مـن       
ويف مساء اجلمعة املاضیة قامـت    . منازل الرموز املعارضة  

تلك العناصر باستفزاز املواطنني مبنطقة الـبالد القـدمي       
لـيت  وذلك باعتدائها على الالفتات والشعارات والصور ا    

علقت يف املنطقة  تعبريا عن الفرحة بعودة الشـیخ علـي       
سلمان اىل البالد بعد نفـي قسـري دام اكثـر مـن سـتة          
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وحدثت بعض املشـادات بـني املـواطنني والعناصـر         . اعوام
املعتدیــة، ومت تصــویر مــا قامــت بــه تلــك العناصــر  

 .بالفیدیو لتأكید ممارستها االستبدادیة
ري يف خطبتـه یـوم اجلمعـة    وركز الشیخ عبد االمـري اجلمـ      

املاضیة على توجیه املواطنني للسلوك احلسـن خـالل موسـم        
العاشوراء الذي یبدأ االسبوع املقبل، واكد على امهیـة      
استیعاب رسالة االمام احلسني اليت استشهد من اجل نشرها     

ولفت نظر املواطنني اىل قضایا اخرى من بینها    . يف العامل 
أعلنـت احلكومـة عزمهـا علـى      االنتخابات البلدیة اليت    

اجرائها خالل الشهر املقبل، وطالب احلكومة باالعالن عـن      
وأشـار  . املشروع بوضوح اكرب وعرض اوسع ملا ینطوي علیه    

اىل تصــرحيات وزیــر العمــل حــول التجمعــات الشــعبیة  
املتواصلة، وان ذلك یتناقض مع قانون اجلمعیات للعـام      

 تعدیله بعد ان ، مطالبا بالغاء ذلك القانون او    ٩٨٩١
 .تطور االوضاع ومل یعد باالمكان االلتزام مبا جاء فیه

ومن جهة اخرى علم ان التیار الوطين اللیربايل أعلن عن     
كمظلة جتمع الناشطني  « التجمع الوطين الدميقراطي  »تشكیل  

ویتوقـع  . السیاسیني ذوي االجتاهات الوطنیة غري الدینیة    
تخابـات البلدیـة   ان یكون هلـذا التجمـع حضـور يف االن       

ويف الوقت نفسه هناك انتظـار لطـرح جتمـع        . والربملانیة
فبـالرغم مـن النشـاط     . ميثل التیـار الـدیين االسـالمي      

الثقايف املتواصل من قبل الرموز االسـالمیة مـن علمـاء        
ومثقفني، فان الصورة مل تتضح بعد بشـأن مـا اذا كـان        

ون اولئك الرموز یسعون العالن تشـكیل سیاسـي ام یفض ـل       
 . العمل على املستوى الفردي غري املرتبط بتیار معروف

 
  مارس٢٢

قبل اللورد ایفبوري، نائب رئـیس اللجنـة الربملانیـة        
حلقوق االنسان دعوة من جهـات حبرینیـة شـعبیة لزیـارة         

كما استلم رسالة مـن سـفري البحـرین يف       . البالد قریبا 
. لندن یدعوه فیها لزیارة البحـرین يف اي وقـت یشـاء       

هذه هي املرةاالوىل اليت تسـمح فیهـا حكومـة البحـرین         و
. للورد ایفبـوري بزیـارة الـبالد ومقابلـة املـواطنني         

وكانت احلكومة قد وافقـت يف البدایـة علـى طلـب منـه          
 ولكنـها عـادت والغتـها    ٤٩٩١بزیارة البالد يف نوفمرب     

قبل السفر بیوم واحد، ورفضت السماح له بأیة زیـارة      
وكان اللـورد  .  برغم تكراره الطلب  يف السنوات الالحقة  

ایفبوري یصر على برناجمـه اخلـاص الـذي یشـمل زیـارة          
السجون ومقابلة ضحایا التعذیب، ورفض دعوة من وزیـر      
العمل لزیارة ورش التدریب والتأهیل الفـين قـائال ان       
اهتمامه یرتكز على قضایا حقوق االنسان ولیس القضـایا      

 من قضیة شعب البحرین   وسامهت مواقفه االنسانیة  . االخرى
واعرتافـا منـها   . يف دفعها اىل االمام وتعریف العامل هبا    

 .باجلمیل قدمت اجلهات الشعبیة دعوهتا للورد ایفبوري
ومن جهة اخرى رحبت املعارضة البحرینیة مبشروع تشـكیل      
جلنة خلیجیة حلقوق االنسان، لكنـها طالبـت بـان تكـون         

 الدولیـة وان ال  اهدافها ووسائلها منسجمة مع املعایري    
تستعمل وسیلة لتكریس القمع كما هو شأن بعض املنظمات     

واجتمعت جلنة مؤلفة مـن وزراء العـدل بـدول        . الرمسیة
ویعتـرب  . الس يف الریاض القرار مباديء تأسیس اللجنـة     

هذا التطور االول من نوعه مؤشرا لوعي حكومات املنطقة     
سـتقبل  بضرورة التخلـي عـن عقلیـة املاضـي ودخـول امل         

بعقلیة جدیدة تستوعب املتطلبات العصریة ويف مقدمتـها      
 .ممارسة الدميقراطیة واحرتام حقوق االنسان

 ملفوضیة حقوق االنسـان يف  ٧٥وفیما انعقدت الدورة الـ     
جنیف، لوحظ غیاب اجلهات احلقوقیة البحرینیة  املستقلة     
عن اعماهلا وذلك لعدم اعادة طرح القضایا الـيت كانـت       

هذا مع تأكیـد هـذه اجلهـات     . لق كبري للمواطنني  مصدر ق 
اا مستمرة يف عملها يف اطار دستور الـبالد والقـوانني       

وعلـم ان  . الدولیة اليت تـنظم قضـایا حقـوق االنسـان        
السیدة ماري روینسون، املفوضة السامیة حلقوق االنسان،     
رفضت اعادة الرتشح للمنصب بـرغم احملـاوالت الـيت بـذهلا         

نـان القناعهـا بالرتشـح للسـنوات االربـع        السید كويف ع  
 .القادمة

والحظت املعارضة البحرینیـة اسـتمرار بعـض املمارسـات         
السلبیة من قبـل عناصـر جهـاز االمـن، وهـي ممارسـات           

ومـن هـذه   . تتناقض مع روح املشـروع االصـالحي املطـروح       
املمارسات استفزاز بعض العائدین بالتهدید باالعتقـال      

ات الوجـود وادخـال الرعـب يف      والتعذیب وحماولـة اثبـ    
وقد تكررت هذه احلادثة مع عـدد مـن االشـخاص        . القلوب
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فمثال ما یزال املواطن حممد العلوي الذي یعاني     . مؤخرا
من امراض نتیجة القمع الذي تعرض له قبل فـراره مـن       
البالد ممنوعا من العـودة بـرغم حمـاوالت اهلـه اقنـاع          

. بعـودة ابنـهم  السفارة البحرینیة يف سوریا بالسماح     
كما لوحظ اصـرار احلـرس القـدمي علـى التالعـب مبشـاعر           

وعلم ان . املواطنني الذین یتقدمون بطلب جوازات السفر    
اجلـالد خالــد املعــاودة نقـل مــؤخرا اىل ادارة اهلجــرة   
واجلوازات، وهي دائرة حساسة جتعل املـواطنني العائـدین       

واصـل  هـذا باالضـافة للتواجـد املت    . حتت رمحة هذا اجلالد   
 . لقوات االمن عند مداخل منازل بعض الرموز السیاسیة

وعلى صعید آخر یعود اىل البحرین غدا، بـاذن اهللا، كـل       
. من الدكتور سعید الشهابي واالستاذ اسـامة السـلمان      

وقد قضى الشهابي يف املنفي قرابة اثنني وعشـرین عامـا       
وكان احد الناشطني حبركة احـرار البحـرین ومـن رمـوز         

ضة البحرینیة يف اخلارج، وعمل رئـیس حتریـر لـة        املعار
االسبوعیة ملدة ستة عشر عاما، وما یزال ینشر     « العامل»

اما أسامة السلمان فقـد  . مقاالته يف عدد من املطبوعات    
ومتنت حركـة احـرار البحـرین    . قضى مخسة اعوام يف لندن    

عدم تكرر التجربـة السـابقة الـيت أدت اىل تشـتت مشـل          
. ین وخلقت فجوة كبرية بـني احلكـم والشـعب      ابناء البحر 

وكان الشیخ علي سلمان والسید حیدر السرتي قـد عـادا       
 .اىل البالد هذه  االسبوع

 
 ١٠٠٢ ابریل یومیات

 
 
 مارس ٤٢
 يف القیـادي  الشهابي، سعید الدكتور البحرین إىل عاد 

 وسـط  مـارس  ٣٢ اجلمعـة  یـوم   البحـرین،  أحـرار  حركة
 سـعید  الدكتور استقبال يف وكان. حاشد مجاهريي استقبال
ــوز ــعبیة الرم ــات الش ــیة والفاعالی ــف السیاس  مبختل
 جامع يف كلمة القى الدراز، اىل وصوله وبعد.  توجهاهتا
 شـعب  حققـه  الـذي  األنتصـار  عوامل فیها اوضح الصادق
 ألبنـاء  اجلسیمة والتضحیات الشهداء دماء وهي البحرین
 تفتیـت  اوالتحمـ  دحـرت  الـيت  الوطنیة والوحدة البحرین

 الــدكتور وأكــد. متنـاحرة  وفئــات طوائــف إىل اتمـع 
 من املشرتكة اجلهود إىل حباجة االصالحیة املسرية ان الشهابي

 وتوجهـاهتم  مذاهبـهم  اخـتالف  علـى  الـوطن  ابناء كافة
 اساسـا  املشـروعة  الدستوریة املطالب معتربا السیاسیة،

 .البحرین يف احلدیث املدني اتمع لبناء
 خطبـة  يف اشـار  قـد  اجلمري األمري عبد الشیخ مساحة وكان
 الشـهابي  سـعید  الـدكتور  لعبه الذي الدور اىل اجلمعة
 كمـا . عامـا  ٢٢ اسـتمرت  والـيت  لندن يف نفیه فرتة خالل
 العامـة  احلیـاة  يف املـراة  دور إىل اجلمـري  الشیخ أشار
 لكـي  علیهـا  والتأكیـد  املـراة  حقوق مساندة إىل ودعا
  الـيت  التقلیدیـة  القیـود  من بحرینیةال املراة تتحرر
 . والریادیة النوعیة قدراهتن من اتمع حترم
 اجلمـري  الشـیخ  بـان  بـاحملرق  األصـالح  مجعیة وأعلنت هذا

. مـارس  ٤٢ السـبت  یـوم  مسـاء  تنعقـد  ندوة يف سیشارك
 يف ونوعیـا  اجيابیـا  حتـوال  یعتـرب  النـدوة  هذه وانعقاد

 تیـارا  األصـالح  مجعیة لمتث إذ  بالبالد، األصالحیة املسرية
 وكـان   . البحرینیـة  السـاحة  علـى  ثقلـه  له إسالمیا
 طـرح  صـدد  يف بأم دربه رفاق مع صرح قد اجلمري الشیخ
 اتمـع  ومـذاهب  فئات مجیع مبشاركة شامل سیاسي برنامج

  الوسـط  اإلسالمي االجتاه  ان مؤكدا والسیاسیة الفقهیة
 حيتوي ان البد اهاالجت هذا وأن األمة، به تطالب الذي هو
 مل البحرین فشعب.  واملرأة الرجل السين، و الشیعي على
 إسـالمیة  غـري  اسـس  تفككه جمتمع أجل من التضحیات یقدم
 علـى  بسالم  یعیش ان أجل من  ضحى وامنا إنسانیة، وغري
 كل احتفاظ اساس وعلى واالنسانیة االسالمیة االخوة اساس
 ضـمن   توریة،الدسـ  ا حقوقـه  وضـمان  بكرامته  مواطن
 التجـارب  وعززهتا احلنیف الشرع كفلها  مشروعة تعددیة

 .املتطورة االنسانیة
 برملـاني  وفـد  البحرین یزور ان یتوقع آخر جانب ومن 

 الهــل التــهاني لتقـدمي  القــادم ابریـل  شــهر يف كـویيت 
 وكـان . دسـتوریة  انتصـارات  مـن  حققـوه  مبـا  البحرین
 حقوق جلنة رئیس ال،مج احملسن عبد االستاذ الكویيت النائب
 السیاسـیة  الفعالیـات  بأن صرح قد االمة مبجلس االنسان

 تـود  حمنتـه  خـالل  البحرین شعب مع وقفت اليت الكویتیة
 مـن  وعدد مجال للنائب وكان. احلالیة فرحته يف مشاركته

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 املعتقـل  عـن  االفـراج  يف رئیس دور الكویتیة الشخصیات
 بعـد  مـؤخرا  للـبالد  عـاد  الذي احلایكي عادل البحریين
 باملبـادرة  البحرینیـة  املعارضـة  ورحبـت . عنه االفراج

 القائمـة  اللغـاء  الكویتیـة  احلكومـة  ودعـت  الكویتیة
. الكویــت  دخول من البحریني من عدد متنع اليت السوداء

 العیـاش  علـي  البحـریين  املواطن حاول ایام عشرة فقبل
 لـك  مـن  منعته السلطات ان اال الكویت دخول  سنة ٥٢ 

. منـها  قادم كان انه رغم البحرین، يف مطلوب انه حبجة
 واالجـواء  التتناسـب  التصرفات هذه بأن املعارضة وقالت

 .الشقیقني البلدین يف االنفتاحیة
 
 مارس ٥٢

 تارخيیـة  كلمة اجلمري األمري عبد الشیخ مساحة مساحة القى
 باللقـاء  مرحبا مارس ٤٢ بتاریخ باحملرق اإلصالح مجعیة يف
 تأرخينـا  يف املرموقـة  املكانة هلا اليت لطیبةا املدینة يف

 العقود طوال هلم كان رجال من قدمت وما املشهود الوطين
  فصـائلها  بشىت الوطنیة احلركة يف البارز الدور املاضیة
.  املشـرف  املوقـف  البلد هذا تاریخ يف مجیعًا ألهلها وكان
 بالدسـتور  االلتزام وهي اإلصالح عملیة ثوابت إىل وأشار

 الوحـدة  و الطـائفي  غـري  اإلصـالحي  والربنـامج  ملیثاقوا
. اآلخـر  الـرأي  واحـرتام  االنفتاح و واإلسالمیة الوطنیة

 إىل أدعـو  اإلصالح تبىن الذي املنرب هذا ومن  اجلمري وقال
 السـنة  الطـائفتني  بـني  الوحدة أمور تتابع جلنة تشكیل

  .األمور مجیع يف والشیعة
 آل عیسـى  بن محد الشیخ البالد أمري التقى آخر جانب من

 الـدكتور  مـن  كـال  مـارس،  ٤٢ السبت یوم ظهر يف خلیفة
 الوهاب عبد واألستاذ سلمان علي والشیخ الشهابي سعید
 الشـهابي  الـدكتور  عـودة  بعـدة  اللقـاء  وجـاء . حسني

 اللقـاء  ویعـرب .  بلندن منفامها من سلمان علي والشیخ
 قانون ئهإلغا منذ األمري یتبعه الذي اإلصالحي النهج عن
 فربایـر  شـهر  منتصف يف الدولة، أمن وحمكمة الدولة أمن

 األمـر  املتبادلـة،  الثقة من  جو اللقاء وساد. املاضي
.  بـالبالد  السیاسـي  اإلصـالح  حركة تعزیز شأنه من الذي
 أحـرار  حركـة  قیـادیي  أحـد  الشـهابي،  الدكتور وكان

 هجـرة  بعـد  مـارس  ٣٢ يف البحرین إىل عاد قد البحرین،

 مؤشـرا  عودته وتعترب. عاما ٢٢ استمرت لندن، يف قسریة
 وتأمــل السیاســي، الوضــع يف اإلجيــابي للتطــور هامــا

 وضمن البالد داخل من للعمل اال هلا یفسح أن املعارضة
 برملـاني  أسـاس  على القائم والتشریع الدستوري اإلطار

 .انتخابي 
 قرابـة  العمل إىل عاد الشاملة، املصاحلة إجراءات وضمن
 االتصـاالت  شـركة  مـن  فصـلوا  قـد  كانوا مواطنا رینعش
 بعـد  أعمـاهلم  مـن  فصـلوا  قـد  هـؤالء  وكـان  . بتلكو 

 األعـوام  خالل األمين اجلهاز شنها اليت الواسعة االعتقاالت
 عملـها  إىل فخـرو  مـنرية  الـدكتورة  عادت كما. املاضیة

 سـعید  األسـتاذ  وعـاد  كما. البحرین جامعة يف األكادميي
 ذاتـه  الوقـت  ويف. الكهرباء بوزارة لهعم إىل العسبول

 عبـد  الشیخ الدكتور من لكل بالسماح أمرا األمري أصدر
 مبمارسـة  یعقـوبي  نظام الشیخ والدكتور احملمود اللطیف
 بعـد  املسـاجد  يف اجلماعـة  صـالة  وإمامـة  الدیين عملهما
 املعارضـة  ورحبـت . املاضیة األعوام خالل ذلك من منعهما
 إىل البــاقني إعــادة إىل ودعـت  ةاإلصــالحی اخلطــوات هبـذه 

 إىل ترجـع  مل اخلمـريي  حصـة  األستاذة زالت ال إذ أعماهلم،
 يف الظـامل  فصـلها  بعد والتعلیم الرتبیة بوزارة عملها

.٥٩٩١ 
 یـوم  عصـر  اإلسـالمیة  الفعالیـات  نظمـت  أخرى، جهة من

 سـرتة  نـادي  سـاحة  يف شـعبیا  مهرجانـا  مارس ٤٢ السبت
 بتثبیـت  القاضـي  الدولیة العدل حمكمة بقرار لالحتفال

 حسـني،  الوهـاب  عبد األستاذ وصرح. حوار يف البحرین حق
 یكمل الوطين االحتفال بأن للحفل، املنظمة اللجنة رئیس

 وجيسـد  السیاسـیة  اإلصـالحات  مبناسـبة  األخـرية  االحتفاالت
 املختلفة، باجتاهاهتا املسرية تطویر يف الشعبیة الطموحات

 الفــرص مــن الكاملـة  یــةالوطن االسـتفادة  فیهــا مبـا 
 العالقــات وتطــویر حـوار  جــزر يف املتاحــة االقتصـادیة 

 املصـاحل  خيـدم  مبـا  اـاورة  اخللیجیـة  الدول مع األخویة
 .املشرتكة

 اإلسالمي الفقه حول هام كتاب الشهر هذا صدر لندن، ويف
 الفصـل  ويف. ومستشـرقا  أكادميیـا  عشـر  أحـد  تألیف من

 ,ISLAMIC LAW  انعنـو  محـل  الـذي  الكتاب من الثاني
THEORY AND PRACTICE" (ISBN 1 86064652 2 ،  كتـب 
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 خمصصـا  حبثـا   برستول جامعة من  جلیفر روبرت الدكتور
 الشیخ للعالمة اهلامة واملشاركة الغزیر االنتاج لدراسة
. م٢٧٧١ العام يف املتويف احلدائق، صاحب البحراني، یوسف
 جـا  طـرح  يالبحران یوسف الشیخ ان إىل الباحث وأشار
 علـى  الفقه اعتماد على ركزوا الذین بني یوافق معتدال
 الـذین  وبـني  البیـت،  أهل أئمة وأخبار النبوي احلدیث

 واإلمجــاع العقــل واسـتخدام  االجتــهاد مبــدأ اعتمـدوا 
 دور أن إىل الباحث أشار كما. للتشریع إضافیة كمصادر
 ةالفقهیـ  اخلالفات ختفیف يف واضحا كان البحراني العالمة
 عن بعیدة علمیة أسس على قائمة حمدودة جماالت يف وحصرها
 مفصـال  شـرحا  صـفحة  ١٢ يف الواقع البحث وتضمن. اللغو
 مواضــیع الكتــاب ویغطـي . یوســف الشـیخ  أفكــار ألهـم 

 اإلسالمیة، األندلس يف الفقهي اإلنتاج مثل أخرى وشخصیات
 ابـن  لدى االجتهاد عشر، اخلامس القرن يف املالكي املذهب

 .مشاهبة أخرى ومواضیع یة،تیم
 
 
 مارس ٠٣

 األوىل نـدوهتا  اإلنسـان،  حلقـوق  البحرینیة اجلمعیة عقدت
 وحتدث مارس، ٧٢ بتاریخ

 أهـداف،  موضـحا  الـدین  كمال سلمان األستاذ الندوة يف
 .اجلمعیة ومشاریع وبرنامج

 سـعید  الـدكتور  بوجـود  رحـب  قـد  النـدوة  مدیر وكان
 عن غیاب بعد احلضور، بني الشهابي
 سـعید  الدكتور حتدث جانبه ومن. عاما ٢٢ استمر البلد

 وكیف البحرین، شعب نضال عن
 قطاعـات  جلمیـع  املشـرتكة  اجلهـود  بفضـل  حتقـق  النصر أن

 إىل وأشار. اتمع واجتاهات
 أمحـد  واألستاذ النعیمي الرمحن عبد األستاذ مثل شخصیات
 الوثائق ذكرت قد الذوادي

 یلعبـه  كـان  الـذي  الدور إىل مشرية امسیهما الربیطانیة
 البحرینیة املعارضة أفراد

 السیاسـیني  السجناء بصمود كذلك وأشاد. طویل زمن منذ
 ذلـك  يف حاضـرا  كـان  الـذي  املشـیمع  حسـن  االستاذ مثل

 .اللقاء

 مجعیة يف النعیمي الرمحن عبد األستاذ حتدث أخرى، جهة من
 يف البحرین فتاة ضة
  قـائأل  العامة حلیاةوا األهلیة اجلمعیات حول مارس ٨٢
 السیاسـي  للوضع والصحیحة السلیمة القراءة ضوء على 

 والرغبــة عاملنــا، يف الكــبرية واملــتغريات ومتطلباتــه
 قـرن  لربع الثقیلة والرتكة النفق من للخروج الشدیدة

 السیاسـیة  القـرارات  كانـت  الدولـة،  أمـن  كابوس من
 شـروع مب التقـدم  من البالد أمري مسو اختذها اليت الصحیحة
 أجـواء  وإشاعة السیاسیة احلیاة لتفعیل كمدخل املیثاق
 غـري  الشـامل  العام العفو إىل سابقتها، من صحیة أكثر

 جلمیع والسماح السیاسیني والسجناء املعتقلني عن املشروط
 أمـن  قـانون  إلغـاء  إىل الـبالد،  إىل بالعودة املبعدین
 املوافقـة  بعـد  بـه  العمـل  ممكنـا  یعـد  مل اليت الدولة

 تفعیـل  مـن  املیثـاق  تضـمنه  وما املیثاق على لشعبیةا
 علـى  تصـویتا  كـان  املیثاق على التصویت إن. للدستور
 الـذي  اجلدیـد  التوجه على وتصویتا السیاسي، االنفراج

 حشـرت  الـذي  املظلم النفق من للخروج األمري مسو عنه عرب
 .فیه البالد
 جبمعیـة  العمومیـة  اجلمعیـة  انعقـدت  آخـر،  صعید وعلى
 يف ومقرها اإلسالمیة عیةالتو

 بعـد  جدیدة تنفیذیة جلنة النتخاب مارس، ٧٢ يف الدراز،
 يف أغلقـت  قـد  اجلمعیة وكانت. اجلمعیة فتح إعادة قرار

ــر ــت ،٤٨٩١ فربای ــا وتعرض ــرق مبانیه ــب للح  والتخری
 رفعتـها  الـيت  املطالب أحد لیليب فتحها وجاء. والتدمري
 دون دورهـا  رسةمما األهلیة للجمعیات بالسماح املعارضة

 قبـل  اجلمعیـة  وكانـت . احلكومـة  مـن  دسـتوري  غري تدخل
 علیـا  دراسـات  ومعهـد  مـدارس  ثـالث  على حتتوي إغالقها

 قبل من تدمريها مت كثرية، وتسهیالت ضخمة ملكتبة باإلضافة
 .الثمانینات يف البحرینیة الداخلیة وزارة

 حممـد  بـن  عیسى الشیخ اإلصالح مجعیة رئیس صرح احملرق، ويف
 اجلمعیة بأن خلیفة، آل

 اجلمـري،  األمـري  عبـد  الشیخ به تقدم اقرتاح على وافقت
 وحـل  والتفـاهم  التقریـب  أجـل  مـن  وطنیة جلنة إلنشاء
 الشـیخ  وقـال . بـالبحرین  والسـنة  الشیعة بني املشاكل
 الوحـدة  لتعزیـز  دورهـا  بـدأت  اإلصالح مجعیة بأن عیسى
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 تالسـب  یـوم  اجلمـري  الشـیخ  استضـافت  عندما الوطنیة
 مجعیـة  يف شـخص  ٠٠٧ مـن  أكثـر  حبضـور  حتدث الذي املاضي،
 للعـب  البحرینیـة  املـرأة  عیسـى  الشـیخ  ودعا. اإلصالح
 أمامهـا  فتحـت  الدميقراطیة الساحة ألن الریادي دورها
 مـن  كـل  تلعـب  أن الشـعب  أبناء ویأمل. اجلمیع وأمام
 أهـل  توحیـد  يف دورمهـا  التوعیـة  ومجعیـة  اإلصـالح  مجعیة

 .والشیعة نةالس من البحرین
 إىل فـوالذ،  فیصـل  األسـتاذ  دعـا  العمـايل،  اجلانب وعلى
 حيقـق  مبـا  تشـریعیا  العمالیـة،  املشـاركة  نظام تطویر

 للتفـاوض  للعمـال  احلـق  وإعطاء والتكافؤ، االستقاللیة
 بإنشاء السماح ضرورة یعين وهذا. فقط التشاور من بدال

 احلـايل  العمايل التنظیم من بدال النقابي العمايل االحتاد
 العمـل  منظمـة  وكانـت .. استشـاري  أسـاس  على القائم
 كنقابـة،  العمـايل  بالتنظیم االعرتاف رفضت قد الدولیة

 لـه  ولیسـت  للنقابـات،  الالزمة الصالحیات ميتلك ال ألنه
 . إدارته يف أو تكوینه يف أو مالیته يف استقاللیة

 املاضـي  الشهر جرت اليت العمالیة االنتخابات أن ویذكر
 البحرینیـة  الساحة على جترى اليت االنتخابات أوىل كانت
 املرشحون متكن فقد وهلذا. الدولة أمن قانون إلغاء بعد
. واحد وطين برنامج ضمن واحدة قائمة يف أمساؤهم طرح من

 قائمـة  ضـمن  نفسـه  مرشح یطرح أن ترفض احلكومة وكانت
 . مجاعي ولیس فردي أساس على الرتشیح یتم أن على وتصر
 علـى  الفاعلـة  األطـراف  مجیـع  بني مداوالت الیاح وهناك
 یسـتطیع  لكـي  واضـحة  سیاسـیة  بـربامج  للخروج الساحة
 وطـين  برنـامج  أسـاس  علـى  رأیه حتدید البحریين الناخب
 اقرتاحات وهناك. طائفي أو فئوي أساس على ولیس شامل،

 املطلوبـة  الـربامج  حول السیاسیة االجتاهات بني متداولة
 .القادمة الفرتة خالل ربملانیةال االنتخابات لدخول

 
 أبریل ١

 تعهـدها  مل بصـورة  العـام  هلذا العاشوراء مواكب خرجت
 ختـرج  عامـا  عشـرین  منـذ  مـرة  فـألول . طویلة فرتة منذ

 مـن  ووجـل  ترقب دون احلاشدة جبماهريها احلسینیة املواكب
 وحفلـت . األجانـب  علیهـا  یسـیطر  الـيت  األمن قوات حترش

 اإلمـام  ذكـرى  بإحیـاء  العـام  هذا واحلسینیات املساجد

 حركـة  يف الشـعبیة  اإلرادة علـى  التأكید مع  ع  احلسني
 بكتابـة  العـام  هـذا  احلكومـة  ومسحـت . السیاسي اإلصالح
 ، ع  احلسـني  اإلمـام  وذكرى العاشوراء موسم حول مقاالت
 الـيت  العظیمـة  املناسـبة  لوجـود  تتنكـر  كانت أن بعد

 .ومجاعي واسع بشكل البحرین أهل حيییها
 املعارضـة  أطـراف  بـني  احلـوارات  استمرت نفسه الوقت يف

 املختلفة، املواقف وتنسیق اجلهود لتوحید البحرین داخل
 بسـبب  حرجـا  املراحـل  أكثـر  من احلالیة املرحلة وتعترب
 لتوحیـد  حالیـا  تتجـه  جهـود  وهنـاك . األحـداث  تسارع
 وشاملة موسعة بصورة الوطين اإلمجاع على واحلفاظ الصفوف
 أسـاس  علـى  التمییـز  عـن  واالبتعاد اتمع اتفئ جلمیع
 .مذهيب أو عرقي
 العریضـة  جلنـة  مشـروع  حـول  متباینـة  آراء برزت وقد

 حتقـق  بعـد  إللغائهـا  یدعو رأي هناك كان إذ الشعبیة،
 سـاد  الـذي  الـرأي  أن إال. رفعتـها  اليت املطالب معظم
 املنتخـب  الربملـان  قیام حىت استمرارها ضرورة هو مؤخرا
 حجـم  السـتیعاب  املرحلـة  هـذه  يف تنظیمها عادی أن على

ــاحة ــة الس ــة احلالی ــائها وملوازن ــني أعض ــات ب  االجتاه
 والرتتیـب .. البدایـة  منـذ  منها تشكلت اليت الرئیسیة

 تكـوین  منـه  یهدف احلالیة املرحلة يف علیه سیتفق الذي
 االنتخابـات  إجـراء  بعـد  یتطـور  وطـين  حتالف او تنسیق

 .الربملانیة
 وتقـدمي  احلـوار  مواصـلة  إىل اجلمـري  لشیخا دعا ذلك إىل

 سـیطرحها  الـذي  السیاسـي  الربنـامج  إلغنـاء  االقرتاحات
 وقـال . الربملانیة االنتخابات خالل اإلسالمي االجتاه أصحاب

 یهـدف  للدراسـة  املطروحة االقرتاحات بأن اجلمعة خطبة يف
 احلیـاة  يف األمـة  أبنـاء  مـن  عـدد  أكـرب  مشـاركة  منها

 ممارسـة  والقلم والفكر التخصصات بأصحا ودعا. العامة
 اجلمـري  الشـیخ  رحـب  كما. احلرجة املرحلة هذه يف دورهم

 وموافقة اإلصالح جلمعیة زیارته هبا اتسمت اليت باإلجيابیة
 جلنـة  لتشـكیل  خلیفـة  آل حممـد  بن عیسى الشیخ رئیسها
 املـذهبني  أتبـاع  بـني  العالقـات  لتطـویر  سنیة   شیعیة

 مـن  كـل  تلعـب  ان یأمل بأنه وقال. بالبالد الرئیسیني
 تعزیـز  يف دورهـا  االسالمیة التوعیة ومجعیة االصالح مجعیة

 خـالل  االسـالمي  االجتـاه  نشاطات وتنسیق االسالمیة الوحدة
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 والتضیق تتسامح ان احلكومة دعا كما. الربملانیة املرحلة
  احلـايل  القانوني االطار بسبب  السیاسیني العاملني على
 منسقة بربامج اخلروج السیاسیة الجتاهاتل اال تفسح لكي

 .السیاسي االصالح عملیة خلدمة
 الشـیخ  العهـد  ويل بـأن  األنبـاء  ذكـرت  آخر، جانب من

 ٢١ أمسـاء  عـن  اإلعالن وشك على خلیفة، آل محد بن سلمان
 وتأمــل. الــوطين املیثـاق  تفعیــل يف للمســامهة شخصـیة، 
 ضـمن  ملویش اإلجيابي دوره العهد ويل یواصل أن املعارضة

ــاوراته ــف مش ــات خمتل ــة االجتاه ــى الفاعل ــاحة عل  الس
 .السیاسیة

 الشـرق  جریدة نشرت املنفیة، الرموز لعودة واستمرارا
 عبـد  الـدكتور  مـع  مقابلـة  مـارس،  ١٣ بتاریخ األوسط
 أبریل، ٠١ يف البالد إىل سیعود بأنه وقالت خلف، اهلادي

 عضوا خلف الدكتور وكان. الغربة من طویلة سنوات بعد
 السوید إىل هجرته قبل مرتني السجن ودخل الوطين الس يف

 وقـال . لونـد  جبامعـة  االجتماع علم يف حماضرا یعمل حیث
 للدسـتور،  بالوالء یؤمن بأنه خلف اهلادي عبد الدكتور

 معارضـة  أو تأییـد  يف حقه على حيصل أن للمواطن بد وال
 ةالدولـ  يف ألـا  الـوالء  حـق  هلا لیس فاحلكومة. احلكومة

 بإمكـان  وبالتـايل  الشـعبیة  للمحاسبة ختضع الدستوریة
 احلكومة یؤید أو یعارض أن الدستور یوايل الذي املواطن

 .وطنیته يف ذلك خيل أن دون
 مقـاال  العربـي،  القـدس  جریـدة  نشـرت  آخـر،  جانب من

 إىل فیه أشار مارس، ١٣ بتاریخ الشهابي سعید للدكتور
 البحـرین،  يف قراطیـة الدمي احلركة هبا متر اليت التفاعالت

 بعضـها  تربط اليت املشرتكة القواسم تكتشف أن حتاول وهي
 حبیـث  السیاسـي  االصطفاف إلعادة وحماوالهتا اآلخر، بالبعض
 بالقواسـم  التمسـك  أمهیـة  علـى  وأكد.. تطلعاهتا یعكس

 املكتسـبات  إىل الدسـتوریة  احلركـة  أوصـلت  اليت املشرتكة
 طریـق  علـى  البالد عوض بأمكاا اليت هي القواسم وهذه

 إىل املراقبـون  ویشري. األمري وعد كما الدستوریة الدولة
 إىل األمري وعود حتول عدم بسبب مستمرة التفاعالت هذه أن

 الـوترية  إىل ذلـك  یعـود  ورمبـا . ملموسة مؤسسیة أشكال
 .لألحداث املتسارعة

 

 أبریل ٦
 أسلوب يف جذریا تغیريا العام هذا العاشوراء موسم شهد
 موسـم  الصـحافة  غطـت  فقد. املناسبة مع احلكومة لتعام

 هـذا  متیـز  كما. معتادة غري راقیة، بطریقة العاشوراء
 تصـدر  يف والشـیعة  السنة الدین علماء مبشاركة، العام
 أقامهـا  الـيت  بالـدم  التـربع  محلـة  و احلسینیة املواكب
 الـيت  القدميـة  املمارسات من بدال النعیم، مبنطقة األهايل
 العاشـوراء  موسـم  ویعترب. عاشوراء ناسبةم تشوه كانت
. الشعيب و احلكومي املستویني على نوعیة نقلة العام هذا

 بقیـادة  اإلسـالمیة  الوحـدة  تتعـزز  أن املعارضة وتأمل
 هـي  الوحـدة  هـذه  ألن والسـنة،  الشـیعة  الدین علماء

ــار ــي االنتص ــل احلقیق ــرین أله ــف البح ــهم مبختل  مذاهب
 .وتوجهاهتم

 األخـرية  األمـري  بتوجیهـات  املعارضة رحبت آخر، جانب من
 البحرین حولت اليت اهلابطة السیاحة عن البحرین إلبعاد

 وقـال . العامل بقاع شىت من املستوردة للدعارة مركز إىل
 مـن  هبـا  العمـل  سیتم األمري توجیهات بأن سیاحي مسؤول
 وعلـى  العوائـل  علـى  تركـز  سیاحیة تسهیالت توفري خالل

 هـذه  وتأتي. اهلابطة غري جتماعیةواال الثقافیة اجلوانب
 املعارضـة  تأمل اليت ألخرى ا اإلصالحات لتواكب التصرحيات

 خاصـة  فرقـة  بأن بعد یتأكد مل خرب وورد. استمرارها يف
 املعـذب  ميلكهـا  الـيت   جیـز  بـي   وخممـرة  مرقص اقتحمت
 االمـري  فسـیكون  اخلرب هذا صح واذا. فلیفل عادل الساقط

 .علیها الشكر قیستح للشعب  هدیة قدم قد
 زوجـة  الربیطانیـة  اخلارجیة وزارة أمرت بریطانیا، ويف

 مباشـرة  بالعودة  إلیزابیث امللكة ابن  إدوارد األمري
 صـويف  السـیدة  وعـادت . للبحرین زیارهتا لقطع لندن إىل
 أسئلة لتواجه أبریل، ٤ األربعاء مساء  إدوارد زوجة 

 وظیفتـها ل استخدامها حول الربیطانیة الصحافة تطرحها
 أجـل  مـن  الدولـة  حساب على الرمسیة وزیاراهتا العامة

 الربیطانیة الصحافة وكتبت. اخلاصة لشركتها صفقات عقد
 مالیزیـا  إىل زیارهتـا  اسـتغلت  إدوارد األمري زوجة بأن

 لصـاحل  جتاریة صفقات عقد أجل من اخللیج إىل مث وبروناي،
 مراأل هذا بأن بریطاني حكومي مسؤول صرح وقد. شركتها
 شـخص  أي  متنع اليت الربیطانیة الدستوریة لألعراف خمالف
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 مصـاحله  أجـل  مـن  یسـتفید  أن للدولة رمسیة مهمة ميارس
 البحـرین  من  صويف  استدعاء ویأتي. واخلاصة التجاریة

 عائلـة  أبناء من شیخ بزي الصحافیني أحد تنكر أن بعد
 قبـل  جتاریـة  صفقات وناقش معها والتقى خلیجیة حاكمة
 صـفقات  عقدا وزوجها أا أیضا وثبت. اخللیج إىل اسفره
 امللـوك  ميلكهـا  الـيت   الـورد  حـدائق   عن فیلم إلنتاج

 بلیغــا درســا الربیطــاني اإلجــراء ویعتــرب. واألمــراء
 لعهـد  هبـا  الـدخول  الشـاب  أمريهـا  حياول اليت للبحرین

 احملاسـبة  وأن احملاسـبة،  تعين فالدميقراطیة. الدميقراطیة
 املالكة، العائلة أفراد أحد كان ولو ىتح فرد كل تطال

 مـا،  شخصـا  یستفید أن دميقراطیة دولة أي يف جيوز ال إذ
 جتارتـه  أجل من الرمسي منصبه من الشخص، هذا كان مهما
 . اخلاصة

 اإلنسـان  حلقـوق  البحرینیة اجلمعیة وفد التقى جنیف ويف
 الوفـود  مـن  وعـدد  غرياحلكومیـة  املنظمـات  مـن  عدد مع

 واخلمسني السابعة السنویة الدورة اجتماعات يف املشاركة
 املسـتقل  الوفـد  حلضـور  كـان  وقد. اإلنسان حقوق للجنة
 قضـیة  عن دافعت اليت احلقوقیة األوساط لدى حسنة أصداء

 منظمـة  ممثـل  وقال. املاضیة السنوات خالل البحرین شعب
 بـأن  یأمـل  أنـه  اإلنسـان  حقوق عن للدفاع األدیان عرب

. األرض علـى  ثابـت  مؤسساتي واقع إىل األمري وعود تتحول
 عـن  وإبعـادهم  التعـذیب  عـن  املسؤولني حماسبة إىل ودعا

 احلكومـة  إصـرار  اعترب كما. الداخلیة بوزارة مناصبهم
 اىل القـدمي  احلرس أفراد بعض وارسال أسالیبها بعض على

 تفهـم  جدیـدة  لـدماء  حباجة فالبحرین. هبا سیضر  جنیف
 بشفافیة الواقع ارض على اوتطبقه اإلنسان حقوق معاني
 .تامة
 أنـه  التعـذیب  مكافحـة  محلة يف یعمل حقوقي ناشط وقال

 يف للمشـاركة  اإلنسـان  حلقـوق  البحرینیة اللجنة یدعو 
 ٦٢ یـوم  هلـا  خصـص  الـيت  التعـذیب  ضـد  العاملیة احلملة
 احلكومیـة  غري املنظمات حتالف  وكان. عام كل من یونیو،

 أا أعلنت قد ، Redress  ریدرس ومنظمة التعذیب، ضد
 یونیـو  ٦٢ يف وورش ومعـارض  ونـدوات  مؤمترات تعقد سوف

 حددته الذي الیوم ملناصرة العامل أحناء خمتلف يف القادم
 بـأن  املتحـدث  وقـال . التعـذیب  ملكافحـة  املتحدة األمم

 ميكنهم اآلخرون احلقوقیون والناشطون البحرینیة اجلمعیة
 يف احلقوقیـة  وعیـة الت لنشـر  احلملـة  هذه من االستفادة
 سـنقوم  ما على واإلطالع معنا االشرتاك وميكنهم البحرین،

 إلكرتونیـة  صـفحة  لدیها العاملیة احلملة أن ویذكر. به
 . http://www.irct.org/26june.htm   وهي
 ممثـل  قـال  اإلنسـان،  حقـوق  جلنة أمام هامة مداخلة ويف

 تطـورات  البحـرین  شـهدت  لقـد   واجلنوب الشمال منظمة
 أكتـوبر  يف اإلصـالحي  مشـروعة  األمري بدأ أن منذ امیةدر

 للمبعـدین  والسـماح  املعتقلني عن اإلفراج وكان. املاضي
 أمـن  قـانون  وإلغاء التصویت حق املرأة ومنح بالعودة
 وقـد . إجيابیة تطورات كلها الدولة أمن وحمكمة الدولة

 أدى ممـا  الـرأي،  عـن  للتعبري نسبیة حبریة احلكومة مسحت
 العفـو  منظمـة  لوفد ومسح املدني، اتمع ؤسساتم لنشاط

 عـن  نعرب إننا.  املاضي مارس يف البالد بزیارة الدولیة
 العملیة احلكومة تباشر أن ونأمل اخلطوات هلذه تأییدنا
  یلي ما االعتبار بعني األخذ مع اإلصالحیة

 .واملیثاق الدستور تفعیل   ١ 
 املدنیة باحلقوق اخلاصني الدولیني العهدین التوقیع   ٢ 

 والثقافیة والسیاسیة
 .واالقتصادیة واالجتماعیة

 بتشـكیل  وغريهـم  والسیاسـیني  للنقـابیني  السـماح    ٣ 
 .سلمیة دستوریة أسس على جتمعاهتم

 .للجمیع التعبري حبریة السماح   ٤ 
 .املواطنني بني التمییز أنواع كافة إلغاء   ٥ 
 .الوطين مجلسلل نزیهة انتخابات بإجراء اإلسراع   ٦ 

 القـادم  السـبت  یوم یبدأ أن املقرر من آخر، جانب من
 وكانـت  البحـرین  يف الثـامن  السـكاني  اإلحصـاء  إجراء

ــدادات ــرى، التع ــد األخ ــت ق ــوام يف أجری  ،١٤٩١ األع
 أن ویتوقــــــع ١٩٩١ .،١٨٩١ ،١٧٩١ ،٠٥٩١،٩٥٩١،٥٦٩١

 كـان  مما ٪٤ مبدار باألجانب مقارنة البحریني عدد ینخفض
 أن إىل األولیـة  األرقـام  وتشـري . سـنوات  عشر قبل علیه
. املائـة  يف ستني من أقل إىل تنخفض رمبا البحرینیني نسبة
 الوقت يف إذ احلكومي، التخطیط سوء یعكس االزدیاد وهذا
 عـدد  یـزداد  البطالـة  مـن  البحـرین  منه تعاني الذي

 قـد  الدولیـة  التجـارة  منظمة وكانت. األجانب العمال
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 حباجـة  البحـرین  بـأن  املاضـي  وبرأكتـ  يف احلكومة حذرت
. املـرتدي  العمـايل  الوضع تشمل عاجلة اقتصادیة إلصالحات
 علـى  یبعـث  وال االقتصـاد  یضر األجانب العمال وازدیاد
 حيرمـون  العمـال  هؤالء وأن خصوصا للبالد احلسنة السمعة

 اسـرتدادهم  أن مـن  الرغم على اإلنسانیة احلقوق مجیع من
 املدنیــة حقــوقهم مــن ننياملــواط حلرمــان باألســاس هــو

 .والسیاسیة
 
 ابریل ٩

 ضـوء   يف الشـعبیة  االوسـاط  سادت اليت االمل خیبة برغم
 املواطنني یسود املیثاق، لتفعیل احلكومیة اللجنة تشكیل
 االمـري  طرحـه  الـذي  االصـالحي  املشـروع  جبدیـة  عام شعور

 بدسـتور  العمـل  باعـادة  التعجیـل  بضـرورة  ویطالبون
 ان لـوحظ  وقـد . نصـاهبا  اىل مـور اال تعـود  لكـي  البالد
 خصوصـا  املـواطنني  تطلعات مع تتناسب ال اللجنة تشكیلة

 البحریين الشارع بقبول حتظى ال ضعیفة عناصر احتوت اا
. السـوداء  باحلقبـة  الوثیـق  وارتباطها مواقفها بسبب
 منطقي غري توازن خللق حماولة اللجنة تشكیل يف لوحظ كما
 تكـرس  ان یتوقـع  كـان  الذي الوقت يف العناصر تلك مع
 غـري  احلقبـة  تلـك  مـع  كاملـة  قطیعة سیاسیة خطوة ایة

 استمرار ان اىل االشارة وجتدر. البالد تاریخ يف السعیدة
 للـرأي  حتدیا یعترب اآلن حىت مواقعهم يف احلقبة تلك رموز
 یتوقع وال. خاص بشكل ولضحایاهم عموما البحریين العام

 الـذي  الفاسـد  لوضـع  ا اصالح اللجنة بامكان یكون ان
 وسیاسـیة  امنیـة  واوضـاع  تعسفیة قوانني خالل من تكو ن
 . مقبول وزاري تعدیل غیاب يف خصوصا للغایة، سیئة
 يف دسـتوریة  ازمـة  مـن  خيشون ام حبرینیون حمامون وقال

 انتـهاك  علـى  احلكومة أصرت اذا خصوصا املقبلة املرحلة
 اال ادهمـو  تغـیري  متنـع  الـيت  الدسـتور  مـن  ٤٠١ املادة
 هـؤالء  ویشـري . املنتخب الوطين الس اعضاء ثلثي مبوافقة

 مت الــيت الدســتور تعــدیل بلجنــة املنوطــة املهمــة اىل
 يف اساسـا  مهمتـها  ترتكـز  واليت املاضي، الشهر تشكیلها
 املیثاق، لنصوص وفقا الدستور مواد على تعدیالت ادخال
 نعـ  صـدرت  الـيت  للتأكیـدات  متناقضا یعترب الذي االمر

 خيضـع  وال املیثـاق  فوق الدستور بان السیاسیة القیادة

 الدسـتور  نصـوص  علـى  تعدیالت اللجنة ادخلت فاذا. له
 تعـرض  ان علیهـا  فـان  املنتخب غري الشورى جملس لتتضمن

 تسـمح  وان انعقاده، عند املنتخب الوطين الس على ذلك
 ان جـدا  ویستبعد رفضها، او التعدیالت باقرار للمجلس
 جـوهر  مـع  تناقضـها  بسـبب  التعـدیالت  تلك لىع یوافق

 تصـادم  حيـدث  ان جـدا  املتوقـع  فمن وبالتايل. الدستور
 حماوالت تتوقف ان املعارضة وتأمل. احلالة هذه يف دستوري

. علیهـا  ینص اليت االطر خارج الدستور على تغیريات فرض
 ملواجهـة  نشاطها مواصلة الشعبیة العریضة جلنة وتناشد

 .ومضمونا شكال البالد دستور هاكالنت حماولة ایة
 للجـالد  تـابعني  حملـني  بغلـق  رح بـوا  قد املواطنون وكان

 متهـد  خطـوة  ذلك یكون ان ومتّنوا فلیفل، عادل املعروف،
 نـاد  اغلـق  وقد. االنسانیة ضد جرائم بارتكاب حملاكمته
 یقعـان  مريفیـز،   باسم ومرقص جي، بي باسم یعرف لیلي
 فلیفـل  وميلـك  العاصـمة،  ضـواحي  احدى املاحوز، مبنطقة
 حصـل  اخـرى  وعقـارات  ممتلكـات  اىل باالضافة احملّلني هذین
 عـن  البحـرین  اهل ویتحدث. اخالقیة غري بأسالیب علیها

 جبهـاز  موقعـه  مسـتغال  املواطنني مع االبتزازیة اسالیبه
 فلیفـل  یتوقـف  ومل. هندرسون ایان أسسه الذي التعذیب

 املشـروع  طـرح  عـد ب حـىت  وابتـزازهم  املواطنني هتدید عن
 جـه  تؤكـد  كـثرية  قصـص  وهنـاك  االمري، قبل من االصالحي
 مـن  عدد باعتقال املعارضة وتطالب. واالبتزازي القمعي
 الـوزان  وخالـد  فلیفل عادل مقدمتهم يف التعذیب رموز
 ولـدى . صـقر  بـن  الـرمحن  وعبـد  اهللا عطیة العزیز وعبد
 يف هؤالء ضلوع تؤكد كبرية ملفات املعنیة احلقوقیة اجلهات
 الـيت  اجلدیـة  وبـرغم . واسـع  نطاق على التعذیب ممارسة
 فـان  االصـالحي  املشروع لتفعیل العهد وويل االمري یبدیها
 عناصـر  بقـاء  اسـتمرار  یؤدي ان من واسعا قلقا هناك
 املشروع، ذلك على سلبا للتأثري مواقعهم يف القدمي احلرس
 رعناصـ  مـع  السـریع  التعاطي یتم ان املواطنون ویتمىن

 .الدولیة واملواثیق البالد دستور نصوص وفق التعذیب
 وقطـر  البحرین من كل بني العالقة تبدو آخر صعید وعلى

 تسـعیان  وامـا  البلـدین،  حكـوميت  بـال  یشغل موضوعا
 خــالل مــن السـابقة  السیاســیة االزمـة  آثــار لتجـاوز 
 التجـاري  التعاون مبدأ تكرس اليت املتبادلة الزیارات
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 املاضـیة  القلیلة االیام يف قطري وفد قام وقد. بینهما
 مـع  االقتصـادي  التعـاون  سـبل  ملناقشـة  البالد بزیارة
 بینهما جسر بانشاء اجلانبني لدى تفكري وهناك. البحرین
 حـل  بعد ذلك یأتي. مشرتكة تصنیعیة مشاریع يف والدخول
 .املاضیة الفرتة يف ذلك دون حالت اليت احلدودیة املشكلة

 
 أبریل ١١

 التابعـة  االنسـان  حقـوق  للجنـة  ٧٥ الـ دورةال شهدت
 البحـرین  حكومـة  ممثلـي  قبـل  مـن  نشاطا املتحدة لالمم

 یسـود  االوىل وللمـرة . املسـتقلني  االنسـان  حقوق وناشطي
 البحرین يف جيري ما ازاء التفاؤل من جو الدورة اجواء
 انعقـاد  جـاء  وقـد . االنسـان  حقـوق  حتسني جمال يف خصوصا
 للمـرة  البحرین، سجون فیه ختلو الذي الوقت يف الدورة
 االمـر . سیاسـي  سـجني  اي مـن  احلـدیث،  رخيها تا يف االوىل
 احلـرس  رموز من أغلبه يف تكو ن احلكومي الوفد ان املؤسف

 الــيت القمــع سیاســات الســابق يف أقــر  الــذي القــدمي
 يف عنـها  ودافع االبریاء املواطنني ضد احلكومة انتهجتها

 عبـد  وجـود  االجـواء  تعكـري  يف وسـاهم . الدولیة احملافل
 وجتدر. جنیف يف احلكومي الوفد طاقم بني اهللا عطیة العزیز
 اال ضـد  جرائم بارتكاب متهم الشخص هذا ان اىل االشارة
 بـدء  بعـد  شكلت اليت التعذیب جلنة رئاسته خالل نسانیة

 ولــدى. ٤٩٩١ دیســمرب يف املباركــة الشــعبیة االنتفاضـة 
 يف شخصیا تورطه عن مؤكدة معلومات االنسان حقوق نشطاء
 عـدد  اجسـاد  متزقت وقد. علیه واالشراف التعذیب ممارسة

 املعارضـة  وتطالـب . سـیاطه  حتـت  املـواطنني  من قلیل غري
 كمحـافظ  منصـبه  عـن  واقصـائه  عادلة حماكمة اىل تقدميه

 . للعاصمة
 اعمـال  يف املسـتقلني  احلقـوقیني  النشـطاء  من عدد وشارك

 ضـرورة  بینـها  مـن  طالـب امل من عددا وطرحوا الدورة،
 حقـوق  حـول  الدولیـة  املعاهـدات  علـى  احلكومـة  توقیع
 وجتـدر . تصـدیقها  مث واملدنیة السیاسیة واحلقوق االنسان
 العناصر وجود من الشعبیة النقمة استمرار اىل االشارة
 ان االوسـاط  يف ویـرتدد . مواقعهـا  يف بالتعـذیب  املتهمة
. للعدالـة  دميهمتق ورفض العناصر هلذه رمسیة محایة هناك
 جهـات   مـن  تطمینـات  حصل فلیفل عادل ان ایضا ویرتدد

 ان املعارضـة  ومتّنـت . «واصـمد  اصمت»  له قالت متنفذة
 جـي . بـي  مثـل  ميتلكها اليت املفسدة املؤسسات غلق یكون

 ضـد  كمجـرم  وحماكمتـه  منصـبه  من لعزله مقدمة ومريفیز
 هانـ  مـؤخرا  البحرین زار اجنيب صحايف وقال. االنسانیة

 وان السـوداء  احلقبـة  ضـحایا  مـن  كبرية اعدادا التقى
 علـى  معاناته اىل لتستمع صاغیة آذان عن یبحث اغلبهم
 خالـد  مثـل  السـوداء  احلقبـة  يف التعـذیب  رمـوز  ایدي

 الشخصـني  اىل باالضـافة  صـقر  بـن  الـرمحن  وعبد الوزران
 . املذكورین

 االنسان حقوق للجنة احلالیة الدورة امام مداخلتها ويف
 املنظمة تطرقت جنیف، يف املنعقدة املتحدة لالمم لتابعةا

. البحـرین  يف للوضـع  OMCT التعـذیب  ملكافحـة  الدولیة
 عدیدة دورات يف املنظمة عب رت لقد»  مداخلتها يف وقالت

. البحـرین  يف االنسـان  حقـوق  ازاء العمیـق  قلقهـا  عن
 الـيت  االجـراءات  مـن  ارتیاحنا عن نعرب ان نود والیوم
 االجـراءات  تلك بني من وذكرت .».االخرية الشهور يف اختذت
 واطـالق  الدولـة  امـن  وحمكمة الدولة امن قانون الغاء
. املبعـدین  بعـودة  والسـماح  السیاسـیني  السجناء سراح
 وان العملیـة  تلك تستمر ان» املها عن املنظمة وعب رت
 الفـرتة  خـالل  جـرائم  بارتكاب املتهمني اولئك تقدمي یتم

 البحـرین  حكومـة  املنظمة وطالبت. «مةللمحاك السابقة
 حول العمل جمموعة خصوصا الدولیة اآللیات مع بالتعاون
 .التعسفي االعتقال

 مـن  كـل  سـوریا  مـن  قادمني البالد اىل الیوم هذا یعود
 االسـالمیة  للجبهـة  العام االمني احملفوظ، علي حممد الشیخ
 عشرین بعد وذلك العلوي، حممد والسید البحرین لتحریر

 احلقبــة خــالل املنفــى يف االضــطراري العــیش مــن امــاع
 بدأ االصالحي مشروعه البالد امري دشن ان ومنذ. السوداء

 لیشـاركوا  الـبالد  اىل عائـدین  رحلتـهم  املعارضة رموز
 امنـا  أكثـر  مبسـتقبل  احلـذر  استبشارهم املواطنني بقیة
 عضـو  خلف، اهلادي عبد الدكتور وكان. وانفتاحا وحریة
  البالد اىل وصل قد السابق، االمري حله الذي الوطين الس
 لونـد  مدینـة  يف قـرن  ربـع  من اكثر قضى حیث امس یوم

 . السویدیة
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 ابریل ٣١
 سوف وشیكا وزاریا تغیريا ان السیاسیة االوساط يف یرتدد
 ومل. احلـالیني  الوزراء بعض یطال سوف وانه قریبا، حيدث

 نتظـاره، ا طـال  الـذي  الوزاري التغیري شكل بعد تتضح
 حكومة لتشكیل نیة هناك كانت اذا ما بعد یعرف مل كما

 طرحه الذي االصالحات مشروع ظل يف اجلدیدة املرحلة تناسب
 الـوزاري  التغـیري  یكـون  ان احلركـة  ومتنت. البالد امري

 القـادرین  الشباب جیل من حكومة تشكیل یتم وان شامال
 تمیـ  وان املرتقـب،  السیاسـي  االصـالح  اعبـاء  حتمل على

 احلقبـة  يف شـاركوا  الـذین  الـوزراء  مجیع عن االستغناء
 تلـك  رموز یزیح ال تغیري اي ان احلركة وقالت. السوداء
 الشـعور  یكـرس  سـوف  الـبالد  تاریخ يف الكارثیة احلقبة
 احلـرس  بقي اذا خصوصا باالمن الشعور ویقلص االمل خبیبة
 حباجـة  الیـوم  البحـرین  ان وقالـت . السـلطة  يف القدمي
 مـن  للمظلـوم  وتقـتص  اجلـراح  وتضمد الشمل تلم حلكومة
 . الظامل

 بقلـب  مـؤمن  مسـجد  امـس  یـوم  افتـتح  اخـرى  جهة ومن
 دائـرة  نفقة على بناؤه اعید ان بعد املنامة العاصمة
 مـن  عـدد  االحتقـال  حفـل  يف وشـارك . اجلعفریـة  االوقاف
 ويف. العدل وزیر بینهم من والسیاسیة الدینیة الرموز
 املسجد بناء باعادة فیه املواطنون استبشر الذي الوقت

 حمسـوبة  جهات ان هلم اتضح عندما االمل خبیبة شعروا فقد
 حیـث  مـن  املسجد شؤون يف سافر بشكل تدخلت احلكومة على

 املرعیـة  العادات عكس على االوضاع، وترتیب التعیینات
 بسبب متأزما كان الوضع ان عیان شهود وقال. البالد يف

 متحضـر  بشـكل  عب رت املواطنني من كبرية اعدادا وان ذلك
 وجتـدر . املسـجد  ادارة يف الرمسیة اجلهات تدخل رفضها عن

 الـيت  السـاحات  اوىل مـن  كان املسجد هذا ان اىل االشارة
 عندما ٤٩٩١ العام يف واالمن الشغب قوات العتداء تعرضت
 جملـس  خـالل  املصـلني  على للدموع املسیلة الغازات أطلقت
 .الكبار العلماء احد روح على اقیم فاحتة
 عـادل  املعـروف،  اجلـالد  وجـود  یزال ما آخر صعید وعلى

 املـواطنني  خمـاوف  یـثري  التعذیب، جبهاز منصبه يف فلیفل،
 واملـرقص  احلـانوت  غلق حول االنباء وتضاربت. وتوجساهتم
 بالقضـیبیة  الضـیافة  قصـر  من بالقرب ميلكهما اللذین

 ان قـاریر الت بعـض  وذكـرت . اغلقا اما تردد ان بعد
 تصـرفاته  مـن  احلكومة سخط عن یعرب ال وانه مؤقت الغلق

 ببیـع  مؤخرا قام انه اىل تقاریر اشارت كما. الشنیعة
 اللبنـاني  االعمـال  لرجـل  والسـفري  البستان مها فندقني
 وهنـاك . الـوزراء  رئـیس  شركاء احد وهو مكناس، اكرم
 ثروة سعة من االجانب الدبلوماسیني اوساط يف كبرية دهشة
 شـریفة  غري بوسائل كو ا انه یعتقد اليت اهلائلة فلیفل
. هندرسـون  ایان اشراف حتت التعذیب جبهاز موقعه مستغال
 شـهدهتا  الـيت  التعـذیب  عناصـر  أبشـع  من فلیفل ویعترب

 جسـد  مـزق  الذي الوزان خالد ومعه تارخيها يف البحرین
 وعبـد  اهللا عطیـة  العزیـز  وعبـد  االسكايف، سعید الشهید
 هـؤالء  مبحاكمـة  دولیـة  مطالبات وهناك. صقر بن الرمحن
 اىل االشـارة  وجتـدرا . االنسانیة ضد جرائم ارتكاب بتهم
 اليت ممتلكاهتم باسرتجاع یطالبون یزالون ما املواطنني ان

 مثل السوداء احلقبة خالل وزبانیته فلیفل عادل صادرها
 خـالل  سـرقت  اليت واالموال الصوت ومكربات الكومبیوترات

 .االبریاء منازل على العدوانیة تاحلمال
 نـدورة  يف املاضیة اللیلة حسني الوهاب عبد االستاذ حتدث

 قریبا طرحه املزمع السیاسي املشروع حول كرزكان مبنطقة
 مـن  واسـع  تفاعـل  هناك وكان. االسالمي التیار قبل من

 يف وشـاركوا  االسـئلة  طرحـوا  حیث املوضوع حول املواطنني
 مشروع على للتعرف واسعة اهريیةمج رغبة وهناك. النقاش
 الشـعبیة  السـاحة  ميثل ان یتوقع الذي االسالمي التیار

 الفكریـة  االطیاف قبل من املتساویة املشاركة اساس على
 حسـن  االسـتاذ  وكـان . السـاحة  تشملها اليت والسیاسیة

 . املشروع هلذا اشارات یومني قبل طرح قد املشیمع
 عنـدما  كـبرية  صعوبات املواطنون یواجه آخر صعید وعلى

 بطلـب  االجتماعیـة  والشـؤون  العمـل  لـوزارة  یتقدمون
 تـزال  مـا  فـالوزارة . مسـتقلة  مهنیة جلمعیات الرتخیص
 الـذي  القـدمي  اجلمعیـات  نظام وفق الطلبات مع تتعامل
 بتعدیله احلكومة وعدت الذي و بتغیريه املواطنون یطالب
 يف ةالـوزار  مسؤويل قبل من تلكؤا هناك ان كما. قریبا

 يف تتصـاعد  ان یتوقـع  الـيت  الطلبات مع اجلاد التعامل
 .املقبلة الفرتة
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 أبریل ٧١
 الیـوم  هذا صدرت اليت الوزاریة التعیینات خرب استقبل
 كـبري   شعور وساد. املواطنني قبل من متباینة فعل برود
 مـن  تتناسب، ال التغیريات هذه بان واالحساس االمل خبیبة
. االمـري  طرحـه  الذي االصالحي وعاملشر مع بعید، او قریب
 مـن  سـواء  متواضعة مستویات ذوو اجلدد الوزراء فأغلب

. املطلـوب  السیاسـي  باالصـالح  االميـان  ام الكفـاءة  حیث
 حممـد  مثل وثیقة بصورة السوداء باحلقبة بعضهم وارتبط
 عـانوا  وطالهبـا  البحـرین  جامعة فمدرسو . الغتم جاسم
  للجامعـة،  رئیسـا  الغـتم  اصـبح  ان منذ االوقات أسوأ
 وأدخـل  ادارهتـا  وأفسـد  عسـكریة  ثكنـة  اىل حوهلـا  حیث

 عناصر عن وختلى  االدارة، يف والتمییز احملسوبیة اسالیب
 او الطـالب  لقبـول  كشـروط  االكادميیة والقدرة الكفاءة

 وخـالل . بـه  خاصـة  مبعـایري  ذلك واستبدل املدرسني، تعیني
 يف لتعلیميا للمشروع انتكاسة أسوأ اجلامعة شهدت عهده

 يف تعــدیل اي اىل االمــريي املرســوم یتطــرق ومل. الــبالد
 والعـدل  واخلارجیـة  الداخلیة مثل السیادیة الوزارات
 خلیفـة،  آل سـلمان  بـن  خلیفـة  الشیخ وبقي. والدفاع
 فشـل  بعـد  بازاحتـه  التوقعـات  بـرغم  للوزراء رئیسا

 السـوداء  احلقبـة  خالل البالد على فرضها اليت السیاسات
 الشـعور  مـن  موجـة  البالد وسادت. قرن ربع تدتام اليت

 یطـل  مل الـذي  الـوزاري  التغـیري  ضعف بسبب االمل خبیبة
 كونـه  یتجـاوز  ومل السوداء، احلقبة يف االساسیة الرموز
 واضـافة  احلقبـة  تلـك  عنصـر  بـني  لالدوار توزیع اعادة
 بتشكیل طالبت قد احلركة وكانت. هبم ارتبطوا ممن آخرین
 احلقیقي السیاسي االصالح مستلزمات ملحت على قادر وزاري
 باحلقبـة  ارتبطـت  الـيت  القدميـة  الرمـوز  بتجاوز وذلك

 . السوداء
 القدميـة    اجلدیدة الوزاریة الرتكیبة تؤدي ان ویتوقع

 مقدمتـهم  ويف وعناصـره  التعـذیب  جهاز سلطة تكریس اىل
 صـقر  بـن  الـرمحن  وعبـد  اهللا عطیة العزیز عبد الرباعي
 مرقص ان التقاریر وتؤكد. الوزان لدوخا فلیفل وعادل

 نشـاطه  ميارس مفتوحا یزال ما فلیفل ميلكه الذي جي بي
 فلیفـل  ميلكهمـا  ومرقص حانوت غلق نبأ وكان. كاملعتاد

 اىل السـیاحة  بتحویـل  امريیـة  توجیهـات  مـع  تزامن قد

 عرفـت  الـذي  اهلـابط  املستوى عن ورفعها متحضرة سیاحة
 الفنـادق  يف تشـرة من الـدعارة  شـبكات  تـزال  وما. به

 آسـیا  وشـرق  وتركیـا  روسـیا  مـن  نساء فیها وتستخدم
 ورمبــا الســلطات بعلـم  ذلــك یـتم . وغريهــا واثیوبیـا 
 فلیفل استلب الذین الضحایا بني من ان وعلم. تشجیعها
 منـه  فلیفـل  ـب  الـذي  كـازورني   امحد  من كال امواهلم

 دینـار،  ٠٠٠.٣١ كـازروني،  رضـا  حممد دینار، ٠٠٠.٠٤٢
 .دینار ٠٠٠.٠٥٥ الري، حسن دینار، ٠٠٠.٠٦ ري،ال مرتضى
 وجـوده  یؤكـد  شـعبیا  املمقـوت  القـدمي  احلرس یزال وما

 فـربغم . واضـح  بشـكل  السیاسـي  االصـالح  مشـروع  بعرقلة
 البحرینیـة  واجلـوازات  اجلنسـیة  باعادة االمريي القرار
 يف البحرین ابناء من عدد هناك یزال ما املواطنني جلمیع
 كـل  اولئك بني من وعرف. علیها احلصول نم ممنوعني اخلارج

 عبـد  اهللا، عبـد  امحـد  اكـرب،  امحـد  كرميـي،   ابراهیم  من
 موسـى،  اهللا عبـد  حممـد،  غلوم عباس، حممد مريزا، الباقي
 حیـث  كـثريا،  هؤالء عاىن وقد. عابدي ومحزة عابدي، حممود

 ، اجانب وكأم اخلارج يف البحرینیة السفارات تعاملهم
 .تنفذ ال اليت دالوعو هلم فتعطى
 اآلن تقوم االجنبیة الشركات بعض ان علم اخرى جهة ومن

 يف اتسـموا  الـذین  االداریـني  من االداري كادرها بتطهري
 بـرایس  شركة ان وعرف االداري بالفساد السابقة الفرتة
. االجتـاه  هـذا  يف خطـوات  اختـاذ  تعتزم كوبر هاوس واتر
 يف حقیقیة طوةخ ایة اختاذ يف احلكومة تباطؤ لوحظ بینما
 املطروحة املطالب بني من ان اىل االشارة وجتدر. اال هذا

 اىل اسـاؤوا  ممـن  الكـثريین  خـدمات  عن االستغناء شعبیا
 جهـاز  عناصـر  مقدمتـهم  ويف السوداء احلقبة خالل الشعب

 .داربي ودیفید برایان دونالد مثل هندرسون
 ميواحملـا  سلمان علي الشیخ من كل شارك آخر صعید وعلى
 االسالم يف احلوار ادب حول مهمة ندوة يف خلف الشهید عبد
. القـدمي  الـبالد  مبنطقـة  الـبالدي  حممد السید مبأمت وذلك
 عنـدما  اآلخـرین  مـع  التعاطي اسالیب اىل احلدیث وتطرق
 عبـد  الشیخ وحتدث املوقف او الرأي يف اختالف هناك یكون
 نـدوة  يف وذلـك  الرقابـة،  موضـوع  حـول  القافود النيب

 الرقابــة ممارســة ضــرورة اىل مشــريا كرزكــان، بنــادي
 .االمور تستقیم لكي والسیاسیة االجتماعیة
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 أبریل ٩١
 البالد على خمی ما االمل وخیبة باالحباط الشعور یزال ما
 حیـث  یـومني،  قبـل  ّمت الـذي  الوزاري« التعدیل» إثر يف

 القدمي احلرس عودة من واالمشئزاز باالمتعاض الشعور یسود
 الـوزراء  كفـاءات  ضعف اىل وباالضافة. بقوة الساحة اىل

 القـدمي،  احلرس على احملسوبني الوزراء على واالبقاء اجلدد
 الغتم جاسم حملمد االسود امللف تفصیالت املواطنون یتداول
 االسـود  سـجله  برغم والتعلیم للرتبیة وزیرا عی ن الذي

 رئیسـا  كـان  عندما وطالبا، مدرسني البحرین، ابناء ضد
 سـيء  انه»  اجلامعة اساتذة احد یقول. البحرین امعةجل

 اهلیئـات  جلمیـع  مقلقـا  كابوسـا  تعیینـه  وميثل الذكر،
ــة ــلوبه نظــرا بــالوزارة واالداریــة التعلیمی  ألس
 مجیع ان » قائال ویضیف. «اجلامعة ادارة يف الدیكتاتوري

. «املتوقعـة  العنرتیة قراراته من جدا متخوفون املدرسني
 التـدخل  به سیقوم عمل اول ان املعلمني اطاوس يف ویرتدد
 اهلزمية عن لیعو ض «املعلمني نقابة» ادارة لتعیني املباشر

 مجعیـة » انشـاء  يف التـدخل  حـاول  عنـدما  هبـا  مـين  اليت
 .«البحرینیة االكادميیني

 من القانوني القسم اداء اثناء العهد ويل غیاب ولوحظ
 حيدث غیاب وهو الوزراء، رئیس امام اجلدد الوزراء قبل

 عن رضاه عدم التغیب ذلك من البعض وفهم. االوىل للمرة
 الـذي  االصالحي للمشروع أساءت اليت اهلشة التشكیلة هذه

 جـرى  الـذي  ما بعد یعرف ومل. العهد وويل االمري یتبناه
 التشـكیلة  هذه عن االعالن قبل الوزراء ورئیس االمري بني

 قادرة تكون لن واليت االصالح روح عن البعد كل البعیدة
 واالعـداد  الدسـتور  تفعیـل  اعـادة  مبهمـة  القیام على

 خیبـة  عـن  االعمـدة  كّتاب وعب ر. الوطين الس النتخابات
 احلكمـة  عـن  متسـائلني   الوزاریـة،  بالتشـكیلة  املهم
 املشـاعر  حلقیقـة  واعـني  اصـحاهبا  كـان  اذا وما وراءها
 عـدم  عـن  اصـحاهبا  عب ـر  اليت االعمدة وتعددت. الشعبیة
 عبد وفیصل صاحل وعلي الشیخ حافظ ومنهم هلا، ارتیاحهم

 . اهللا
 يف التعــذیب مهنــدس بـان  الرمسیــة التطمینــات وبـرغم 

 خدماتـه  عـن  االستغناء مت قد هندرسون، ایان البحرین،

 يف یعـیش  یـزال  ما بانه تفید تقاریر فهناك الشریرة،
. الشـرطة  مـن  مفـرزة  وحتمیـه  بالقلعـة  الواقع منزله
 مـؤخرا  فـتح  فلیفـل  عـادل  ان كـذلك  ریرالتقا وذكرت
 یـزال  مـا  وانـه  Little Camelot باسـم  جدیدا مطعما
 امـس  یـوم  قـام  قد االمري وكان. توقف بدون عمله ميارس

. وضـباطها  مسؤولیها والتقى الداخلیة لوزارة بزیارة
 آل خلیفة بن حممد الشیخ الداخلیة، وزیر بتسلیم وقام

 الفـاتح  امحـد  سـام و وقمعـه،  بشراسته املعروف خلیفة،
 وزیـر  وحيسـب . بـالوزارة  هبـا  قام اليت خلدماته تقدیرا

 نطـاق  علـى  شـعبیا  املمقوت القدمي احلرس على الداخلیة
. الـبالد  يف التعـذیب  سیاسات مهندسي احد ویعترب واسع،
 التشكیلة يف منصبه عن یزاح ان یأملون املواطنون وكان

 الوطين صاحلالت حنو الطریق تبدأ لكي اجلدیدة، الوزاریة
 ألقـى  الزیـارة  وخالل. بعد حيدث مل الذي االمر احلقیقي،

 اجلهـات  مهمـات  مـن  ان فیهـا  قـال  اجيابیة كلمة االمري
 علـى  یركـز  ومل القـانون،  وفـق  احلریـة  محایـة  االمنیة

 مسـؤويل  خبطـاب  املـواطنني  اذهـان  يف ارتبط الذي« االمن»
 .القاسیة السوداء احلقبة
 عمودهـا  يف رشـید  فوزیة اتبةالك اثارت اخرى جهة ومن
 اىل تصل اا مؤكدة البالد، يف البطالة قضیة الیوم هذا
 الــذین العمــال اىل باالضــافة هــذا. مــواطن الــف ٥٢

 مـن  أقـل   ینار ٠٠١   ٠٨ حبدود شهریة اجورا یتقاضون
 كـان  ذا ا خصوصـا  جـدا  زهیـد  مبلـغ  وهو ، دوالر ٠٠٣

 جــوراال وتعتــرب.  اطفـال  عــدة ولـه  متزوجــا العامـل 
 ان جيب اليت اخلطرية االمور من وظائف وجود وعدم املتدنیة

 دولـة  قیـام  حـىت  احلاضـر  الوقت يف البالد امري هبا یهتم
 .مستقبال القانون

 البحـرینیني  املـواطنني   بعـض  ان علـم  آخـر  صعید وعلى
 السـفارات  وان العودة، من ممنوعني یزالون ما املبعدین

 التعاون ترفض فیها نیقطنو اليت البلدان يف البحرینیة
 ويف واهیة، حبجج طلباهتم تأخري على وتصر باجيابیة، معهم
 وعـرف . توجهاهتم و مواقفهم على یساوموم االحیان بعض
 البیـان  يف طرحـت  اليت االمساء اىل باالضافة هؤالء، بني من

 حلیمـة  عاشور، حسني فتحي، الرسول عبد  من كل املاضي،
 یرفضـون  القـدمي  احلـرس  یـزال  وما. وعائلتها ابراهیم
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 بالعودة هلم مسح الذین البحرینیني املواطنني عودة تسهیل
  امريي مرسوم صدور بعد

 ملــواطين الســماح بقـرار  جهتــها، مـن  احلركــة، ورحبـت 
ــرین ــر البح ــل وقط ــني بالتنق ــدین ب ــة البل  بالبطاق
 املشـرتكة  اللجنـة  تفعیـل  باعـادة  رحبت كما الشخصیة،
 املـواطنني  علـى  بـالنفع  كذل یعود ان متمنیة العلیا،
 .بینهما االقتصادي والتكامل البلدین وازدهار

 أبریل ٠٢
 لقرارات ختضع اليت بتلكو، البحرین، اتصاالت شركة رفضت
 عـدد  اعـادة  الوزراء، رئیس جنل خلیفة، بن علي الشیخ

 بـرغم  ، اعمـاهلم  مـن  تعسـفیا  املفصـولني   من قلیل غري
 راجعـوا  لـذین  ا مـن  عـدد  وذكر. بذلك االمريي القرار
 بـان  اخربوهم هناك املسؤولني ان االخرية الفرتة يف الشركة
 االنتفاضـة  بدایـة  اي ٤٩٩١ منذ املفصولني یشمل القرار

 مجیـع  اعـادة  علـى  الرمسـي  القـرار  یـنص  بینمـا . فقط
 وذكـر . الصیت السيء الدولة امن قانون بسبب املفصولني
. لـذلك  خمـالف  للقـرار  تفسريهم ان الشركة يف املسؤولون

 املفصـولني  اوراق للشـركة  بعثت قد العمل وزارة وكانت
 اصـرار  ولكـن  ،٤٨٩١ العـام  منـذ  اعمـاهلم  من تعسفیا
 مـن  البحـرین  ابنـاء  حرمان على خلیفة بن علي الشیخ
 اخلـارج  يف احلركـة  اسـتلمت  وقـد . ذلـك  دون حال العمل

 قـرار  بسـبب  املتضـرربن  املواطنني من عدد من استغاثات
 بطریقة االمريي القرار یفسر الذي خلیفة بن علي الشیخ
 ان املـواطنني  مـن  عـدد  وذكـر . العمـل  لـوزارة  خمالفة
 يف العمـل  مـن  فصلوا الم توظیفهم اعادة رفضت الشركة

 القــرار مــن یسـتفیدوا  فلــن وبالتــايل الثمانینـات، 
 الـيت  االزمات لتكریس یسعى من هناك ان ویبدو. املذكور
 تكـرر  ومنـع  حلـها  مـن  بـدال  السـوداء  احلقبة خلقتها
 .حدوثها
 بـاحلرس  املـرتبط  االمـن  جهـاز  یزال ما آخر صعید وعلى
 القـرار  بـرغم  املبعـدین  املـواطنني  عودة یعرقل القدمي
. اخلارج يف البحرین ابناء مجیع بعودة یسمح الذي االمريي

 خلیفـة،  آل مبـارك  بـن  العزیـز  عبـد  الشیخ برر وقد
 امـور  باا هؤالء عودة عرقلة لندن، يف البحریين السفري

 تتـابع  املعنیة اجلهات وان قلیل عددهم ان و اجرائیة،

 «االوسـط  الشـرق » جریدة مع له حدیث يف ذلك جاء. االمر
 طریقـة  ان اىل االشـارة  وجتـدر . الیوم صفحاهتا على نشر

 السـفارات  مسـؤويل  قبل من املواطنني طلبات مع التعامل
 حصـل  ینمـا فب. آلخـر  شخص من متفاوتة كانت البحرینیة

 بسـیطة  فرتة يف بعودهتم الرمسي السماح على املواطنني بعض
 ذلـك  ینتظـر  منـهم  عدد یزال ما بالطلب، التقدم بعد

 وهـؤالء . طلبـهم   على اسابیع بضعة مرور برغم السماح
. ابعـادهم  عنـد  جنسـیاهتم  سـحبت  الـذین  بني من لیسوا

 تصــریح علــى احلصـول   ینتظــرون یزالـون  مــا فأولئـك 
 هـؤالء  من عدد اتصل وقد. شهرین من اكثر ذمن بالعودة
 ذلـك  یـؤثر  ان خشـیة  امسه ذكر عدم طلب ولكنه باحلركة
 مـا  الـذي  االمـن  جهـاز  حلساسیة نظرا طلبه، على سلبا
 وويل االمـري  وكان. السوداء احلقبة رموز سیطرة حتت یزال
 منهما رغبة ائي بشكل املشكلة هذه حبل وعدا قد العهد

 يف وأدخلـها  الـبالد  مسعـة  شو ه الذي وداالس امللف غلق يف
 .املشاكل من دوامة
 مناصبهم يف التعذیب رموز استمرار من واسع ختوف وهناك
 وعادل صقر بن الرمحن وعبد اهللا عطیة العزیز عبد خصوصا
 االعمـال  رجـل  ان املصادر وذكرت. الوزان وخالد فلیفل

 لــرئیس التجــاري الشـریك  مكنــاس، اكــرم اللبنـاني، 
 لشراء مقدمة كدفعة دینار ٠٠٠.٠٥ مبلغ دفع ،الوزراء

 الـيت  جي بي وحانوت مرييف. جي. جي ومرقص البستان فندق
 الـذن  مـرييف  جـي . جـي  غلـق  وبعـد . فلیفل عادل ميلكها

 انتقلـت . كـبري  شهري اجيار مقابل BMMI شركة استأجرته
 مـن  كـان  فما املنصوري، مبجمع آخر مكان اىل الشركة هذ

 خلـو  بسـبب  الصـفقة  من اخلروج قرر ان اال مكناس اكرم
 شخصـا  ان املعلومـات  بعـض  وتـذكر . مسـتأجر  من املكان
 لتخفیـف  ممتلكاتـه  ببیـع  فلیفل نصح احلكومة يف متنفذا
 اجلهـات  قبـل  مـن  علیـه  یتصاعد ان یتوقع الذي الضغط

 ولفـت . االنسـانیة  ضـد  جـرائم  ارتكابه بسبب الدولیة
 نظـرا  فـل فلی مـع  التعامـل  خطورة اىل قانونیون خرباء

 االعمـال  لرجال نصائح ووجهوا  ضده، املتوقعة للدعاوى
 . معه التجاري التعامل عن الفوري بالتوقف

 بعـد  املـواطنني  یعـم  االستیاء یزال ما آخر صعید وعلى
 وجـود  وكـر س  آمـاهلم  خیب الذي االخري الوزاري التشكیل
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 البحـرین  جامعـة  أجـواء  وعم ت. السلطة يف القدمي احلرس
 الغتم جاسم حممد الذكر سيء ترقیة بعد لقلقا من حالة

 السـوداء  احلقبة وزراء على  واالبقاء وزیر، مرتبة اىل
 بشـكل  املواطنـون  وینتظر. احلكومة من متقدمة مواقع يف

 يف اصـالحات  مـن  اجلدیـد  االعـالم  وزیر به سیقوم ما خاص
 هـذا  عـم  الـذي  التخلـف  مـن  سنوات بعد االعالمي اال

 حریـة  قمعـت  الـيت  القـدمي  احلـرس  اتسیاس بسبب القطاع
 علـى  وفرضت منهم عددا وأقالت بعضهم واعتقلت التعبري
. قبـل  مـن  البحـرین  تشـهدها  مل القمع من حالة املهنة
 نبیـل  اجلدیـد،  االعـالم  وزیر كان اذا ما معلوما ولیس
 الوثیـق  ارتباطـه  من التخلص على قادرا سیكون احلمر،
 حتضـرا  اكثـر  عالمیةا سیاسة وانتهاج السوداء، باحلقبة
 كـان  كمـا  واالسـتخبارات  االمن اجهزة اشراف من وحتررا
 .السابق يف علیه الوضع

 
 أبریل ٣٢

 فاطمـة  السـیدة  املواطنة توقیف من كبري استغراب هناك
 هـذه  وكانت. سوریا من البالد اىل عودهتا لدى جواد اكرب

 ومل امس، یوم الدويل البحرین مطار اىل وصلت قد السیدة
 هـذا . السـطور  هـذه  كتابـة  حىت البالد بدخول هلا یسمح
 وتعاني االخرية االسابیع يف حامل فاطمة السیدة ان برغم

 اجللیـل  عبد السید زوجها، وینوي. صعبة صحیة حالة من
. شـهرین  بعـد  الـبالد  اىل العـودة  خلف، ابراهیم عباس
 فمـا  املبعـدین  عودة بتسهیل امريیة اوامر وجود وبرغم
 بصـورة  املواطنني مهمات تعرقل القدمي رساحل عناصر تزال

 املطــار، يف ملســاعدهتا السـیدة  اقــارب وســعى. ملحوظـة 
 كافـة  لـدیها  ان العلـم  مع صعب، بانه وضعها ووصفوا
 بـدخوهلا  السـماح  ویتوقع. الضروریة الثبوتیة االوراق
 السیدة واجهتها اليت املعاملة ولكن. الحق وقت يف البالد
 دام غیاب بعد بالدها اىل عودةبال فرحتها نغصت  فاطمة
 جلنة ناشدت وباملناسبة. زوجها مع عاما عشرین من اكثر
 اذا هبـا  لالتصـال  املـواطنني  البحـرین  يف االنسـان  حقوق

 املبعـدین  بعـودة  یتعلق ما يف سواء صعوبة ایة واجهوا
 .االنسان حلقوق انتهاك على تنطوي اخرى قضایا ایة ام
 يف مسـتمرة  القـدمي  حلـرس ا عناصر ان علم اخرى جهة ومن

. احمللـي  االعالم يف ینشر ما على الشدیدة الرقابة ممارسة
 نقد اي مبنع اوامر املاضیة القلیلة االیام يف صدرت وقد

 االسـبوع  الـوزراء  رئـیس  أعلنه الذي احلكومي للتعدیل
 بسـبب  االعمـدة  كتـاب  بعـض  مقاالت غیاب ولوحظ املاضي،
 من بامشئزاز استقبل ذيال التغیري هلذا السلبیة اشارهتم
 برتقیـة  یتعلـق  مـا  يف خصوصـا  الشـعبیة  االوسـاط  كافة

 الرتبیـة  وزیـر  منصـب  اىل الغـتم  جاسـم  حممـد  العسكري
. جدا سيء البحرین جبامعة ملفه ان العلم مع والتعلیم
 بـالوزراء  واالشادة اخلطوة مدح على الكتابات واقتصرت

 الیـومي  هعمود يف الشیخ حافظ االستاذ تطرق وقد. اجلدد
 خـدموا  مـن  بتجنیس مرحبا التجنیس، قضیة اىل امس یوم

 الـيت  احلالیـة  السیاسـة  خطأ الكاتب واكد. فقط البالد
 علـى  بـالنفع  تعود ال سیاسیة اغراض خلدمة االجانب جتنس

 القـدمي  احلـرس  عناصر ان انباء وذكرت. واملواطن الوطن
 الـرمحن  عبـد  االستاذ البحریين للمعارض مقال نشر منعت

 امـا . اهلزیل الوزاري التعدیل انتقاده بسبب النعیمي
 بالنقـد  تعـرض  النـه  الیومي عموده ینشر فلم صاحل علي

 جيـري  واسـع  فسـاد  اىل ملمحـا  االسـكان  وزارة لسیاسات
 . فیها
 يف أملهم عن املعارضة رموز من عدد اعرب اخرى جهة ومن
 وةند يف ذلك جاء. االمري طرحه الذي االصالحي املشروع جناح
 االصـالح » بعنـوان  اخلـرجيني  بنـادي  املاضیة اللیلة عقدت

 االسـتاذ  من كل فیها وشارك «اتمعیة واحلیاة السیاسي
 النعیمــي الــرمحن عبــد واالســتاذ حســني الوهــاب عبــد

 ممـا  مـواقفهم  املتحدثون وطرح. جناحي یعقوب والدكتور
 االصــالحات تواجههــا الـيت  والصــعوبات الــبالد، يف جيـري 

 خالهلـا  دار الذي احلوار واعترب. وتريهتا وبطء ،السیاسیة
 تطـویر  يف الرغبـة  عـن  واضحا تعبريا احلاضرین ومداخالت
ــل ــي العم ــة السیاس ــواجز وازال ــام احل ــاركة ام  املش
 .الشعبیة

 الشـرياتون  بفنـدق  عشـاء  حفـل  االصالح مجعیة أقامت وقد
. اجلمعیـة  وحمـيب  لـرواد  املعتاد السنوي اللقاء مبناسبة
 الشـیخ  وألقـى  للجمعیة، الوطين املشروع احلفل يف وأعلن
 أبـرز  كلمـة  اجلمعیـة،  رئـیس  خلیفة، آل حممد بن عیسى
  مبـاديء  اربعـة  علـى  یقـوم  وانه املشروع معامل فیها
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 البناء حمود االنسان وشخصیته، اتمع هویة على احملافظة
 احملافظـة  املیثاق، وتفیل بالدستور االلتزام والتنمیة،

 انفتـاح » اىل عیسـى  الشیخ ودعا. لوطنیةا الوحدة على
 االجتاهـات  خمتلـف  على واعیا انفتاحا االسالمیة اجلمعیات

 التیـار  هـؤالء  رأس علـى  ویـأتي  الوطنیة، والتیارات
 .«الشیعي االسالمي
 املقبـل  السـبت  یـوم  الـبالد  اىل یعـود  آخر صعید وعلى

 عاما العشرین قرابة قضى ان بعد الیوسف عالء الدكتور
 السـاعة  يف لنـدن  من قادما البالد یصل وسوف. نفىامل يف

 اجلویـة  للخطـوط  تابعـة  طـائرة  منت على مساء السابعة
ــة ــرب. الربیطانی ــدكتور ویعت ــف ال ــن الیوس ــرز م  اب
 مسـؤوال  اعـوام  سـبعة  قضـى  حیث البحرینیني االقتصادیني

 مسـؤوال  اآلن ویعمـل  واشـنطن،  يف الـدويل  النقد بصندوق
 له تكون ان ویتوقع. لندن يف التجاري باحلي كربى بشركة

 .البالد يف سیقضیها اليت القصرية الفرتة خالل مشاركات
 
 أبریل ٥٢

 احلـرس  على احملسوبني من اثنني لتعیني الشعيب الرفض استمر
 قویــة ضــربة ذلـك  واعتــرب وزاریـة،  مناصــب يف القـدمي 
 وتطالـب . الـبالد  امـري  طرحـه  الـذي  االصـالحي  للمشروع
 النقاذ ممكنة فرصة أقرب يف حقیقي ريوزا بتغیري املعارضة
. جمددا القدمي احلرس سلطة تتكرس ان قبل االصالحي املشروع
 املاضـي  االحـد  مساء عقدت اليت اخلرجيني نادي ندوة وكانت

 عنوانـا  املواطنـون  اعتربه حیث الغتم لتعیني تطرقت قد
 وأصدر. السیاسیة االصالحات الفشال وحماولة سیاسیة لرد ة
 عسـكرة »  بعنـوان  بیانا البحرین جامعة باتوطال طالب

 حممد العسكري تعیني بشدة فیه انتقدوا «مىت اىل التعلیم
 البیـان  واحتوى. والتعلیم للرتبیة وزیرا الغتم جاسم
 على واالساتذة الطالب مع تعامله السلوب سیئة مناذج على
 ال انـه  مـن  ختوفنا نكرر»  البیان يف وجاء. السواء حد

 لعرقلـة  املعـاكس  االجتـاه  يف جاهدًا یسعى من هناك یزال
 مـن  وتفریغهـا  وتشـویهها  السـامیة  األمريیة املبادرات
. «الضـیقة  الشخصـیة  مصاحله على حفاظا احلقیقي حمتواها
 كـرئیس  شخصـیة  وجـود  أن «  القول اىل البیان وانتهى

 نـزال  ال كوننا و باألمان تشعرنا ال اجلامعة أمناء جملس

 ممـا  أمنیـة  غـري  هتمـة  أي لنا لفقت أن نستبعد ال طلبة
 تقــدیر أقــل علــى أو اجلامعــة مــن فصــلنا إىل یــؤدي

 . «والنتائج الدراسة يف مضایقتنا
 الـوزیر  الربعـي،  امحـد  الـدكتور  تطرق اخرى جهة ومن

 بصـحیفة  عمـوده  يف السـابق،  االمـة  جملـس  وعضو الكویيت
 الشـعارات   البحـرین  » بعنوان عمودا «االوسط الشرق»

 یشـعر  ان الضـروري  مـن »  فیـه  وجـاء . «اسالن وحیاة
 املعیشـة،  مسـتوى  يف تغـرياً  هنـاك  ان البحـریين  املواطن

 وشعورًا والدنیا، الوسطى الطبقات اوضاع اىل والتفاتة
 البطالـة  نسـبة  وبتخفـیض  العامة، املیزانیة بانضباط
 ولـن  دميقراطیـة،  شـعارات  تأكـل  لن فالناس. املرتفعة

 املـواطن  شـعور  بـدون »  وأضاف. «انتخاب صنادیق تشرب
 وخاصـة  حیاتـه،  يف جدیـة  تغـريات  هنـاك  بـأن  البحریين
 ألي فریسـة  سـتظل  الطبقـات  هذه فان الدنیا، الطبقات

 االعتقـاد  اخلطـأ  ومـن  شعاراته، كانت مهما متطرف طرح
 نغـايل  ال بـل  تكفـي،  وحدها السیاسیة الدميقراطیة بأن
 ودووجـ  جهـة،  من ودميقراطیة حریات وجود ان قلنا اذا
 الدميقراطیـة  یـدفعان  قـد  اخـرى  جهـة  من واحباط فقر

 دولـة  البحـرین »  القـول  اىل وانتهى. «سلبیة الجتاهات
 اهلـدف  هـو  املواطنـة  فكرة حول الناس وتوحید تعددیة،

 تغـرياً  هناك بأن املواطن بشعور اال یتم لن وهذا األمسى،
ــد ــدث ق ــه، يف ح ــة وان حیات ــادة الدول ــادیًا ج  اقتص

 مسـتوى  وحتسني االخطاء واصالح الفجوات، سد يف واجتماعیًا
 واحـدة،  رجـل  هـي  السیاسیة الدميقراطیة. الناس حیاة
 والدميقراطیة واحدة، رجل على ميشي ان احد یستطیع ولن

 .«شك بدون ملحْ ة حاجة هي واالقتصادیة االجتماعیة
 عـددها  يف اللندنیـة  «العربي القدس» صحیفة نشرت وقد

 اجلمــري منصــور للـدكتور  مقــاال الیـوم  هــذا الصـادر 
  قطـر  مـع  اخلـالف  وحـل  االصـالحي  التوجه بعد » بعنوان
 وتطـرق . «البحـرین  يف االمـين  بدل السیاسي احلل اعتماد
 للمشـروع  االساس الدافع اعتربها أربعة لعوامل الكاتب
 االقتصـادیة،   العوامـل   وهـي  االمري طرحه الذي االصالحي
 جدیـد  امـري  سـتالم ا  الفاعلة، املعادلة قطر، مع اخلالف

 احلركـة  تواجـه  الـيت  املخاطر اىل تطرق مث. احلكم مقالید
 اىل القدمي احلرس عودة احتمال  بینها من وذكر االصالحیة
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 باخلیــار مقتنعــة غــري مجاعــات ظهــور القــوة، مفاصــل
 او« التعاضــدیات» ظهــور املســرية، تعرقــل الـدميقراطي 

 االمـري  رةقـد  عدم واملواطنني، احلاكم بني الوساطة اصحاب
 بوسـائل  الدستور تغیري طرحها، اليت الوعود تنفیذ على
 توزیـع  يف العدالـة  عـدم  حالـة  استمرار دستوریة، غري

 تصبح ان البحرین بإمكان » القول اىل وانتهى. الثروة
 باجتاه السلمي للتحول امنوذجا تقدم وان لآلخرین منارة
 ننياملـواط  حقـوق  احرتام على القائمة الدستوریة احلیاة

 واالجتماعیـة  واالقتصادیة والسیاسیة واملدنیة الدینیة
 .«والثقافیة

 
 ابریل ٧٢
 شـرب  السـید  جعفـر  السـید  عباس السید املواطن یزال ال

 اي بدون ایام ثالثة منذ السعودیة السلطات لدى معتقال
 قـد  مؤخرا الوطن اىل عاد الذي املواطن هذا وكان. مربر
 للملكة، قصرية لزیارة یةوالسعود البحرین بني اجلسر عرب

 تـزال  وما. معلومة غري جهة اىل ونقل اجلسر على فاعتقل
 بـاالفراج  السـعودیة  السـلطات  القناع مستمرة االتصاالت

 يف امـين  او سیاسـي  ظرف اي هناك یعد مل انه خصوصا عنه
 اىل املـراقبني  بعـض  ولفـت . التصـرف  هـذا  یربر البحرین
 هـذه  مثـل  عـن  ابنفسـه  اململكة حكومة تنأى ان ضرورة

 تبعـة  القـاء  من البعض ميارسه ما تكرس اليت التصرفات
 علــى قمـع  او اســتبداد مـن  املنطقــة يف حيـدث  مــا كـل 

 .السعودیة
 بسبب والشعبیة االكادميیة االوساط يف كبري استیاء وهناك
 وظیفتـه  يف فشـله  بـرغم  وزیـر  منصـب  اىل الغتم ترقیة
 ادارة سـوء  قضیة ان اىل االشارة وجتدر. للجامعة كرئیس
 احلیـاة  حرمـة  على واالعتداء عهده يف وعسكرهتا  اجلامعة

 والثقافـة  والعلـوم  الرتبیة منظمة اىل رفعت االكادميیة
 .املتحدة لالمم التابعة

 االصـالح  جبمعیـة  نـدوة  امـس  مسـاء  عقدت اخرى جهة ومن
 واالسـتاذ  سـلمان  علـي  الشیخ من كل فیها شارك باحملرق

. احملمـود  اللطیـف  عبد عبد یخوالش النعیمي الرمحن عبد
 أملـهم  عـن  معب رین القائم الوضع اىل املتحدثون وتطرق
 وطـرح . املـدني  اتمـع  آلیـات  وتكـریس  الوضـع  بتطور

 والبطالـة  التجنـیس  قضـایا  حول كثرية اسئلة احلاضرون
 وتكـافؤ  التوظیـف  سیاسات يف املساواة بضرورة وطالبوا

 بـني  العالقـات  رومتـ . احلكومیة املؤسسات يف خصوصا الفرص
 رغبـة  بسـبب  حاالهتـا  أفضـل  من بواحدة البحرین ابناء
 املتفـق  القضـایا  يف والتعـاون  الصـف  توحیـد  يف اجلمیع
 الشـیخ  وكـان . اخـتالف  موضع هو ما اثارة وعدم علیها
 اطـار  يف االصـالح  جلمعیة بزیارة قام قد قاسم امحد عیسى
 .الوطن ابناء بني العالقات حتسني
 بالعـبء  والشـعور  وظیفـة  علـى  احلصول هاجس یزال وما
 الدولـة  كاهـل  على واملرتزقة االجانب وجود ميثله الذي
 الـذي  الوقـت  يف»  املـواطنني  احد یقول. املواطنني یؤرق
 حيصـل  ، وظیفـة  اىل احلاجـة  أمـس  فـن  املواطن فیه یكون
 يف فیـه  یكون الذي الوقت ويف سهولة، بكل األجنيب علیها
 الوقـت  ويف  املرتزقـة،  منه مهحير مسكن، اىل ماسة حاجة
 ومعاناتـه  آالمـه  ینسیه شیئا املواطن فیه ینتظر الذي
 شـخص  اىل حقوقـه  مبنح شعوره وجيرح جرحه على اجلمر یوضع
 یظهـر  الـذي  الوقت ويف حقه، من ولیست الیستحقها أجنيب
 برأیه ویضرب باملراوغة یقابل وتساحمه نوایاه حسن فیه

 هـل  یـدري  ال وعـود  وىسـ  والیـرى  اجلـدار  عرض ومشاعره
 حق مبنحه األمري فیه یعده الذي الوقت ويف ال، أم ستتحقق

 هنـاك  ان نـرى  احلریـات  مـن  وغريها السیاسیة املشاركة
 أو رأیـه  أخـذ  بـدون  ولكـن  بامسـه  تتخذ مهمة قرارات
 .«مشورته
 وزارة امـام  اعتصـام  یـومني  قبـل  حدث آخر صعید وعلى
 باعـادهتم  مـريي ا قرار صدر الذین بعض فیه شارك العمل

 وزیـر  وقـام . بعـد  ذلـك  هلم یتحقق مل ولكن اعماهلم اىل
 الشرطة ولكن االعتصام لتفریق الشغب رجال بطلب العمل
 .االمر هذا مثل يف التدخل حىت او احلضور رفضت
« االیـام » جلریـدة « علیـا  اوامـر » صدرت اخرى جهة ومن
 خلـف  اهلـادي  عبد الدكتور مع اجرهتا مقابلة نشر بعدم
 مصـادر  وذكـرت . الـبالد  اىل مؤخرا املنفى من عاد يالذ

 مقبولـة  غري املقابلة يف استعملت اليت اللغة ان اجلریدة
 هـذه  قـرار  وجـاء . النشر منع قرار أصدرت اليت للجهة
 اجلریـدة  ادارة وتكتمـت . النقاش یقبل وال صارما اجلهة
 االوسـاط  بعـض  يف انتشـر  لكنه املقابلة، اجراء خرب على
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 یتنـاقى  الـذي  التصرف هذا من استیائها عن عب رت اليت
 االمري توجیهات مع یتنايف انه كما. االصالحیة االجواء مع

 مــن عـددا  یــومني قبـل  اســتقباله خـالل  اطلقهــا الـيت 
 .البحرینیني الصحافیني

 
 ١٠٠٢یومیات مایو 

 
  أبریل٠٣

 ٠٥١جتم ع یوم امس االول يف وزارة العمل ما یقـارب مـن       
وقد قام وزیـر  . جاعهم اىل وظائفهم  شخصا للمطالبة بار  

العمل بفتح صالة االجتماعـات ولقـائهم واالسـتماع اىل        
 شكاواهم، ولوحظ 

كما تأكـد ان  . حضور عناصر من جهاز امن الدولة هناك    
بعض الذین ارجعوا اىل وظائفهم قد مت تسرحيهم مـن قبـل       

وكانت . بعض الشركات اخلاصة حبجة انه التوجد رواتب هلم     
اليت یقع مقرها خلف شركة  ألومنیـوم     « علی انال»شركة  

 قد قامت بتسریح عشرین حبرینییـا ممـن       البا البحرین  
وقام مجیع املتحـدثني  . مشلهم العفو حبجة عدم وجود رواتب    

وقال طالب متفوق . بعرض قضایاهم بصراحة امام الوزیر    
جدا مبعهد البحرین للتدریب للوزیر انه تقدم اىل شركة     

لعمل ولكن وزارة الداخلیة منعتـها مـن     البا طالبا ا  
وعنـدما تقـدم  لوظیفـة للعمـل كفـين مبعهـد           . توظیفه

البحرین للتدریب كانـت معروضـة مت توظیـف جنـل رئـیس          
 .املعهد بدال منه

ويف مؤمتر صحايف شارك فیه كل مـن وزیـر العمـل ووزیـر         
شؤون جملس الوزراء عقد یوم امس طرحت مشكلة البطالـة      

یران بان احلكومة ستعمل ما يف وسعها   للنقاش ووعد الوز  
وذكـرت االرقـام ان العمـال      . لتوظیف ابناء البحـرین   
 باملائـة مـن جممـوع االیـدي     ٠٦االجانب ميثلون اكثر من     

ومل یطرح الوزیران وقتا زمنیا حمددا العـادة      . العاملة
املفصولني اىل اعماهلم، كما مل یذكرا ما اذا كـان قـرار       

اهلم یشمل الذي فصلوا تعسفیا يف  اعادة املفصولني من اعم   
 .السنوات اليت سبقت االنتفاضة
 من العاطلني اىل وزارة ٠٠٢ويف هذا الیوم ذهب اكثر من     

العمل بناء على اتفـاق مسـبق، واجتمعـوا مـع وزیـر          

العمل وطرحوا عشر نقاط من بینها سرعة توظیف العاطني     
فـري  »وتقلیص العمالة االجنبیة ووقف العمل مبا یسـمى      

وقد صدر الیوم قـرار   . وزیادة احلد االدىن لالجور   « یزاف
 دینـار لكـل عاطـل    ٠٠١امريي بصرف مبلغ شـهري قـدره       

 دینار لالعزب، وذلك لفرتة سـتة شـهور مـن       ٠٧متزوج، و 
 .اآلن، وان یتم غلق ملف البطالة خالل هذه الفرتة

ولوحظ من جهة اخرى استمرار الرقابـة الصـارمة الـيت        
الم الرمسیـة بـرغم مـا تطرحـه حـول        متارسها وسائل االع  

مـن  « االیـام » فمثال مل تنشر جریـدة   .االنفتاح االعالمي
. وقائع ندوة مجعیة االصالح اال ما هو عام مـن القضـایا      

فمثال تطرق الشیخ علي سلمان  عن املعتقلني يف السعودیة     
وعمان ودبـي وانتقـد وزارة الداخلیـة الـا مل تكلـف          

زارات الدخلیـة لـدول جملـس    نفسها عناء التنسیق مع و    
التعاون والدول العربیة الزالة امساء بعض املعفو عنهم     

وحتدث كذلك عن اقصاء بعض املعفو   . من القوائم السوداء  
عنهم من جلنة التعداد السكاني مؤكدا عدم ارتیاحه مما     

اما بالنسـبة  . حدث ولكن اجلریدة مل تنشر شیئا من ذلك    
قد حتدث عن ازدیاد اسعار لالستاذ عبد الرمحن النعیمي ف    

النفط وعدم انعكاس دلك علـى املـواطن ومل ینشـر ذلـك         
 .ایضا

وعلى صعید آخر عقـد معارضـون ونشـطاء يف جمـال حقـوق          
اإلنسان وشؤون املرأة یوم اجلمعـة املاضـیة اجتماعـا يف        
املنامة إلنشاء مجعیة سیاسیة متثل التیار الـدميقراطي يف      

 . البحرین
ــد  ــون وع ــكل اتمع ــف  ٣٤دهم وش ــون ملختل ــا ینتم  شخص

التیارات الیساریة والبعثیة جلنـة حتضـريیة مـن تسـعة         
أشخاص بینهم ثالث نساء لوضع مشروع النظـام الـداخلي       
للجمعیة على أن یطرح أمام اجتمـاع تأسیسـي یعقـد يف        

 وحضر هذا االجتماع الذي عقد يف املنامة عدد  .وقت الحق
 خـارج البحـرین   من أقطاب املعارضة ممن كـانوا منفـیني      

لسنوات طویلة ومسح هلم بـالعودة مـؤخرا أبـرزهم عبـد         
الرمحن النعیمي الذي كان یرأس اجلبهة الشعبیة لتحریر     
البحرین وأمحد الذوادي الذي كان یرأس جبهة التحریـر      
ــامني    ــن احمل ــدد م ــافة إىل ع ــة، باإلض ــوطين البحرانی ال

ذي ویأتي ذلك يف الوقت الـ   . والصحفیني وأساتذة اجلامعة  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


تشهد فیه خمتلف التیارات والقوى السیاسیة البحرینیة     
سعیا حثیثـا حنـو وضـع أطـر سیاسـیة وإقامـة جبـهات            
وحتالفات استعدادا خلوض االنتخابات الربملانیـة املتوقـع       

 .أن جترى بعد عامني
ومن جهة اخرى قالت اجلبهة االسالمیة لتحریر البحرین يف     

 عائلـة  ٦٢بیان صدر هلـا قبـل قبـل اربعـة ایـام ان          
حبرینیة يف ایران مل یسمح هلا حىت اآلن بالعودة اىل البالد     
برغم صدور القرار االمـريي بالسـماح لكافـة املبعـدین         

جبمیـع املنظمـات واملؤسسـات      »واهابت اجلبهـة    . بالعودة
املهتمة بقضایا حقوق اإلنسان االهتمـام مبعانـاة هـؤالء        

هـداهتا  املواطنني، وإلزام حكومـة البحـرین بـاحرتام تع       
واحرتام القانون الدويل الذي ینص على عدم اللجـوء إىل      
استخدام اإلجراءات احلاطة بالكرامة، واحـرتام احلریـات       
السیاسـیة واملدنیــة للمــواطنني، وكـف أیــدي األجهــزة   
ــواطنني    ــذاء امل ــان يف إی ــن اإلمع ــلطة م ــة للس القمعی

 .«والتنكیل هبم
بـة نـدوة   وسوف تعقد یوم االربعاء املقبل بنادي العرو    

، «أولویات العمل السیاسي يف املرحلة احلالیة     » بعنوان
یشارك فیها الدكتور عالء الیوسف الذي رجع اىل الـبالد      
یوم السبت املاضي بعد نفي قسري دام قرابـة العشـرین       

وقد حظي الدكتور الیوسف باستقبال حافل كواحد     . عاما
 وسـوف یعـود یـوم اخلمـیس    . من رموز املعارضة يف اخلارج    

املقبل من املنفى االستاذ هاني الریس بعد غیاب اسـتمر      
اكثر من عشرین عاما، قضاها يف عدد من البلدان آخرها     

وشـارك االسـتاذ الـریس يف نشـاطات سیاسـیة          . الدمنارك
وحقوقیة وحضر مؤمترات وندوات كثرية طـرح خالهلـا قضـیة        

 . القمع الذي كان یسود البالد خالل احلقبة السوداء
 
  مایو٢

يف حماولة لتحسني مسعته السیئة يف البالد اضطر حممد جاسـم      
الغتم، الوزیر العسكري للرتبیة والتعلـیم، لالنصـیاع       

ــادة   ــة يف اع ــة االمريی ــاهتم ٦٢للرغب ــا اىل بعث  مبتعث
ــاني    ــي الث ــل الدراس ــن الفص ــارا م ــیة اعتب الدراس

واضـطر  .  وذلك بالتنسیق مع جامعة البحرین    ١٠٠٢ ٠٠٠٢
. لمني والعاملني بـالوزارة اىل اعمـاهلم    كذلك العادة املع  

وجتدر االشارة اىل ان الغتم، وهو من اعمدة احلرس القدمي     
السـيء الــذكر، اختـذ اجــراءات تعسـفیة حبــق الطلبــة    
واملدرسني عندما كان رئیسـا جلامعـة البحـرین، وسـاهم         
تعیینه وزیرا للرتبیة والتعلیم يف بـث الشـعور خبیبـة        

 .التغیري الوزاري االخرياالمل لدى املواطنني بعد 
ويف ضوء القرار االمريي باالهتمام باوضاع العـاطلني عـن       
العامل وصرف نفقات هلم خالل الشهور السـتة القادمـة،       
توجه الكثري منهم يف الیومني املاضیني اىل مراكز التدریب     

. والتشغیل التابعة لـوزارة العمـل لتسـجیل امسـائهم        
ربنامج املـذكور أن یكـون   ویشرتط يف املتقدم لاللتحاق بال    

عاطال عن العمل حالیا وال ميلك سجال جتاریا وغـري ملتحـق       
وقد رحـب املواطنـون هبـذه اخلطـوة       . بأي برنامج تدریيب  

ومتّنوا استمرار االجراءات االنسانیة  اليت یتخذها االمري     
واليت تقلل عناء املواطنني بعد جتربتـهم القاسـیة خـالل        

 .احلقبة السوداء
احملكمةاليت تنظر يف الدعوى الـيت رفعهـا  عبـد      وعلم ان   

  الناطق املصري باسـم وزارة االعـالم     العظیم البابلي   
ضد الكاتب االستاذ حافظ الشیخ قد وقفت جبانب البابلي     

.  دینـارا ٠٥وقضت بتغرمي االستاذ حـافظ الشـیخ مبلـغ        
وعقدت جلسة النطق باحلكم يف تكـتم شـبه كامـل لكـي ال         

ىل هذا القرار املشني من جانب احملكمـة    ینتبه املواطنون ا  
اليت ما تزال تدار بالقوانني القمعیة اليت وضـعت خـالل       

وعلم ان فریق الدفاع عن هذا الكاتب    . احلقبة السوداء 
 .البحریين بصدد اعداد استئناف احلكم اجلائر
« اللومونــد»ويف عــددها لشــهر أبریــل نشــرت صــحیفة 

 اجلاریة يف البحـرین  الفرنسیة مقاال طویال حول التغريات    
وابتدأ املقـال  . « اخرتاق دميقراطي يف البحرین  بعنوان

بالوصف الذي كتبه السید دیفید هريست، مراسـل جریـدة       
جـاءت هـذه    » اجلاردیان الربیطانیة يف بريوت الذي قـال     

ــتجابة الرادة    ــها اس ــريي ولكن ــأمر ام ــة ب الدميقراطی
ب اخللیج ووصفت الصحیفة تطورات الوضع منذ حر    . «شعبیة

 الـف  ٥٢الثانیة وتوقیع العریضة الشـعبیة مـن قبـل        
  مواطن حىت انفجار االنتفاضة الشعبیة املباركة، قائلة    

بالرغم من اا مل تكن مسلحة وسلمیة يف االغلـب، فقـد       »
 الفا مـن بـني املـواطنني    ٥٢قمعت بقوة شرسة ، واعتقل     
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  متظاهرا وحوايل اثـين ٠٣وتويف  .  الف ٠٠٤البالغ عددهم   
وكان من بینهم سعید االسـكايف،   . عشر شخصا حتت التعذیب   

 الذي اختطف من منزله مبنطقة السنابس وسلمت جثتـه      ٦١
لعائلته بعد بضعة ایام، بینما فر  ما یقرب من مـائيت      

ووصف املقال سیاسات رئیس الـوزراء يف    . «شخص اىل اخلارج  
كان یدیر البالد كما یدیر احدى    » الفرتة املاضیة قائال  

يف الوقـت احلاضـر     » وانتهى املقال اىل القول   . «شركاته
ما یزال املعتدلون مسـیطرین يف صـفوف املعـارض، وسـوف         
یستمرون كذلك طاملا رأوا ان ثقتـهم يف االمـري مشـروعة        

لقد قام االمري باالصالحات ولكـن   . بانه سوف یفي بوعوده   
فاذا فشـل املشـروع   . انتفاضة الشعب هي اليت فرضت ذلك    

 .«ن الناس تنشیط االنتفاضةفبامكا
الـيت تصـدر يف لنـدن يف     « القـدس العربـي   »نشرت صحیفة   

  عددها هذا الیوم مقاال لالستاذ عبد اهللا هاشم بعنـوان     
. «اتمع البحریين ومشروعیة قیام االحـزاب السیاسـیة      »

 من دستور البالد تنص علـى  ٧٢وجاء يف املقال ان املادة     
ات علـى اسـس وطنیـة     حریة تكوین اجلمعیـات والنقابـ     »

وألهداف مشروعة وبوسائل سلمیة مكفولة وفقـا للشـروط       
  واضاف كاتـب املقـال   . «واالوضاع اليت یبینها القانون   

عــرض علــى القضــاء املصــري موضــوع تكییــف االحــزاب  »
السیاسیة مبناسبة نزاع طرح علیه يف ظل القـانون رقـم       

  بشأن االحزاب السیاسیة، فأشـار اىل ان  ٧٧٩١  لسنة    ٠٤
هذه االحزاب تعترب مجعیات ذات أهـداف سیاسـیة وان حـق        

 مـن  ٥٥االفراد يف تكوینها كان یسـتند اىل نـص املـادة        
. «الدستور اليت تكفل حق املـواطنني يف تكـوین اجلمعیـات       

 عاما من تغییب الدسـتور ادت  ٦٢وقال الكاتب ان فرتة     
توسعت يف اسـتخدام  »اىل توسع يف صالحیات قوات االمن اليت     

 نصوص قانون العقوبات املتعلقـة بتجـرمي املـواطنني        بعض
 .«الذین یكونون اجلمعیات

 
  مایو٤

طالــب الــدكتور عــالء الیوســف احلكومــة باملزیــد مــن  
جاء ذلك خالل مداخلتـه   . الشفافیة يف براجمها وقراراهتا   

يف النـدوة الــيت أقیمـت قبــل یـومني بنــادي العروبــة    
اد االسـبوع  وكان الدكتور الیوسـف الـذي عـ       . باملنامة

املاضي اىل البالد بعد عشـرین عامـا قضـاها يف املنفـى،         
یتحدث يف ندوة شارك فیها عـدد مـن الرمـوز االسـالمیة         

 ان تعلـن   وطرح عددا من املطالب من بینها    . والوطنیة
جلنيت تفعیل املیثاق وتغیري الدستور جدوال زمنیـا الجنـاز       

ة مهمتیهما، ان تعلن احلكومـة موازنـة جدیـدة للدولـ        
توضح االیرادات واملصاریف ویـتم فیهـا غلـق احلسـابات         
اجلانبیة اليت ال تكشف هویتها للمـواطنني، حتدیـد موعـد        
لالنتخابات البلدیة، الغـاء وزارة االعـالم والرقابـة        
السیاسیة ، ان یكون رئیس الوزراء اكثر شـفافیة، ان      
یتم التنسیق علـى مسـتوى جملـس التعـاون حلـل مشـكلة           

یفصح الوزراء عن مصاحلهم التجاریة كما   البطالة، وان   
 .هو احلال يف البلدان املتقدمة

اما االستاذ عبد الوهاب حسني فطالب الرموز السیاسـیة      
بالنزول اىل الشارع ملعایشة اوضاع املواطنني، وضرب مثال     
مبا فعله العاطلون عن العمـل عنـدما نظمـوا انفسـهم         

ــادهت   ــة باع ــل للمطالب ــوا اىل وزارة العم م اىل وتوجه
وانتقد كذلك تعیني حممد جاسـم الغـتم وزیـرا        . اعماهلم

للرتبیة والعلیم واعترب ذلك إهانـة للمشـروع االصـالحي        
وانتقد االستاذ عبد الرمحن النعیمـي    . الذي طرحه االمري  

وزیر العمل وقال بانه یتعـاطى مـع املشـكلة بعقلیـة         
وشـجب الرقابـة   « فـري فیـزا   »وتطرق اىل قضیة    . امنیة
ة من قبل الصحافة اليت رفضت نشر مقاالت تنتقـد      الصارم

وطالـب االسـتاذ علـي      . التشكیلة الوزاریـة الفاشـلة    
 ملـاذا ال یـتم    ربیعة مبحاربة الرشوة والفساد وتساءل    

توظیف العاطلني عن العمل بوزارتي الدفاع والداخلیة؟     
اما الدكتورة منرية فخرو فانتقدت غیاب املسـؤولني عـن       

وتطـرق  .  عن توجهـات الـرأي العـام     الندوات اليت تعرب  
االستاذ رسول اجلشي اىل سیاسة التوظیف منتقدا حصر بعض     

 .الوظائف على غري البحرینیني
وقامت وسائل االعالم الرمسیة بتغطیة الندوة ولكن بدون     
التطرق للقضایا اليت تتعلق باحلكومة، مكتفیـة برتدیـد       

 .لكاملقوالت اليت تركز على االشادة والدعم وغري ذ
وعلم من جهة اخرى ان جلنة شـعبیة متثـل العـاطلني عـن         
العمل قد تشكلت مؤخرا واا تتفاوض مع وزارة العمـل      
حول اعادة املفصولني اىل ا عمـاهلم وتـوفري فـرص العمـل         
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ومت االتفاق ان حتضر اللجنة مجیـع االجتماعـات       . للعاطلني
بني الوزارة واصحاب االعمال وغريهم ملراقبة سـري العمـل       

وقد بدأت يف اعـداد قـوائم    . وكیف یتم توظیف العاطلني   
ویتوقـع  . بالعاطلني عن العمل ملعرفـة العـدد احلقیقـي       

استمرار الفعالیات اهلادفة للضغط على اجلهات الرمسیـة      
املعنیة لتحریك القضیة بعـد ان فشـلت هـذه اجلهـات يف         
التفاعـل احلقیقــي مــع التوجیهـات االمريیــة بــاحتواء   

 .املشكلة
صعید آخر ما تـزال قضـیة املبعـدین البحـرینیني        وعلى  

تطرح نفسها بقوة خصوصا مع اصرار احلـرس القـدمي علـى        
وقـد  . رفض حلها والتشبث بأعذار واهیة لعرقلة عودهتم    

صدر قبل یومني بیان موّقع باسم عبـد العظـیم املهتـدي        
جلنة متابعة شـؤون املبعـدین    »البحراني، الناطق باسم    

لبحرینیني الذین أبعـدهتم احلكومـة     ، تطرق ل  «البحرینیني
وجاء يف البیان ان عدد هؤالء  . اىل ایران يف الثمانینات   

یبلغ حوايل مائيت شخص وحاالهتم شبیهة حباالت الذین مسح هلم     
وجاء يف البیـان ان اللجنـة تسـتنكر جتمیـد         . بالعودة

قضایا املبعدین، وتناشد مسو االمري رفـع املنـع، وتنصـح        
فو االمري وحقوق املبعدین بـان یكفـوا     آملتآمرین على ع  »

. «عـن ا ســباب  التــوتر واعـادة الــوطن اىل الــوراء  
إذا كـان اعتقـال وسـحب      » وانتهى البیان اىل القـول    

جنسیات وهتجري هؤالء يف ظروف الثمانینـات ظلمـا وخطـأ،        
وهو بالفعل كذلك، فإن االستمرار يف هـذا الظلـم خطـأ        

نـا يف الرجـوع إىل   ولیعلموا اننا لن نسكت عن حق    . أكرب
 .«البحرین وهو أقل احلق

نشـر مقـال للـدكتور سـعید      « اخبار اخللیج »ويف صحیفة   
توطني مهنة التعلیم يف مراحل التعلـیم      » هاشم بعنوان 

وبعـد اسـتعراض مطـو ل    . «إىل مىت؟ .. العام يف البحرین    
إنين أطالب هبـذه املناسـبة     » للمشكلة انتهى اىل القول   
ــالتخل ــور ب ــواطن غی ــراض  كم ــض األم ــن بع ــا م ص ائی

االجتماعیة اليت عرفنـا بعضـا منـها يف فـرتة مـا قبـل           
ــة     ــة والقبلی ــة والعرقی ــوطين كالطائفی ــاق ال املیث
والرشاوى وإزالتها من قاموس التعاملني الرمسي والشعيب     
يف البحرین واليت تعـد مـن معوقـات البحرنـة سـواء يف          

ظـواهر  القطاع العام أو يف القطاع اخلـاص، ألن تلـك ال      

تتعارض مع نصوص الدسـتور واملیثـاق وتعرقـل السـري يف         
املرحلة االنتقالیة اليت یفرتض أن تـؤدي إىل الوصـول إىل       
عهد دولة املؤسسـات وسـیادة القـانون واحـرتام حقـوق          

ولتكن البدایة من وزارة الرتبیـة والتعلـیم       . اإلنسان
لیتماشى ذلك مع مسؤولیاهتا األخالقیـة والرتبویـة لـیس        

 سبة إىلبالن
حبرنة مهنة التعلیم فحسـب، وإمنـا أیضـا بالنسـبة إىل         
توزیع املناصب اإلداریة املختلفـة بشـكل عـادل ومنصـف         
ووضع الرجل املناسب يف املكـان املناسـب، لتكـون وزارة        
الرتبیة والتعلیم القدوة لباقي الوزارات وحـىت تكـون       
امسا على مسمى حارسة للقیم الرتبویة وملتزمة مببـادىء      

 . «دستور واملیثاق اليت جنلها ونعتز هباال
 
  مایو٨

متت مناقشة االتفاقیة العسكریة بني البحرین والوالیـات      
ــة    ــوات االمریكی ــمح للق ــيت تس ــة ال ــدة االمریكی املتح

جـاء ذلـك   . باستعمال التسهیالت العسكریة يف البحـرین     
خالل الزیارة الرمسیة اليت قام هبا مسو االمري اىل واشـنطن      

وكان الطرفان قد وّقعا اتفاقیـة تعـاون      . بوعهذا االس 
 سـاریة املفعـول ملـدة عشـرة     ١٩٩١ اكتوبر   ٨٢عسكري يف   

اعوام، اعطت القوات االمریكیة حق اسـتعمال القواعـد       
 أنشـأت  ٥٩٩١ويف  . العسكریة البحرینیة وختزین املعـدات    

الوالیـات املتحــدة االســطول اخلـامس لقیــادة قواهتــا يف   
ة واملعـدات الفائضـة لـدیها اىل      اخللیج، ونقلت االجهـز   

وكانــت الوالیـات املتحــدة قـد اتفقــت مــع   . البحـرین 
البحرین على استعمال القواعد العسـكریة الـيت كانـت        
القوات الربیطانیة تستعملها قبل انسحاهبا من اخللیج يف     

، وذلك ضمن اتفاقیة عسكریة یتم جتدیدها كل عشرة     ١٧٩١
ن بنودا حـول عقـد    واملعروف ان االتفاقیة تتضم   . اعوام

اجيار تدفع احلكومـة االمریكیـة مبوجبـه مبـالغ سـنویة          
للبحرین، ولكن موازنات السـنوات السـابقة مل تتضـمن        

 .اشارة لذلك
ومـن جهــة اخـرى متــت املوافقـة علــى تأسـیس اجلمعیــة     
البحرینیـة ملقاومــة التطبیــع مـع العــدو الصــهیوني   

اـا   وجاء يف بیان التأسـیس   .برئاسة جاسم حممد فخرو
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ــتعمل  ــواطنني   »س ــع امل ــة جلمی ــة مفتوح ــة وطنی كجمعی
البحرینیني والعرب املقیمني الذین یساندون حقوق الشعب     
العربي الفلسـطیين يف ارضـه التارخيیـة يف فلسـطني وهـي          
ــلمي     ــوطين الس ــل ال ــالیب العم ــها اس ــهج يف عمل تنت
والقـانوني املعتمــد علــى الـدعوة بالكلمــة واملــادة   

لتواصل ومن خالل احلوار اهلادف مـن    املكتوبة واالقناع وا  
اجل حشد جهود كافة القطاعات والفعالیات يف البحـرین      
لتبين املصلحة القومیة يف مناهضة التعامـل مـع العـدو        

وقـد عقـدت اجلمعیـة     . «الصهیوني على كافة املسـتویات    
 مـایو  ٥التأسیسیة اجتماعا تأسیسیا مساء یوم السبت     

ول وجـاءت النتـائج كـا    وانتخب فیه  الس اإلداري اال    
 االستاذ ابراهیم السید علي كمال الدین نائبـا       لتايل

للرئیس، االستاذ حممـود علـوي القصـاب أمینـا للسـر،          
االستاذ رضي حمسن املوسوي أمینا مالیا، االسـتاذ فاضـل       
احللیيب الناطق اإلعالمي، الشیخ عیسى بن حممد آل خلیفـة      

. عضـوا إداریـا  عضوا اداریا، االستاذ عبداحلمید مراد     
وقد مثن املؤسسون التجارب العربیة يف جمـال العمـل مـن        
أجل مقاومة التطبیـع يف الكویـت واالمـارات العربیـة         
املتحدة، ومصر واألردن والدول العربیـة االخـرى، حیـث        
تشكل اجلهود الشعبیة فصال اساسیا يف مقاومـة التطبیـع       

 . ضد العدو الصهیوني الغاصب
قضیة العاطلني عن العمل قائمـة  وعلى صعید آخر تصدرت     

اهتمامات املواطنني وأصـبحت عنوانـا یتحـدى اجلمیـع يف         
ویومـا بعــد آخـر تتصــاعد اعــداد   . املرحلـة احلالیــة 

العاطلني لتفند االرقام الرمسیة غري الدقیقة اليت دأبـت      
وزارة العمـل والشــؤون االجتماعیــة علــى اصــدارها يف  

ضي  جتمع ما یقارب ويف یوم السبت املا   . السنوات املاضیة 
 طالبة بوزارة الرتبیة والتعلیم وطلـنب مقابلـة      ٠٨من  

الوزیر الغـتم اال انـه مت مقابلتـهن مـن قبـل وكیـل           
وقمـن بتسـلیم    . الوزارة للشـؤون املالیـة واالداریـة      

 طالبة مؤهلة لشغل وظیفـة مدرسـة    ٧٨رسالة موّقعة من    
وقالت الطالبـات يف الرسـالة ان الـوزارة        . بالوزارة

طل معهن وتعدهن باملراجعة يف كل مرة وقد مضت سنوات     متا
ونفى وكیـل الـوزارة ان تكـون     . على ذلك احلال السيء   

. االمور يف الوزارة خاضعة العتبارات الوساطة واحملسوبیة    

وازدادت خیبة أملهن عندما وعد بعـرض الرسـالة علـى        
الوزیر الذي ال یرجتى منه خري بسبب عقلیتـه العسـكریة       

 .والتمییزیة
وبناء على قرار من العسكري، حممد جاسم الغتم، وزیـر      
الرتبیة والتعلیم، أصـدرت الـوزارة قـرارا مبنـع مجـع          

وجـاء يف البیـان الرمسـي الـذي       . التوقیعات يف املدارس  
ابـراهیم یوسـف العبـداهللا، الوكیـل املسـاعد        .وقعه  د  

تبني للوزارة ان هناك  » للتعلیم العام والفين ما یلي    
ثر من معلـم يف بعـض املـدارس یقـوم جبمـع        معلما او اك  

توقیعات داخل املدرسـة مـن قبـل بعـض اعضـاء اهلیئـة           
ونظـرا  . االداریة والتعلیمیة تتعلق بقضـایا متنوعـة      

لالستفسارات الـيت وردت الینـا مـن قبـل بعـض مـدیري           
ومدیرات املدارس، وانطالقا من وظیفة املدرسة اليت تؤكد     

تعلیم واحلرص على حتسني على االهتمام بعملیة التعلم وال    
ــوائح    ــة والل ــتنادًا اىل االنظم ــیم، واس ــودة التعل ج
الصادرة من قبل وزارة الرتبیة والتعلیم ، نرجـو مـن       
كل مدیر ومدیرة مدرسة منع اي موظف من القیـام جبمـع       
أي توقیعات ألي قضیة داخـل املدرسـة اال بعـد موافقـة         

ــیم  ــة والتعل ــة ووزارة الرتبی ــدیر املدرس ــان . «م وك
املواطنون یعتزمون توقیع عریضة تطالـب باعفـاء حممـد        
جاسم الغتم من وزارة الرتبیة والتعلیم بسـبب ماضـیه       
االسود كرئیس جلامعة البحرین، وأصدر القـرار املـذكور       

 .ملنع ذلك
 
  مایو٩

بدأت مسعة البحرین تتحسن يف االوساط الدولیة بعد طـرح      
وخـالل زیـارة   . مشروع االصالح السیاسي من قبل مسو االمري    

االمري اىل واشنطن عرب مسؤولون امریكیون عـن ارتیـاحهم       
لالنفراج السیاسي الذي أدى اىل اطـالق سـراح السـجناء        
السیاسیني والسماح بعودة املبعدین والغاء قانون امـن      

وقـد اسـتبدلت عبـارات     . الدولة وحمكمة امـن الدولـة     
الشجب اليت كانت تسـتعمل سـابقا بعبـارات التقـدیر،         

ا مل یكن لیحصل لوال التطورات االجيابیة اليت حدثت يف     وهذ
وأكـدت  . البالد بعد انتهاء عهد أسود استمر ربع قـرن     

ردود الفعل الدولیة االجيابیـة علـى املشـروع االصـالحي         
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امهیة االستمرار يف اصالح الوضع الـداخلي واقامـة حكـم        
القانون باعادة العمل بدستور البالد الذي مـا یـزال       

 . ل به حىت اآلن برغم الوعد بذلكغري معمو
ومن جهة اخرى استمر اللغط حول سیاسة جتنـیس االجانـب       

ونشـرت  . وانعكاسات ذلك على الرتكیبة السكانیة للبالد    
هذا الیوم خربا عن منح اجلنسـیة    « الشرق االوسط »صحیفة  

وذكـرت  . البحرینیة ملواطنني مينیني یعیشون يف السـعودیة     
لب للتجنیس من مواطنني ینتمون  ط ٠٠٠٨اجلریدة ان هناك    

واعتـرب ذلـك امـرا خطـريا علـى الوضـع         .  جنسیة ٤٢لـ  
السكاني يف بلد صغري ما یزال یعاني مـن أزمـة بطالـة        

 . مستفحلة
ويف مقابل ذلك، ما یزال احلرس القـدمي مياطـل يف تسـهیل        

وكتـب  . مهمات املواطنني الراغبني يف العودة مـن اخلـارج      
دا حول معاناة اكثر من عشرین  الصحايف حافظ الشیخ عمو   

عائلة مبعدة يف ایران وكیـف ان بعـض اطـراف السـلطة         
حتاول ختریب الربنامج االصالحي الذي طرحه االمـري بعرقلـة       

كمـا أشـار اىل التلكـؤ يف ترتیـب اوراق        . عودة هـؤالء  
املواطن الدكتور یعقوب جنـاحي الـذي عـاد مـؤخرا اىل         

 الشیخ بوقف هـذه  وطالب حافظ . البالد بعد اربعني عاما   
 .االسالیب اليت ال ختدم الربنامج االصالحي

ومن جهة اخرى وجهت جلنة البـاحثني عـن العمـل الـيت مت         
تشكیلها مؤخرا لتنسیق شؤون العاطلني، مذكرة اىل جملـس      
  الشورى، احتوت على بعض املطالـب الضـروریة، ومنـها       

احالل العمالة الوطنیة مكـان العمالـة االجنبیـة عـرب         
مج شامل وجدول زمـين حمـدد یشـمل وزارات الدولـة         برنا

والقطـاع اخلــاص، انشـاء هیئــة رقابیـة علــى دوائــر    
التوظیف يف الوزارات تعمل على ضبط تكافؤ الفـرص مـن       
دون متییز طائفي، یكون من ضمن اختصاصاهتا شكوى وطعون     
املواطنني حول التجـاوزات يف عملیـة التوظیـف، تفعیـل         

ات و مـن اجـل رفـع مسـتوى      مراكز التدریب يف الـوزار    
الكـوادر البحرینیــة، تشــكیل جلنـة للنظــر يف اوضــاع   
العاملني واملوظفني دوي الرواتب املتدنیة، تشـكیل جلنـة       
ختطیط تناط هبا مسؤولیة اعداد دراسة كاملة الحتیاجـات      
كافة الوزارات من موارد بشریة وكذلك القطاع اخلـاص،      

جامعة البحـرین  تشكیل جلنة مشرتكة بني كافة الوزارات و    

ومعهد البحرین الرشاد الطلبة الختیار التخصصـات الـيت       
حتتاجها السوق احمللیة، الوقف التـام لتـدفق العمالـة        
االجنبیـة يف مجیــع الـوزارات عــرب قـانون مينــع توظیــف    

ومتـت  . العمالة االجنبیـة يف وجـود الكفـاءة الوطنیـة        
مناقشة الورقة بعد ان طرحها السید فیصل فوالذ امـام      

 .الس یوم امس
البحرینیـة  « األیـام »وعلى صـعید آخـر نشـرت صـحیفة         

مقابلة مع الدكتور عالء الیوسف، االقتصـادي البحـریين       
اجلمیـع   » وقـال الیوسـف  . الذي عاد اىل البالد مـؤخرا     

یأمل  أن تتم االصـالحات الضـروریة واملتـأخرة يف مجیـع         
ب ااالت االقتصـادیة والسیاسـیة والقانونیـة  يف أقـر        

فرصة مناسبة، وأوهلا نظام القـانون ونظـام اقتصـادي        
یتفاعل مع املتطلبـات الدولیـة الراهنـة مثـل حتریـر          
االقتصاد الداخلي من مجیع املمارسـات اإلحتكاریـة الـيت        
متنع التنافس وتضر مبصلحة املسـتهلك، وكـذلك القـوانني        
الـيت تكبــل املســتثمرین سـواء املــواطنني أو االجانــب،   

الة اليت تسبب عدم توازن يف سوق العمالـة     وقوانني العم 
وتبعیضه وتقسیمه سواء كـان علـى خطـوط اجلنسـیة بـني          
املواطنني واالجانـب أو علـى خطـوط طائفیـة أو معرفـة          

واضاف قائال ان من الضروري توفري املتطلبـات      . «وواسطة
اليت تسمح وتساعد الدول على جعـل سیاسـاهتا املالیـة        »

ونـة ودميقراطیـة مـن خـالل      والنقدیة أكثر شفافیة ومر   
اشـراك الشــعب يف صــناعة القـرار ومتابعــة تطبیقــه،   
ومتابعة املسؤولني بشأن سیاساهتم املالیة، كما أن هـذه      
االصالحات ال ميكن أن تتم يف غیاب إطار سیاسي واضح یسمح     
للمواطن أن یعرب عن رأیـه ورفـع الظالمـات والشـكاوى         

رین هبـذا  ونأمـل أن تـنعم البحـ    . بدون خوف أو تـردد    
ولوحظ ان اجلریدة . «النظام السیاسي يف القریب العاجل    

 .تصرفت يف املقابلة وحذفت منها بعض املقاطع
 
  مایو١١

یسود شعور عام بني العائدین من املنايف بصعوبة الوضـع      
املعیشي الـذي یواجهونـه، وغیـاب ایـة خطـة حكومیـة           

فالغالبیة العظمـى مـن     . لتأهیلهم اجتماعیا ومعیشیا  
ء عادوا لیواجهوا ظروفا صعبة بدون مسكن او دخـل      هؤال
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منتظم، وبسبب تقدم أعمار الكـثريین منـهم، یواجهـون        
. صعوبة احلصول على وظیفة تدر علیهم رزقا یسد حاجتهم    

باالضافة اىل ذلك یواجه بعضهم صعوبة احلصول على مدارس     
ویتمیز ابناء البحرین بالتكتم  . لالوالد اال مبشقة كبرية   

اعهم اخلاصة مهما كانت صعبة، ویظهرون اجلانـب     على اوض 
وجتـدر  . االجيابي منها فقط، وال یكشـفون حاجتـهم للغـري       

االشارة اىل ان بعض هؤالء قضوا شباهبم يف ظـروف مل تسـمح       
هلم بالتحصیل العلمي العايل او العمل، وعاشوا ظروفـا      

ویعودون الیوم لیواجهوا . قاسیة مشتتني يف أصقاع االرض    
رى على الواقع، من بینها ان یبـدأوا حیـاة      حقائق اخ 

االسـتقرار بامكانــات حمــدودة ويف غیـاب نظــام رعایــة   
ان . اجتماعیة یـؤم ن هلـم أدىن مقومـات العـیش الكـرمي         

احلكومة مطالبة مببادرة الحتواء هذه املشكلة ومتكني هؤالء     
ومـن االقرتاحـات   . املواطنني من العیش بكرامة يف بلـدهم     

روض میس ــرة هلـم لیســتطیعوا بنــاء  املطروحـة تــوفري قـ  
وكـان  . مساكنهم ومساعدهتم يف احلصول على وظائف مناسبة    

مسو االمري قد أصدر قرارا بـان تقـدم احلكومـة مسـاعدة         
مالیة للعاطلني عن العمل، االمر الـذي كـان لـه صـدى         

 .اجيابي يف النفوس
ومن جهة اخرى قال الشیخ  عیسى بـن حممـد آل خلیفـة،        

صالح ان الوقت قـد حـان لتطـویر الوضـع       رئیس مجعیة اال  
بتوسـیع الطبقـة املتوسـطة     »االقتصادي للمواطنني وذلك    
ان »وقال ان على احلكومـة   . «على حساب الطبقة الفقرية   

تستفید من الطاقات البشریة الكامنة يف اتمـع ملزیـد       
من التنمیة والتفوق اإلقلیمي والعـاملي علـى املسـتوى        

األمـر هنـاك إجـراءات تعتـرب       ولتحقیق هذا   . االقتصادي
أمـا اإلجـراءات   . مباشرة وإجراءات كربى بعیـدة املـدى      

 إحـالل العمالـة الوطنیـة حمـل       املباشـرة فتتمثـل يف  
األجنبیة بشكل منظم، تـوفري التعلـیم اجلـامعي اـاني         
للمؤهلني من أبناء الوطن،  منع االحتكار وضمان تكافؤ     

وضـع حـد أدىن   الفرص للجمیع،  تفعیل فریضة الزكـاة،      
للرواتب، توسعة نطاق وتطویر أنظمة الضمان االجتماعي     
ومحایــة طبقــات الــدخل احملــدود مــن اآلثــار الســلبیة  

 .للخصخصة
وعلى صعید آخر تنوي اجلمعیات غري احلكومة تنظیم نـدوة      

ــوان  ــل بعن ــوبر املقب ــهر اكت ــاق  يف ش ــرین وآف  البح
وقــد تصــد ر نــادي العروبــة واجلمعیــة . الدميقراطیــة

لبحرینیة حلقوق االنسان الدعوة للندوة اليت یتوقع ان     ا
. یشارك فیها عدد من الباحثني من داخل البالد وخارجها    

وهناك اآلن حركة حثیثـة للتعـویض عـن سـنوات القمـع          
واالستبداد باقامة ندوات موسعة ملناقشة قضایا اتمـع      
املدني املراد تشكیله يف هذ اجلزیرة الـيت تنتظـر قیـام        

 . قانون فیهاحكم ال
ويف صالة اجلمعة هذا الیوم تطـرق اخلطبـاء اىل عـدد مـن         

وتســاءل . القضـایا مــن بینــها التنجنـیس والبطالــة  
بعضهم، ومن بینهم الشیخ اجلمري، عن منح اجلنسیة لغـري      

وأبدى . البحرینیني وحرمان بعض املواطنني يف اخلارج منها    
 اكدت استغرابه لصمت وزارة الداخلیة حول االنباء اليت    

وصول عدد كبري من الیمنیني اىل املطـار لطلـب اجلنسـیة،        
وجتدر االشارة اىل ان هناك مواطنني  . وملاذا مل توضح االمر   

حبرینیني يف اخلارج مـا یزالـون ممنـوعني مـن العـودة اىل          
البالد حبجة ان سـلطات القمـع يف العهـد املاضـي سـحبت          

ليت صـدرت  وبرغم التصرحيات ا . جنسیاهتم السباب غري واضحة   
عن وزارة العمل حول جهودها حلل أزمـة البطالـة فمـا        

 . یزال الكثريون من املواطنني یبحثون عن وظائف
 
  مایو٤١

خرجت هذا الیوم يف احناء البالد خصوصا املنامـة مسـريات       
دینیة كبرية مبناسبة أربعینیة االمـام احلسـني بـن علـي         

 واتســمت املســريات بــالتنظیم الــدقیق. علیــه الســالم
وسامهت . واملشاركة الواسعة من عشرات اآلالف من املواطنني    

اجواء االنفراج االمين يف هـدوء الوضـع، خصوصـا بتوقـف         
قوات االمن عن تدخالهتا القمعیة اليت كانت تقـوم هبـا يف       

 . االعوام السابقة
ومن جهة اخرى تسود حالة من االحباط يف اوساط املواطنني     

جـة فشـل وزارة العمـل    العاطلني عن العمل، وذلـك نتی     
والشؤون االجتماعیة يف حل االزمة واتباعها اسالیب غـري      
عملیـة لتنفیــذ التوجیهــات االمريیـة بضــرورة توظیــف   

یقول احد هؤالء ان موظفي الـوزارة یتصـلون       . العاطلني
به یومیا ویطلبون منـه  الـذهاب اىل احـدى الشـركات         
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. لـك  لیبحث عن وظیفة، وخيربهم ان الوزارة طلبت منه ذ    
وعندما یذهب اىل الشركة خيـربه مسـؤولوها بعـدم وجـود         

وتتكرر هذه احلالة یومیا، االمـر الـذي      . وظائف شاغرة 
أدى به اىل الضجر والیأس من قدرة الوزارة على اجيـاد      

والواضح غیاب برنامج . وظیفة له والمثاله من العاطلني    
عملي لدى احلكومـة، او اي تصـور السـتیعاب مسـتلزمات         

 . ة املقبلة يف ظل االنفتاح السیاسي املوعوداملرحل
وحياول وزیر العمل التقلیل مـن شـأن البطالـة وعـدد         
العاطلني عن العمل، وكان يف السابق یصـر علـى اـا ال        

 باملائة، بینما اعرتف يف مؤمتر صحايف عقده یوم    ٢تتجاوز  
 آالف عاطل ٩امس بغرفة جتارة وصناعة البحرین ان هناك     

لني لدى الوزارة، وهذا الرقم ميثل اكثـر    عن العمل مسج  
یضاف اىل ذلك آالف العاطلني غـري املسـجلني     .  باملائة ٨من  

لدى الوزارة خصوصا النساء الالتي ال حيصلن على وظیفـة      
وقال النائب األول لرئیس غرفة جتـارة وصـناعة       . مالئمة

 ان البطالة لن حتل بالسـرعة    البحرین خالد حممد كانو   
 یطلبها وزیر العمل ولكن حلها یتمثـل يف     املنشودة اليت 

 جتاوب النظام التعلیمـي بـوزارة     عدة عناصر هامة هي   
الرتبیة بوضع برامج التوجیه وبناء القاعدة األساسـیة      
اليت سیعقد علیها سـوق العمـل آمالـه وذلـك بتأهیـل          
وتوعیة الطالب بأمهیة مسارات التعلـیم وحتدیـد اـاالت        

 كمـا طالـب    .ان اخلاص والعاماليت حيتاج الیها القطاع
خالد كـانو بزیـادة معاهـد التـدریب املتخصصـة حبیـث           
تستوعب البحرینیني الباحثني عـن عمـل حیـث ال یوجـد يف         
البحرین إال معهد تدریب حكومي واحـد وأقـل مـن مخسـة         

 ودعـا   . مركزا لدى القطاع اخلاص٤١معاهد شبه رمسیة و
ب تقنیة وأن وزارة العمل اىل تشجیع إنشاء معاهد تدری    

ینشأ يف كل حمافظة معهـد علـى األقـل اىل جانـب تشـجیع          
القطاع اخلاص ودعمه إلنشاء املزید من مراكـز التـدریب       
املتخصصة يف جماالت متعددة منها على سبیل املثال ال احلصر     
السفر والسیاحة، تصلیح السـیارات، يف قطـاع البنـاء        

ملهـن الـيت   واملقاوالت والصناعات املختلفة وغري ذلك من ا    
 .تعتمد على العمالة الوافدة

وجاء يف مالحظات االجتمـاع املشـرتك بـني الغرفـة ورجـال          
األعمال الذي عقد االسبوع ا ملاضي  أن مشكلة البطالـة      

هلا جذور عمیقة تتسم بالتعقیـد والتشـابك واالرتبـاط        
 برتاكمات وعوامل

كثرية منها ما یتصل بأوضـاع التعلـیم والتـدریب ممـا         
لتعامل معهـا بواقعیـة بعیـدة عـن العواطـف         یتطلب ا 

واملعاجلات اآلنیة، كما أن القطاع اخلاص یرى أن حل هذه     
املشكلة یعترب واجبا وطنیا ومـن هـذا املنطلـق یسـاند         
بقوة توجهات احلكومة وما تقـرره مـن بـرامج تسـتهدف         

 . تنظیم سوق العمل وحل مشكلة البطالة
رســالة وعلـى صــعید آخـر بعــث االسـتاذ علــي ربیعـة     

« االیـام »و « أخبـار اخللـیج  »احتجاجیة لكل من صحیفيت     
بعد نشرمها خربا ملفقا نسبتاه الیه مفاده انه مل یتهم     
وزارتي الداخلیة والدفاع بانتـهاج اسـلوب طـائفي يف        

وكانت وكالة االنبـاء الفرنسـیة قـد       . توظیف املواطنني 
 مایو طالـب فیـه   ٠١نشرت تصرحيا لالستاذ علي ربیعة يف     

زارتني بالتخلي عن التمییز بني املواطنني على اسـاس      الو
واتصـلت وزارة  . مذهيب عندما تنظر يف طلبـات التوظیـف      

االعالم بوكالة االنبـاء الفرنسـیة وطالبتـها بتكـذیب         
. اخلرب، لكن الوكالة رفضت ذلك واكدت التصریح املـذكور     

وفوجيء السید علي ربیعة بنشـر الصـحیفتني املـذكورتني        
ويف . لسانه، فكتب رسـالة احتجاجیـة هلمـا     تكذیبا على   

البلدان املتحصرة اليت یسودها حكـم القـانون، تتعـرض        
الصحف اليت ترتكـب مثـل هـذه املخالفـة لعقـاب شـدید           

ویبـدو ان احلـرس   . وتطالب بدفع غرامات مالیـة كـبرية      
القدمي ما یزال ميارس سیاسات التضلیل بأسالیب ملتویة     

شروع االصـالح االمـريي وسـد    بدال من االستجابة ملتطلبات م    
الثغــرات الــيت تــنجم عــن السیاســات القمعیــة الــيت  

 .انتهجهتها احلكومة خالل  احلقبة السوداء
 
  مایو٦١

شاركت البحرین يف االضراب الذي نفـذه احملـامون العـرب        
أمس يف مجیع أحناء الوطن العربي وذلك مبناسـبة الـذكرى       

الن قیـام   الغتصـاب الصـهاینة أرض فلسـطني وإعـ       ٣٥الـ  
. وقـال احملـامي د  . ٨٤٩١كیام االستعماري فیهـا عـام       

عباس هالل  إن هذا االضراب جاء بنـاء علـى دعـوة مـن         
 األمانة
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ــامون    ــام احمل ــد ق ــرب، وق ــامني الع ــاد احمل ــة الحت العام
. البحرینیون بتجسید ذلك يف مضابط اجللسات يف البحـرین     

وأضــاف ان هــذا االضــراب یــأتي تضــامنا مــع الشــعب  
ــرمني   الف ــل ا ــن قب ــادة م ــرض لإلب ــذي یتع ــطیين ال لس

 . الصهاینة
وأصدرت اللجنة البحرینیـة ملقاومـة التطبیـع بیانـا         

تالحظ وتتابع »باملناسبة قالت فیه ان الشعوب العربیة     
حبزن ومرارة تلك اخلطوات اليت تصب يف خانة التطبیع مـن      

وهذه الشعوب تدرك . قبل بعض الدول العربیة واخللیجیة    
ا الفطري ووعیها ان جهود التطبیـع يف دول اخللـیج       حبسه

تستهدف اخـرتاق النسـیج االجتمـاعي والـبىن السیاسـیة          
واالقتصادیة تمعات تلك الدول وحتویل دولنا اىل اسواق     

والن التطبیــع یســاعد . خلفیـة للمنتجــات الصــهیونیة 
الصهاینة على حـل الكـثري مـن مشـاكلهم االسـرتاتیجیة          

  وأضـاف البیـان  . «الوطن العربـي  والتوسع على حساب    
جاء تأسیس اجلمعیة البحرینیة ملقاومـة التطبیـع مـع        »

العدو الصهیوني لكي تتضافر اجلهود العربیـة ملواجهـة       
املشروع الصهیوني وخمططاتـه والتوعیـة مبخاطرهـا علـى         

فالبد من تأطري الرفض اخللیجـي للتطبیـع مـن        . منطقتنا
اجلهـود ملواجهـة   خالل آلیات للعمـل املتواصـل وتكثیـف        

االخرتاقات الصهیونیة والضـغوطات االمریكیـة علـى دول        
 .«اخللیج

وعلى صعید آخر، عقدت اللیلة املاضـیة بنـادي اخلـر جيني        
شارك فیهـا كـل مـن     «  املواطنة الدستوریة »ندوة حول   

وانتقـد  . الدكتور عبد اهلادي خلف واحملامي عبـاس هـالل      
معي املتثمل مبـا  الدكتور عبد اهلادي سیاسة التمییز اجل    

وطالـب  « االمتیازات اخلاصـة بالعائلـة احلاكمـة      »أمساه  
كمـا انتقـد سیاسـة    . االمري بالنظر يف هذه االمتیـازات     

املرؤوسیني الذین ال زالـوا   »احتكار اإلعالم من قبل بعض     
علـى حـد   « یعیشون اجواء ما قبـل االنفـراج السیاسـي       

اسـة  امـا احملـامي عبـاس هـالل فقـد تطـرق لسی          . تعبريه
سیاسـة  »وطالب االمري بوقف   . التجنیس بطریقة انتقادیة  

اعتداء علـى  »معتربا هذه السیاسة    «  التجنیس الفوریة 
كمـا  . «مبدأ املساواة واحلقوق  السیاسیة واالجتماعیـة     

أوضح الظروف القانونیة اليت جيوز فیهـا جتنـیس االجـنيب        

 سـنة علـى اقامتـه يف    ٥٢واليت حتكمها شروط مثل مـرور      
د مع شرط متلكـه عقـارا او تقدميـه خدمـة جلیلـة          البل
وقال انه حىت مع التجنس فانه الحيق له االنتخاب     . للوطن

وشارك .  سنوات على حصوله على اجلنسیة ٠١اال بعد مرور    
فمثال قـال احـد املفصـولني مـن       . احلاضرون مبداخالت قویة  

اجلیش انه مع الدفعة اليت فصلت من العمل مل یسـمح هلـم       
وانتقد مواطن آخر . اىل العمل بوزارة الدفاع   بالعودة  

وقـدم  . وزیر العمل  وطالب بتقدميـه اسـتقالة فوریـة       
 وختلل تلك  .من املال العام« اختالسات»امثلة ملا أمساه 

وانتقد مـواطن  . املداخالت تفاعل اجلمهور وتصفیقه احلار    
آخر  سیاسة اهلبـات واملكرمـات وطالـب بتغـیري سیاسـة          

مـن سیاسـة الرعیـة اىل    »امل مع الشعب   احلكومة يف التع  
وجاء يف مداخلة أخرى  اهتام للحكومة    . «سیاسة املواطنة 

بطبع كتاب تزور فیه التاریخ وتدرسه حالیا يف اجلامعة     
ورد  . یصف هیئـة االحتـاد الـوطين بـام عمـالء لالجنلیـز          

الدكتور عبد اهلادي خلف بان هذه الكتـب التشـرتیها اال       
 وطالــب احلكومـة بــالتخلي عــن  دوائـر الدولــة فقـط،  

ودعـا اىل توثیـق   . االستمرار يف سیاسة تزویر التـاریخ     
انتهاكات حقوق االنسان يف البحرین كما طالب املـواطنني      
جبمع اكرب عدد من االدلة والشهادات ضد ایـان هندرسـون       

وطالـب وزارة  . الذي تنظر الشرطة الربیطانیة يف ملفـه     
ت متوقعة نتیجة للقمـع  الصحة بتوفري اطباء ملعاجلة حاال    

وخصوصا لالطفال الـذین شـهدوا تعـذیب وضـرب آبـائهم          
كمـا دعـا اىل االحتفـال بیـوم       . واخوام امام اعینهم  

االستقالل من االجنلیز وذلك من اجل خلق مساحة مشرتكة بني     
 .الشعب

وما یزال اجلدل مستمرا يف االوسـاط الشـعبیة والرمسیـة        
وصا مع اصرار احلكومـة  حول استمرار أزمة العاطلني، خص    

على التقلیل من شأا سواء من حیث االرقـام املتعلقـة       
وما تـزال  . بعدد العاملني ام االجراءات املطلوبة حللها    

االزمة غائبة عن الربامج احلكومیة بـرغم الوعـود الـيت        
أصدرهتا احلكومـة بعـد صـدور التوجیهـات االمريیـة حبـل           

فاع االكثر قدرة  وتبدو وزارتا الداخلیة والد   . املشكلة
على استیعاب العاطلني البحرینیني مقارنـة بـالوزارات       
االخرى، ولكن یبدو ان احلكومة ما تزال غري قادرة علـى      

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 .اختاذ قرارات حامسة حلل االزمة
 
  مایو٨١ت

أعلن الشیخ خالد بـن امحـد آل خلیفـة وزیـر الدولـة          
لشؤون الدیوان االمريى عن توجیهات صادرة عن مسـو أمـري       

ــب ــاحة    ال ــوب يف الس ــوار املطل ــلوب احل ــول أس الد  ح
 أوال، ان یكـون احلـوار ىف     البحرینیة، وخلصها مبا یلـي    

اطار املیثاق الوطىن ومبادئه مبا ال ميثل احنرافا عنه أو     
 ان احلریة مكفولة لكل مـواطن ىف    خروجا علیه،  ثانیا   

التعبري عن رأیه كما هو مشهود ىف البالد وموضع تقـدیر      
 ان التوجه لدعوة شخصیات اجنبیـة للخـوض ىف      العامل اال 

شؤوننا الوطنیة هو تدخل ال ميكن القبول به وهو عـودة      
اىل املاضي، فقد حترر الوطن بكفاح ابنائه من كل وصایة     

 ان  ولن نسمح بعودهتا ىف عهد االستقالل والتحرر ثالثـا     
تتوجه موضوعات احلوار بناء على ذلك اىل قضایا عملیـة      

واملواطن ىف الظـروف الراهنـة وتتطلـع اىل      تنفع الوطن   
 االمام وال تنظر اىل اخللف 

لقد جتاوزنا بفضل اهللا مث بتوافـق    » وجاء يف التوجیهات    
ارادتنا رواسب املاضـي الـىت ال تصـب ىف مصـلحة الـبالد          
ونرید الیـوم بـرامج وخطـط عمـل مـن اجـل التنمیـة            
ــة    ــى لتلبی ــة ه ــة الدميقراطی ــاملة، وان العملی الش

اجات املواطنني ورفع مستوى املعیشة وحتقیـق درجـات       احتی
عالیة من التقدم مبا یكثـف اجلهـود وجيمـع الصـفوف وال         
یبدد الطاقات واالراء ىف تنظري جتاوزه الـزمن أو یـؤدى       
اىل استعداء طرف علـى آخـر فـاجلمیع ىف سـفینة الـوطن          

وبصفتنا املسـؤول االول فیهـا فسـنحفظ لكـل         . الواحدة
 متییز، واننا لعلى ثقة بـأن الـوعي     مكانته ودوره بال  

الوطين كفیل مبراعاة هذه االعتبارات اهلامة حفاظا علـى      
 .«سالمة املسرية الوطنیة الىت هى هدف اجلمیع

وجاءت هذه التوجیهات االمريیة يف ظل ما تشـهده الـبالد       
من حوار مفتوح يف اجلمعیات واالندیة یتطرق اىل القضایا     

واعتربت حریة احلـوار  . واملواطننياحلساسة اليت هتم الوطن     
من أهم مؤشرات االنفتاح السیاسي الذي تبناه مسو االمري     

وقـد  . وانتهاء احلقبة السوداء اليت استمرت ربـع قـرن      
طرحت يف الفرتة االخرية دعوات من اطراف عدیدة لغلق ملف     

انتهاكات حقوق االنسان يف تلك احلقبة ومن ذلـك تعـویض       
 والتحقیـق فیهـا، االمـر الـذي       ضحایا تلك االنتهاكات  

أزعج رموز احلرس القدمي الذي ال یزال ميسك بزمام االمور     
ومتّنت املعارضة . يف البالد، ویسعى الفشال املشروع االصالحي    

ان یصل مشـروع االصـالح السیاسـي اىل مرحلـة التنفیـذ          
قریبـا، وان ال تــنجح القــوى الرافضـة لــه يف اثــارة   

علت عندما أجهضت التجربـة  الشكوك وخلط االوراق كما ف    
، وأدخلت البالد يف دوامة من االضطراب   ٥٧٩١الربملانیة يف   

 . السیاسي والقمع وانتهاك حقوق االنسان
ومن جهة اخرى خرجت ظهر الیوم مسرية شعبیة تضامنا مع     

وقـد خرجـت   . الشعب الفلسطیين مبناسـبة یـوم التقسـیم       
اء صـالة  املسرية من مسجد كانو مبنطقة احملـرق بعـد انتـه       

وقالت جلنة املسرية الشعبیة اليت نظمت املسـرية يف      . اجلمعة
بیان سیاسي صدر عنها هذا الیوم ان العدو االسرائیلي     
یواصل محـالت القتـل والتنكیـل حبـق النسـاء واالطفـال           

واضـاف  . واملقاتلني من ابناء الشعب الفلسطیين الصـامد     
ضـي  لقد قسمت قوات العدو الغاشم مناطق ارا     » البیان

السلطة الفلسطینیة اىل مناطق أمنیـة صـغرية وحاصـرهتا        
بآلة احلرب والدمار، واحتلت املباني مبا فیهـا املصـنع       

 عامــل ٠٠٠٠٤الوحیـد النتــاج حلیــب االطفـال وأقعــدت   
ان  » وانتـهى البیـان اىل القـول     . «فلسطیين بدون عمل  

هذه املسرية املعـربة عـن أحاسـیس وموقـف احـد الشـعوب           
المیة تـدعو كافـة اجلمـاهري العربیـة و        العربیة واالسـ  

االسالمیة للخروج اىل الشوارع لتؤكد البناء االمة الربرة     
يف فلسطني رفض املمارسات الوحشیة اليت یرتكبـها العـدو       
الصهیوني واستنكارها لعلمیة االسناد والدعم اللـذین      
تقـدمهما الوالیــات املتحــدة االمریكیـة هلــذا الكیــان   

طا شعبیا علـى االنظمـة العربیـة      العدواني، ومتارس ضغ  
الرمسیة لكي تتخذ مواقف اكثر استقاللیة وشجاعة لنصرة     
كفاح هذا الشعب الصامد من أجل حتریـر االرض العربیـة       
ــهیوني     ــدو الص ــطوة الع ــن س ــالمیة م ــات االس واملقدس

وعلى صعید آخر، تقیم جلنة مكافحة التطبیع     . «وهیمنته
ا تضـامنیا مـع    مـایو، مـؤمتر   ١٣الكویتیة یوم اخلمیس    

وسوف یشـارك يف املـؤمتر    . الشعب الفلسطیين وضد التطبیع   
 .خنبة من املثقفني اخللیجیني
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ويف لندن، قال الدكتور جون بیرتسون، الباحـث باملعهـد       
الدويل للدراسات االسرتاتیجیة ان جملس التعاون اخللیجـي      

جـاء  . مل حيقق التكامل العسكري او االقتصـادي املنشـود      
رة القاها اللیلـة املاضـیة بنـادي اخللـیج       ذلك يف حماض  

وقـال أمـام حشـد مـن      . الثقايف يف العاصمة الربیطانیة   
االكادميیني والسیاسیني واالعالمیني مبناسـبة مـرور عشـرین        
عاما على تأسیس الـس، ان مسـريته متخضـت عـن نتـائج          

فقد استطاعت دول الـس ان   . بعضها اجيابي وبعضها سليب   
ودیة وحتافظ على وجود التحالف وتسهیل   حتل مشاكلها احلد  

التنقل بني املـواطنني وتقریـب املواقـف السیاسـیة بـني          
بینما الحظ الباحـث االسـرتاتیجي ان الـس مل        . احلكومات

ینجح يف حتقیق التكامل العسكري او االقتصـادي ومل حيقـق       
الدميقراطیة يف دوله ومسح هبیمنة سیاسیة للـدول االقـوى       

وقـال ان الـس مل   . نة العائالت احلاكمة  فیه، وكر س هیم  
یرتك اثرا یذكر على الصـعید االقلیمـي او العربـي او        

وانتــهى اىل القــول ان الـس مل حيقــق تغــیريا  . الـدويل 
اجتماعیـا او سیاســیا حقیقیــا، كمـا مل یكــرس االمــن   
الداخلي او اخلارجي، وأثار مشاكل السیادة بشكل اكـرب      

 . مما كانت علیه
 
  مایو١٢

من املتوقع ان یستمر الوفد الشعيب البحـریين يف جولتـه       
بالكویت بعد ان تراجعت السلطات الكویتیة عن موقفها     

وبعـد اتصـاالت   . السليب جتاه الوفد لدى وصوله یوم امس    
مكثفة خالل االربع والعشرین ساعة املاضیة، ألغت اجلهات     
االمنیـة الكویتیــة قرارهـا مبنــع الشـیخ عبــد الــنيب    

 من دخول الكویت، وإرجاعه اىل البحرین مسـاء      القافود
وكانـت قـد   . امس ویتوقع عودته الیهـا مسـاء الیـوم       

أفرجت اللیلة املاضـیة عـن الشـیخ علـي سـلمان بعـد           
اعتقال استمر بضع ساعات كاد یفجر ازمة سیاسـیة بـني       

كمــا كانــت هنــاك . شــعب البحــرین وحكومــة الكویــت
تقـال الشـیخ   استعدادات شعبیة الحتجاجات سلمیة ضد اع    

وهنـاك مطالبـة   . علي سلمان وإبعاد الشـیخ القـافود      
باعتذار رمسي من وزارة الداخلیة الكویتیة اليت كـادت      
تفجر تلك االزمة بتصرفاهتا غري احلكیمـة جتـاه املناضـلني        

وقد تعرض الوفـد الـذي ضـم  باالضـافة اىل         . البحرینیني
ني املواطنني املذكورین كال من االسـتاذ عبـد الوهـاب حسـ        

واالستاذ حسن املشیمع،  ملضایقات كبرية، االمر الذي أدى     
اىل غضب واسع يف االوساط الشعبیة البحرینیة اليت كانـت      
تتوقـع ان تبادهلــا احلكومــة الكویتیـة مشــاعر الــود   

كما فعل شـعب البحـرین قبـل عشـرة اعـوام          واالحرتام  
 بـدال   عندما شارك الشعب الكویيت فرحته بانتهاء حمنته    

 . اعر العداء والتصرفات غري الالئقةمن مش
باالضافة اىل ذلـك هنـاك لـوم شـدید للحـرس القـدمي يف           
البحرین الذي حياول ختریب االوضاع يف البالد وینتهز كـل      

. فرصة ملضایقة الشرفاء واالحرار مـن ابنـاء البحـرین       
فحىت اآلن یرفض احلرس القدمي القیـام مبسـؤولیته، وفقـا        

ق الوطين والتوجیهـات االمريیـة،    لدستور ا لبالد واملیثا   
اليت مشلت أمساء املناضـلني يف    « القوائم السوداء »بالغاء  

الفرتة السـابقة، وإطـالع الـدول اخللیجیـة والعربیـة          
 علـى   االنرتبـول  وبقیة دول العامل والبـولیس الـدويل       

 . ذلك
وكان هناك اهتمـام اعالمـي كـبري بالقضـیة، حیـث ّمتـت           

زیــرة القطریــة واملنــار تغطیتــها مــن قبــل حمطــة اجل
وحتـدث الشــیخ علـي ســلمان حملطــة   . اللبنانیـة وغريمهــا 

عن ظروف اعتقاله، ملم حا لدور احلرس القـدمي      « اجلزیرة»
يف ذلك، واطالق سراحه بقرار مـن اجلهـات احملسـوبة علـى         

وتطالب املعارضـة البحرینیـة احلكومـة بالعمـل         . االمري
ئر املـواطنني،  فورا على التخلي عن سیاسة التالعب مبصـا     

والغاء كافـة القـوائم السـوداء الـيت أعـد ها جهـاز           
التعذیب الذي أسسه ایان هندرسون، وإبالغ كافة الدول     
واجلهات الدولیة املعنیة بذلك االلغـاء، والتخلـي عـن        
عبثیة التصـرفات الـيت تسـيء اىل االصـالحات واالنفـراج          

كما دعت حكومة الكویت للتخلـي عـن سیاسـة        . السیاسي
قال البحرینیني والتنكیل هبم كما فعلـت علـى مـدى        اعت

 .السنوات الست املاضیة
ومن جهة اخرى رح ب املواطنون بقرار مسو االمري الشیخ محد     
بن عیسى آل خلیفـة بتخفـیض الرسـوم الدراسـیة علـى          

ومبوجـب القـرار    .. املواطنني الدارسني جبامعـة البحـرین     
ارا إىل  دینـ ٠٢٧سیتم ختفیض رسوم الفصل الدراسـي مـن       
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 دینارا، حبیث یسري ذلك على مجیع الربامج يف اجلامعة     ٠٢١
مبا فیها برامج التعلیم املسـتمر والدراسـات العلیـا        

وتتضـمن املبـادرة االمريیـة      .. بالنسبة إىل البحـرینیني   
أیضا إعفاء احملتاجني من هذه الرسوم املخفضـة مـن خـالل        

ــامعي  ــب اجل ــندوق الطال ــتم  . ص ــة ان ی ــت املعارض ومتّن
االستثمار يف جمال تعلیم املواطن البحریين، وذلك بالغاء     
الرسوم بشكل كامل، كما هو احلال يف اجلامعات اخللیجیـة      

 .االخرى
وعلى صعید آخر توصلت جلنة تفعیل میثاق العمل الـوطين      
برئاسة ويل العهد الشیخ سلمان بـن محـد آل خلیفـة ويل        

 بنـدا،  ١١العهد اىل حلول هامة ملشكلة البطالة تضمنت     
 دراسة مستویات أجور العاملني البحـرینیني وحبـث        منها

وضع حـد أدىن لألجـور، والعمـل علـى تنظـیم العمالـة           
األجنبیة وتعدیل اجراءات تنقلها ووضع الضـوابط ملنـع       
استغالل العمالة األجنبیة، وإعـادة النظـر يف اخلـدمات        
اانیة اليت تقـدم اىل األجانـب واسـتحداث رسـوم علـى          

ة األجنبیة، وتفعیل البند اخلاص بالتـأمني علـى       العمال
وتقرر تشكیل جلنة فرعیة لدراسة    .. العاملني البحرینیني 

وما یزال املواطنون ینتظرون حتو ل مثل تلك    . هذه احللول 
 .القرارات اىل سیاسات یتم تنفیذها

وجتدد النقاش جمددا حول وجود االجانب يف البالد وذلـك يف      
سوبة اىل االمري حول مناقشة اوضاع    املن« التوجیهات»ضوء  

فقـد كتـب الصـحايف حـافظ     . البالد من قبل غري املواطنني    
الشیخ عمودا طالب فیه احلكومـة مبعاجلـة ملـف العمـال         
االجانب كخطـوة اوىل اذا كانـت هنـاك جدیـة يف معاجلـة          

واشــار اىل تشــجیع احلكومـة االجانــب الــذین  . املشـكلة 
وظیـف بعضـهم يف مناصـب    یتزّلفون هلا بأمساء متعددة، وت    

عالیة كما هو احلال يف وزارة االعالم، قائال ان املنع جيب     
وقـال  . ان یبدأ باالسـتغناء عـن املرتزقـة واملتـزّلفني        

ان دولة البحرین هـي   » مواطن معب را عن مشاعر الناس    
اليت تستعني باالجنيب خلدمـة اهـداف دعائیـة مـن امثـال          

بي الربیطــاني وبــاقي العصــابة يف اللــو... الـدكتور  
وجتنیس البعض كالسوریني وبعض عناصر التعـذیب االجانـب       
وتكرميهم واعطائهم اهلدایا واالمـوال ومتریـر املخصصـات        

إذًا من الـذي یـاتي بـاالجنيب لیتـدخل يف        . الدوریة هلم 

 «شؤوننا؟
 
  مایو٣٢

بعد البدایة املتعثرة بـدأ  الوفـد الشـعيب البحـریين         
. سة واالعالمیة الكویتیـة  لقاءاته مع الفعالیات السیا   

وقد التقى الوفد بالسفري البحریين وشكره علـى اجلهـود       
اليت بذهلا لتذلیل الصعوبات الـيت واجهـت الوفـد لـدى         

وحضر یـوم امـس   . وصوله مطار الكویت یوم االحد املاضي    
جلسة جملس االمة اليت نوقشت فیها بعض القـوانني املهمـة       

ك اهتمـام بالوفـد   وكان هنا . والتقى بعض اعضاء الس   
و « السیاسة»من قبل بعض اجلهات االعالمیة، مثل جریدتي     

ومتت لقـاءات  . اللتني حتدثتا مع اعضائه   « الرأي العام »
. مع شخصیات اكادميیة السـتمزاج اآلراء وتبـادل اخلـربات       

وسوف حيضر الوفد هـذه اللیلـة مهرجانـا حـول القـدس          
لقاءاتـه  وسیواصل الوفد  . تنظمه جلنة مكافحة التطبیع   

 .يف الیومني املقبلني قبل عودته اىل البحرین
هـذا الیـوم مقـاال    « القدس العربـي  »وقد نشرت صحیفة    

للدكتور سعید الشهابي حول تصرفات السلطات الكویتیة     
مع املواطنني البحرینیني يف الكویت خالل السنوات العشـر      

وسرد املقال شیئا مـن املعانـاة الـيت القاهـا         . املاضیة
ن البحرینیون يف الكویت مـن اعتقـاالت وتسـلیم        املبعدو

. للسلطات البحرینیة ومنع من دخول االراضي الكویتیـة     
يف الوقت الـذي تسـعى فیـه      » وانتهى املقال اىل القول   

دول جملس التعاون اخللیجـي لتحسـني عالقاهتـا الداخلیـة         
والتحرك حنو قدر أكرب من التكامل السیاسي واالقتصـادي      

، فمـن املؤكـد ان تصـرفات السـلطات        والتمازج الثقايف 
وقـد أسـاءت تلـك    . الكویتیة االخرية ال ختدم هذا اهلـدف     

السیاسات يف السابق اىل مسعة الكویـت وأفقـدهتا الـدعم        
الشعيب العربي، وأضعفت موقفها من العقوبـات اجلـائرة       

ولقـد آن االوان حلكومـة    . املفروضة على الشعب العراقي   
ل هلا ان تقف بصـف الشـعوب   الكویت ان تعي ان من االفض    

اجلارة وتدافع عنها وعن مصـاحلها، فـذلك هـو السـبیل         
لتحسني العالقات وتثبیت االمن يف اخللیج وإضعاف النوازع     

 .«العدوانیة للقوى اليت ال ترید للمنطقة خريا
ويف املنامة عقدت اجلمعیة العمومیة التأسیسـیة جلمعیـة       
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 العمل الوطين الدميقراطي اجتماعها
وبعـد ان  . اني مساء یوم االثـنني بنـادي العروبـة       الث

ناقش االعضاء عددا من القضـایا توصـلوا اىل النتـائج        
 ــ املوافقة على ان یكون اسم اجلمعیة هـو      ١  التالیة

 ـــ اقـرار قیـام     ٢. «مجعیة العمل الوطين الدميقراطي   »
اجلمعیة على مبدأ التمثیل الشخصـي لكـل األعضـاء وان        

اإلشـهار مفتوحـة جلمیـع املـواطنني      تكون العضویة بعـد     
الذین تتوافر فیهم شروط العضویة حسب ما هـو وارد يف      

 ــ اقرار أهداف اجلمعیـة والنظـام      ٣. النظام األساسي 
ــي ــروا  ٤. األساس ــذین حض ــني ال ــاء باملؤسس ـــ االكتف  ـ

االجتماعني التأسیسیني األول والثـاني وبالتـايل إلغـاء        
  .مناقشة اضافة أمساء جدیدة الیهم

وصدر عن مسو أمري البالد، الشیخ محد بن عیسى آل خلیفة،     
 بشأن فض دور االنعقـاد  ١٠٠٢ لسنة   ٣٣ أمر أمريي رقم    

العادي التاسع لس الشورى، جاء فیـه أنـه یفـض دور        
 ١٣االنعقاد العادي التاسع لس الشورى بانتهاء یـوم      

س ویتمىن الكثريون ان ینتهي العمل هبذا ال   . ١٠٠٢مایو  
الذي مل حيقق شیئا للبالد، والذي یعترب من خمّلفات احلقبة     

 .السوداء
ولوحظ مؤخرا استمرار احلرس القدمي يف استفزاز املواطنني     

فمـثال شـوهدت مـؤخرا أربـع       . ومضایقة الناشطني منـهم   
سیارات تراقب منزل الشیخ حسن سلطان مبنطقة داركلیـب      

 سـیارة   اتوكان بني هذه السـیار   . امعانا يف االستفزاز  
، سیارة آلنسر ٧٩ ذهيب تقریبًا مودیل   كوروال لون أبیض    

م، سـیارة  ٤٩ لون أخضر، تقریبـًا مودیـل        میتسوبیشي 
وتـتم   . ٤٦٠١٥   لـون أبـیض الـرقم        تویوتـا  بیكب  

 . مراقبة املنزل بالتناوب
قام التلفزیون اجلزائري مساء امس ببث فـیلم بعنـوان       

بـدأ  . ة سـاعة تقریبـا   استمر ملـد    البحرین بني زمنني   
الفیلم بعرض نبذه تارخيیة عـن البحـرین، وأشـار  اىل        
بعض التقاریر اليت نشـرت سـابقا عـن البحـرین وبعـض          

مث تطــرق الفــیلم . املقـاطع مــن بعـض افــالم املعارضـة   
للتطورات واإلصالحات اليت حصلت مـؤخرا وذلـك مـن خـالل         

ضـة  العدید من املقابالت اليت أجریت مع بعض رموز املعار    
مثل الشیخ عبد األمري اجلمري واألستاذ عبد الوهاب حسـني      

واملهندس حممد مجیل اجلمري والسید جعفر العلوي واألستاذ     
عبد الرمحن النعیمي والشیخ علي سلمان وبعض املعـتقلني      

وحتدث اجلمیع . السابقني وآخرین ممن حصلوا اجلنسیة حدیثا    
 . بصراحة وجرأة حول الوضع يف البحرین 

 
 مایو ٥٢

قامت سلطات االمن ا لبحرینیة یوم امس بإبعاد املواطن     
ومل . یاسر حممد كمال قسرا لـدى عودتـه اىل ارض الـوطن       

تقدم السلطات اي تفسري هلذا االجراء الذي یتناقض متاما     
وكان هـذا  . مع مشروع االصالح السیاسي الذي طرحه االمري    
  عامـا اىل ١٢املواطن قد أبعد قسرا مـع عائلتـه قبـل        

ایران، وعاد اىل البالد لیعیش مع بقیة افراد عائلتـه      
ومن املفارقات ان لـه أخـوین وأخـتني      . على ارض الوطن  

یتمتعان باجلنسیة البحرینیة، بینما حرم بقیة افـراد      
العائلة منها برغم ام مجیعا من ابناء البحرین الـيت      

وبقي یاسر يف مطار . ولدوا فیها وترعرعوا على تربتها    
وكـان  .  ساعة قبل ابعاده القسري ٤٢ اكثر من    البحرین

وكان . ٠٩٦٨٦٢هذا املواطن حيمل جواز سفر حبرینیا رقمه     
احلرس القدمي قد كر س سیاسة االبعاد القسـري للمـواطنني       
كعقاب ملواقفهم السیاسیة، وأبعد اآلالف خالل ربع القرن     

 .املاضي
ة ومن جهة اخرى یواجه تنفیذ االمر االمريي بتقدمي معونـ     

اجتماعیـة للعــاطلني عـن العمــل عراقیـل مــن اجلهــات    
واســتمرت وزارة العمــل يف تقــدمي التربیــرات . الرمسیـة 

واالعذار الواهیة حلرمان شرحية واسعة من املـواطنني مـن       
وقد اكتشـفت الـوزارة ان االرقـام الـيت        . هذه املعونة 

طرحها مسؤولوها حول عدد العاطلني أقل كثريا من عددهم     
م جيد مسؤولوها وسیلة للتغطیـة علـى تلـك       احلقیقي، فل 

ــة    ــتحق املعون ــن یس ــان م ــاء ب ــوى االدع ــات س املغالط
 الـف مـواطن، بینمـا    ١١االجتماعیة ال یتجاوز عـددهم      

العدد الكّلي للذین سج لوا امساءهم لدى الـوزارة بلـغ       
 الـف شـخص، حسـب االرقـام الـيت أعلنتـها         ٣٢اكثر من   

 .الوزارة نفسها
واطنون بتسلیم رسالة احتجاجیـة  ومن جهة اخرى قام امل    

ففــي ضــوء . للســفارة االمریكیــة وّقعهــا اآلالف منــهم
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االعتــداءات االســـرائیلیة الغامشـــة ضـــد املـــواطنني  
الفلسطینیني تسود العامل االسالمي حالة من الغضـب جتـاه       
الكیان االسرائیلي والقوى الداعمـة لـه ويف مقدمتـها        

د ان اسـتعملت  الوالیات املتحدة االمریكیة، خصوصـا بعـ      
ــائرات اف ــة لقصــف املواقــع املدنیــة    ٦١ط  االمریكی
وقد وّقع على الرسالة اكثر من عشرة آالف     . الفلسطینیة

ويف هذا الیوم نـدد خطبـاء املسـاجد باالرهـاب         . مواطن
االسرائیلي ودعوا احلكومات العربیة الختاذ مواقف أكثـر      

وعلى وجه اخلصوص بامكان حكومة البحـرین اختـاذ       . حزما
وجتدر االشـارة  . خطوة احتجاجیة جتاه السیاسة االمریكیة    

اىل ان السلطات االمریكیة منحت یوم امس مرمي آل خلیفة     
حـق اللجــوء السیاســي والبقـاء الــدائم يف الوالیــات   
املتحدة بدعوى اا سوف تواجه اضطهادا فیما لو عـادت      
اىل البالد بعد ان تزو جت عشیقها االمریكـي الـذي كـان        

 .ن قوات املارینزیعمل ضم
مقاال للسید ضیاء املوسوي   « اخبار اخللیج »ونشرت صحیفة   

  جاء فیه ما یلي«   كي الیكون كالما يف اهلواء   »بعنوان  
مهما كانت الدميقراطیة سیئة فلن تكون أسوأ من حكـم      »

الفرد واحلكم املطلق الذي عندما حكـم العـامل العربـي        
إلبداع واحلیـاة  قضى على كل أنواع التنمیة وكل صنوف ا    

ان النظـام الـدميقراطي     » احلقیقیة، وكما یقول تشرشل   
لیس نظاما جیدا للحكـم ولكـن األنظمـة األخـرى أسـوأ          

وبعد طرح فكري للموقف االسـالمي مـن املمارسـة        . «بكثري
لـیس عیبـا أن    »  الدميقراطیة انتهى املقال اىل القول

خنتلـف  خنتلف ولكن أهم شيء أن نتقن أدبیات اخلالف وكیف     
إن أهم مسألة يف التعاطي التعددي   . وكیف نرشد االختالف  

أن نبتعد عن األسلوب االستئصايل الذي یستخدم العصا أو     
 حـىت يف السـجال الثقـايف أو احلـوار         بالكربـاج  یلوح  

واختـتم السـید   « الفكري ألن احلقیقة هـي بنـت احلـوار       
قل هاتوا برهـانكم إن    » املوسوي مقاله باآلیة الكرمية   

 «كنتم صادقني
وهناك شعور عام باالستیاء من اسـتمرار عناصـر جهـاز        

فباالضـافة ملالحقـة بعـض     . التعذیب يف مضایقة املـواطنني    
الرمــوز املعروفــة شــوهدت جمموعــة مــن عناصــر وزارة  
الداخلیة املعروفني یوم امس االول وهم یزیلون الالفتات     

 وقد كتب على هذه الالفتـات  . من شوارع منطقة السنابس   
حـدث ذلـك   . ومـع حتریـر القـدس     « اسرائیل»شعارات ضد   

بالقرب من مأمت بن مخـیس باملنطقـة يف وقـت متـأخر مـن          
كما عمدت هـذه العناصـر الزالـة      . اللیلة قبل املاضیة  

 .االعالم عن قرب الشهید هاني مخیس مبقربة السنابس
وعلى صعید آخر جتري االسـتعدادات الحیـاء ذكـرى مولـد         

 افضـل الصـالة والسـالم يف االیـام       الرسول االكرم علیـه   
ویتوقـع ان تكـون املناسـبة منطلقـا لوحـدة          . املقبلة

اسالمیة وطنیة تقر ب القلـوب واالفكـار وتقّلـص مواقـع         
ومن املتوقع ایضا ان تقام االحتفـاالت يف مجیـع       . االختالف

مناطق البالد مبشـاركة العلمـاء واملـثقفني مـن ابنـاء          
 .البحرین املسلمني

 
  مایو٨٢
مع صباح امس عدد كبري من املواطنني بالقرب من دیـوان      جت

املوظفني باملنطقة الدبلوماسیة باملنامة مطـالبني بفـرص       
ورفعوا شعارات تأیید للمشـروع االصـالحي      . عمل مناسبة 

 ورفع املشاركون الـذي بـدأوا    .الذي طرحه امري البالد
جتمعهـم يف الســاعة الســابعة صـباحا بعــض األعــالم وإىل   

  . الشهادات اليت مل تساعدهم للحصول على وظائفجانبها
وتؤكد بعض الشهادات حصول صحاهبا على شهادات جامعیـة      
ودبلوما علیا يف    علـوم احلاسـوب واإلدارة املكتبیـة        

 .ومنهم من هو متخرج من أكرب اجلامعات يف العامل
وقد نشرت یوم امس يف اجلرائد احمللیة بعض امساء العاطلني     

. املستحقني للمعونة اليت قررهـا امـري الـبالد     عن العمل   
ولوحظ وجود ختبط كبري يف قائمة االمساء، االمر الذي اضطر     
وزیر العمل والشـؤون االجتماعیـة اىل االعـرتاف بوجـود         

هنـاك    » وقال احد البـاحثني عـن العمـل      . تداخل فیها 
أمساء ألشخاص یعملون، بینما اختفت امساء الشخاص عـاطلني      

فمـثال ذهـب اثنـان مـن اخـوتي       . نذ سنوات عن العمل م  
للوزارة وسجال امسیهما، ولكن وجدنا اسـم احـدمها ضـمن        

، فما الذي حيـدث یـا   «القائمة بینما أسقط االسم اآلخر    
 ترى؟ 

وبعد نشر جریدة األیام  الیوم أمساء الـذین سیحصـلون       
ساد الغضـب لـدى الكـثريین مـن       « املكرمة األمريیة »على  
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 الــذین رفضــت وزارة  العمــل العــاطلني عــن  العمــل
توظیفهم يف السنوات املنصرمة واآلن مل تكن أمساؤهم  بـني      

وقد احتشـد عـدد كـبري يف مـبىن وزارة العمـل          . املسجلني
مطالبني بتوظیفهم وحتسني أوضاعهم املعیشیة وأن یشـملهم      
املساعدات إىل أن یتم توظیفهم توظیفا حسنا ، ومن بـني      

عتقـل سـابق خـالل األحـداث،     الذین جتمعو يف الوزارة  م    
وخالل التجمع وقـف أمـام اجلمیـع      . وعذب تعذیبا شدیدا  

وكان بینهم  وزیر العمل وأخـذ یـتكلم بصـوت مرتفـع         
 انظرو أیها الناس كیف عذبتين هذه احلكومة ومـا       قائال

یزال إجرام جالدیها مطبوعا على جسدي، والیـوم أحـرم       
د أن شـاهد  من أبسط احلقوق، فإىل مىت نظل سـاكتني؟ وبعـ      

 اجلمیع أثر 
التعذیب الواضح على جسده رأفوا علیه وصـار مـن هـو        

 موجود حزینا حىت أن البعض بكى 
ألجله وألجل معاناته،  لقد حـر ك هـذا الشـاب بوقفتـه         
  مشاعر احلضور ، لكن مـاذا فعـل وزیـر العمـل؟ قـال         

 .سجلوا امسه وارفعوه إىل جلنة التظلم حسب ما یسموا
ت سیارات وزارة الداخلیة جتوب القري يف    وقبل یومني اخذ  

 كمـا كانـت تفعـل يف     ص ذكرى وفـاة الرسـول األكـرم        
وقدرسم العلم االسـرائیلي يف الشـوارع  لكـي        . السابق

 تطأه أقدام املارة
والسیارات كما مت رفع علم فلسطني يف عدد من املنـاطق يف      

ويف منطقة كرانة تواجدت سـیارات وزارة     . ذكرى اإلحتالل 
داخلیة  من الصباح حـىت املسـاء لكـي تـذكر النـاس          ال

 باملاضي
 .الذي لن ینساه أحد

بعد الزوبعة الـيت أثـريت يف بعـض وسـائل االعـالم حـول           
البحرینیني الذین حيملون جوازات سفر غري حبرینیة، طرحت     
قضیة التجنیس جمددا، ومنها تساؤالت موجهة اىل احلكومـة      

لبحـرینیني حـىت اآلن،   عن عدد الذین مت جتنیسهم من غـري ا     
وملاذا مل تطرح امساؤهم يف وسائل االعالم، كما حدث مؤخرا     
عنـدما نشــرت امسـاء البــاحثني عـن عمــل، وهـل ســیتم     
االستغناء عن خدمات غري البحرینیني خصوصـا مـن الـذین        
أساءوا اىل شعب البحرین مثل ایان هندرسـون ودونالـد       

امـب  برایان وجیمس وندسور ودیفیـد داربـي ودیفیـد ج       

حبــرین »و « االیــام»وكانــت جریـدة  . وتـوني يل وغريهــم 
قد نشرت مقاالت اعتربت اعتـداء علـى كرامـة        « تریبیون

أبناء البحرین، حیث مسحت وسائل االعـالم هـذه لنفسـها        
بسحب صـفة املواطنـة مـن ابنـاء البحـرین، واهتمتـهم           
بالعمالــة لالجــنيب، ومل تكلــف نفســها حبــث التســاؤالت  

ر مــن قریـب او بعیــد اىل املرتزقــة  املـذكورة، ومل تشــ 
االجانــب الــذین مت جتنیســهم يف الســنوات االخــرية ــرد  

وهناك مؤشرات ألیـدي  . مشاركتهم يف قمع ابناء البحرین    
عناصر احلرس القـدمي يف نشـر تلـك املقـاالت الـيت  هتـدف           

. لزعزعة الثقة يف برنامج االصالح الذي تبناه مسو االمـر     
حیة تدخلت وأجربت تلك الوسـائل   وعلم ان الدوائر االصال   

االعالمیة على نشر تصریح آخر بنغمة أكثر انسانیة مـن      
النغمة اليت استعملها أصحاب االقالم مـن رمـوز احلقبـة        

أكـدت املصـادر أن     » وجاء يف التصریح االخـري    . السوداء
السلطات البحرینیة ال تفرض أیة قیـود علـى أي حبـریين        

فأبواب الوطن مفتوحة .. یرغب يف العودة إىل حضن الوطن    
على الـدوام لكـل مـن أراد أن یدخلـه أو خيـرج منـه           

، وهي نغمـة ختتلـف   «انطالقا من مبادىء احلریات العامة    
 . عن االسلوب الوقح الذي استعمل يف البدایة

وعلى صعید آخـر قامـت جلنـة املواكـب احلسـینیة ببیـع           
  حتمل شعارات ذكرى عاشوراء وذلك لصاحل    أقمصة فانیالت  

. العمل اإلنساني الذي تقوم به مجعیة مكافحة السـرطان     
وقد أشاد الدكتور عبدالرمحن فخرو نائـب رئـیس مجعیـة        
السرطان بـاخلطوة اإلنسـانیة الـيت قامـت هبـا املواكـب           
احلسینیة واليت القـت جتاوبـا كـبريا مـن مجیـع املـواطنني           
البحرینیني وغريهم حیث مت بیع أكثر مـن ألفـي فانیلـة        

صاحل الربامج واألنشطة االجتماعیة اليت تنفذها    بالكامل ل 
 وناشـد نائـب    .اجلمعیة لصاحل مرضى السـرطان وأسـرهم  

رئیس مجعیـة السـرطان البحرینیـة الشـركات والبنـوك          
واألندیة واجلمعیات األهلیة مساندة الـربامج اإلنسـانیة       
للجمعیة من خالل إقامة الفعالیات اخلريیة واالجتماعیـة      

اعة الفـانیالت وغريهـا مـن املسـتلزمات       أو املسامهة بطب  
كبطاقات املعایدة والكراسات وختصیص ریعها لصاحل برامج     

 وأنشطة اجلمعیة وخاصة املوجهة
إيل رعایة املرضى وأسرهم للتخفیف من معاناهتم من املرض     
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 . الذي یعانون منه
 
 

 ١٠٠٢یومیات یونیو 
 
  مایو٠٣

ات مبـا یتـیح    أمر مسو أمري البالد بتعدیل قانون اجلمعی    
للعمال انشاء نقابة وطنیة من أهدافها محایة مصـاحلهم      
وحقوقهم ومكتسباهتم وان تكـون عنصـرا فـاعال يف مسـرية         
التنمیة ودعم نشاط اتمع املدني وذلك تفعیال ملا جـاء      
مبیثاق العمـل الـوطين لدولـة البحـرین فیمـا یتعلـق           

ال جاء ذلك خـالل اسـتقب    . باجلمعیات املهنیة والنقابات  
االمري اعضاء اللجنة العامة لعمـال البحـرین برئاسـة        

وقـال  . عبد الغفار عبد احلسني وذلـك بقصـر الصـافریة       
السید حممد املرباطي، مستشار اللجنة إن هنـاك مراكـز       
نقابیة دولیة هلـا حضـورها علـى خمتلـف احملافـل، وهلـا           
تأثريها يف تطویر العامل وهتیئته  مـن كافـة النـواحي        

ملیة، فهناك االحتاد العـاملي للنقابـات،      العلمیة والع 
ومقره براغ، واالحتاد الدويل للنقابات احلـرة، واالحتـاد       
الدويل للعمل، واالثنان مقرمهـا بروكسـل، وإن انضـمام        
النقابات العمالیة البحرینیة اىل هذه االحتادات یفـتح      
أمامها آفاقًا واسعة لالسـتفادة النظریـة مـن العمـل         

ة من آلیات هذه االحتادات اليت تشكل    النقابي، واالستفاد 
بینما قال احملامي عبد اهللا . هلا مراكز على مستوى العامل    

عبد الـرمحن هاشـم إن هـذا التوجیـه بتعـدیل قـانون           
اجلمعیات یعـد حتـوال  تارخيیـًا، إذ أن قیـام النقابـات          
العمالیة سیساعد على حل الكثري من املعضـالت واملشـاكل       

تمع مبا جيعل النقابات قادرة على  املعلقة األساسیة يف ا   
 .املسامهة يف اإلنتاج وإدارته بشكل أفضل

قال وزیر العمل والشـؤون االجتماعیـة ان عـدد االسـر         
 حالة، ٠٠٣٠١احملتاجة املسجلة لدى وزارة العمل قد بلغ     

وهو رقم كبري مـع انـه ال یعكـس العـدد الكلـي لالسـر           
تقى الوزیر یـوم  جاء ذلك بعد ان ال  . احملتاجة يف البالد  

امس مع مسؤويل الصنادیق اخلريیة الذین قـدموا للـوزیر       
تصورا مقرتحا ملشروع تأهیل االسر احملتاجة یتضـمن أمسـاء       

أعضاء جلنة الصـنادیق اخلريیـة لتأهیـل االسـر احملتاجـة          
وأهداف اللجنة واهلیكل التنظیمي للجنة والعالقـة بـني       

اریني واللجنـة  جلنة تأهیل االسر احملتاجـة وجلنـة االستشـ       
كما یتضمن مواضیع أخرى تدور حـول مفهـوم       . الوزاریة

االسر احملتاجة والكفایة االنتاجیة واملعایري الـيت تقـاس       
هبا الكفایة االنتاجیة وآلیة تفعیل االسرة البحرینیـة      
للتمكن من الوصول اىل الكفایة االنتاجیة واالسرتاتیجیة     

 حات والتوصیاتالعملیة لتطبیق هذا املشروع مث االقرتا
وكانت مسرية سلمیة قد خرجت یوم امس االول شارك فیهـا      

وخرجت املسرية . حوايل مائة من املواطنني الباحثني عن عمل    
من امـام مـبىن وزارة العمـل وتوجهـت اىل مـبىن وزارة          
االعالم، ورفع املشاركون فیها هتافات تطالب بتوفري فرص     

 .العمل وتقلیص العمالة االجنبیة
ناصر تعمل ضمن جهاز التعذیب الذي یدیره احلرس    بدأت ع 

القدمي يف اصدار منشورات هتدف لـتعكري اجـواء االنفتـاح        
وقد صدرت هذه املنشورات يف االسابیع   . السیاسي يف البالد  

االخرية بأمساء ومهیة ولغة غري مهذبة للنیل مـن شخصـیات       
وأرسلت رسائل اىل الصـحف احمللیـة بأمسـاء غـري         . معروفة
ة لتطرح قضایا مثرية للجدل هبدف اثـارة املشـاعر       حقیقی

. ومتزیق وحدة الصف الوطين واثارة احلساسیات الطائفیـة     
وقد استسخف املواطنون هذه الوسائل الرخیصة وطـالبوا      
من ميارسـها بالتحـدث علنـا خصوصـا ان االجـواء الـيت           
تعیشها البالد هذه االیـام تسـمح بـذلك، واعتـربوا ان         

اجهات الومهیة یؤكد وجود اهداف غـري    االختفاء وراء الو  
نبیلة وراء هـذه املنشـورات الـيت تـوزع احیانـا عـرب           

 .االنرتنت او تبعث اىل وسائل االعالم
ومن جهة اخرى علم ان النادي اللیلي الذي ميلكه اجلالد     

وقالت شركة . املعروف عادل فلیفل، قد أغلق بشكل دائم    
 J J Murphys الـيت كانـت تـدیر    »BMMIبي ام ام آي »

Irish Corner    ـات عقد االجيار مـع مالكـه، وأا اا 
وكانت هیئـة السـیاحة قـد     . استغنت عن خدمات املوظفني   

اغلقت النادي قبل أقـل مـن شـهرین النـه كـان خيـالف           
وكان فلیفل قد استغل موقعه كمسؤول    . اللوائح الرمسیة 

. كبري يف جهاز التعذیب لتسهیل مهماته ومصاحله الشخصیة    
ناك مطالبة دولیة مبحاكمة فلیفل وعبد العزیز عطیة     وه
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اهللا وعبد الرمحن بن صقر وخالد الـوزان بتـهم ارتكـاب        
جرائم ضد االنسانیة بسبب ممارستهم التعذیب حبق ابنـاء      

 .البحرین
 
  یونیو١

فجأة اىل الواجهـة، وأصـبحت    « الفري فیزا »قفزت قضیة   
سـتهداف  وبدال مـن ا . موضع نقاش ورمبا مزایدات احیانا    

اجلهات اليت استغلت مواقعها يف احلقبة املاضیة واستوردت     
آالف العمال االجانب مقابل عموالت كبرية وزج ت هبم يف سوق     
العمل، تعمد بعض اجلهات الرمسیة ملطاردة هؤالء العمـال      

یأتي ذلك يف الوقـت الـذي ال    . بطریقة غري الئقة احیانا   
ملیة وسیاسـات  تزال فیه احلكومة عاجزة عن وضع حلول ع    

وقد قام . واقعیة للتعاطي مع ازمة العاطلني عن العمل    
قسم التفتیش العمايل التابع لوزارة العمـل والشـؤون       

 ترخیصا من مكاتـب توریـد األیـدي      ٨١االجتماعیة بسحب   
عـدم  « اكتشاف» وذلك إثر  ٠٠٠٢العاملة األجنبیة لعام    

. امتالك أصحاهبا مكاتب قائمـة ملزاولـة نشـاطهم فیهـا        
 . ترخیصا آخر٧١وجيري االعداد لسحب 

وأكد رئـیس قسـم التفتـیش العمـايل الشـیخ علـي بـن            
 مكتبـا  ٨١عبدالرمحن آل خلیفة ان القسم اكتشف خمالفة     

 مـن قـانون العمـل    ٥١لتورید االیدي العاملة للمادة     
ویقصـد مبتعهـد    » اليت تنص  فقرته األوىل على مـا یلـي      
ملادة كل شخص یقوم تورید العمال يف تطبیق أحكام هذه ا    

بتورید عامل أو مجاعة من العمال األجانب ألحـد أصـحاب       
االعمال، وال جيوز له مزاولة عمله اال بعد احلصـول علـى       

. «ترخیص بذلك من وزارة العمـل والشـؤون االجتماعیـة       
وهناك استغراب كبري من عدم قیام الوزارة بأي اجـراء      

الفـري  »ة من قبل مع علمها باالضرار النامجة عن سیاسـ     
اليت مارسـها متنفـذون يف احلكـم والـيت شـجبتها          « فیزا

وحذرت املعارضة من معاقبـة   . املعارضة منذ عشرین عاما   
العمال الفقراء والتغاضي عن مسبيب الكارثة يف االساس،     
مؤكدة على ضرورة احرتام حق كل انسان یعـیش علـى ارض       

 .البحرین والتعامل معه وفقا لنصوص دستور البالد
د ارتفعت اصوات اعالمیة وسیاسیة  تطالـب مبعاقبـة        وق

املتسببني يف االزمـة وعـدم حصـر تنفیـذ القـرار بطـرد           

 .العمال واعتبارهم كبش فداء
ومن جهة اخرى انفضت دورة جملس الشورى بعـد ان اشـاد       

واتضح من . رئیسها باملناخ السیاسي الذي تعیشه البالد    
 علـى سیاسـات   خالل جلسات الس عدم جـدواه يف التـأثري      

احلكومة، وعجزه عن طرح اي مشروع حقیقـي یتناسـب مـع        
ولـوال اسـتمرار املعارضـة السـلمیة        . تطلعات املواطنني 

املتحضرة وتدخل االمري مبشروعه االصالحي ملا حـدث التغـیري       
ومتنـت املعارضـة   . الذي اضطر اعضاء الس لالعـرتاف بـه      

وال حتظـى  التخلص من املؤسسات اليت تثقل كاهـل الدولـة       
بقبول املـواطنني، مشـرية اىل ضـرورة التعجیـل باعـادة          
العمل بدستور البالد املعلق منذ اكثر مـن ربـع قـرن،        

 .ومؤكدة حموریته يف العمل السیاسي البحریين
ومن جهة اخرى تصاعدت االصوات املطالبة بالسماح بعودة     
املواطنني البحرینیني الذین یصر رموز احلرس القدمي علـى      

وهؤالء مجیعا ضحایا سیاسـات احلقبـة     .  من العودة  منعهم
وهنـاك  . السوداء اليت أدت اىل ابعادهم قسرا عن البالد    

 مواطنا حبرینیا يف طهران ینتظرون السـماح هلـم      ١٦اآلن  
بالعودة اىل البالد بعد ان تقدموا بطلباهتم اىل سـفارة      

ولدى بعض هؤالء عائالت واطفال یصـل    . البحرین يف ایران  
وال یعرف  السـبب الـذي   .  شخصا٠٥١اىل اكثر من    عددهم  

مينع احلكومة من السماح هلم بالعودة سـوى رغبـة احلـرس        
وكان هؤالء قد أبعدوا خالل مخسة  . القدمي يف ابقاء االزمة   
وباالضـافة اىل هـؤالء   . ٥٩٩١ و ٠٨٩١عشر عاما مـا بـني       

 شخصا صدر يف البدایة قرار بالسماح  ٨٢هناك قائمة من    
 . دة ولكن سحب القرار الحقاهلم بالعو

وعلى صعید آخر عقـدت مجعیـة احملـامني البحـرینیني یـوم          
االثنني املاضي اجتماعا مهما مبقرهـا الكـائن يف حـدائق        
كانو وذلك الستشراف اآلراء  حـول موضـوع حتویـل مجعیـة         

واتفق احلاضرون على ضرورة العمـل  .  .احملامني إىل نقابة
لـى مواصـلة اللقـاءات    اجلاد من أجل ذلك و اتفقـوا ع     

لبلورة األفكار للوصول إىل تشكیل جلـان لوضـع مشـاریع        
لقانون النقابات ومشروع قانون حماماة جدیـد یتواكـب       
مع الوضع النقابي اجلدید و مسودة مشروع نظام داخلـي      

 .للنقابة
ومن ناحیة أخرى دعت اهلیئة التحضريیة لالحتاد النسـائي      
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ماع هلـا يف مقـر مجعیـة    البحریين أعضاء اهلیئة لعقد اجت    
ضة فتاة البحرین الكائن يف املنامة حيضره مجیـع ممثلـي       
اجلمعیـات النســائیة و اللجــان النســائیة يف األندیــة  
الالتي مت تعیینهن من قبل اجلهات اليت ميثلوا يف اهلیئـة      
و العضوات املستقالت الالتي مت انتخاهبن لعضویة اهلیئة يف     

ت  واللجــان النســائیة و االجتمــاع املوســع للجمعیــا
. النساء املستقالت الـذي عقـد يف شـهر  ابریـل املاضـي         

وسیتم عقد أول اجتماع للهیئة التحضـريیة بـوم األحـد          
 وذلك لوضـع مشـرع االحتـاد النسـائي         یونیو ٣ املقبل  

. البحریين و التقدم بطلب اإلشهار مـن اجلهـات املختصـة       
 بعالقتـها  ومن اجلدیر بالذكر أن هناك عناصـر مشـبوهة      

باحلرس القدمي یسوؤها تقدم املرأة البحرینیـة و تقـدم       
مؤسساهتا الداعمة للمجتمع املدني يف ظـل هـذه املرحلـة        

ولكي تقوم بتخریب هذه اخلطوة املتقدمة للمـرأة      . لذلك
وضرب املشروع وتعطیل التوجـه احلضـاري اجلدیـد لنسـاء         
البحرین قامت هذه العناصـر بالتـداعي إىل اجتمـاع يف        
صالة التاج بفندق الشـرياتون باملنامـة  عقـد يف یـوم         

 مایو بدعوى وضع مشروع احتاد نسـائي آخـر      ٠٣األربعاء  
وقد حضر  هذا االجتمـاع  .لیكون حتت سیطرة احلرس القدمي     

 امرأة ال عالقة هلن باجلمعیات النسـائیة العاملـة يف       ٠٣
 .جمتمعنا البحریين

 
  یونیو٤

رة بلبلـة واسـعة حـول    مل تتضح بعد الدوافع وراء اثا    
زیارة اللورد ایفبوري، نائب رئیس اللجنة الربملانیـة      
الربیطانیة حلقوق االنسان، اىل البحرین يف مطلع االسـبوع      
املقبل، خصوصا بعد ان أكد هذا الناشط احلقوقي املعروف     
انه ال یهدف للتدخل يف شؤون البالد او اثارة القضـایا      

فرة اىل ان عناصـر جبهـاز     وتشري املعلومات املتو  . احلساسة
التعذیب الذي أنشأه ایان هندرسون، تبذل جهودا كبرية     
لعرقلـة الزیــارة او منعهــا، وتعكـر اجــواء الــبالد   
باصدار بیانات بأمساء ومهیـة هبـدف اثـارة البلبلـة يف         

وكانت جمموعة مـن اربعـة رجـال      . البالد وتعكري االجواء  
هــاز یعتقــد اـم مرتبطــون جب  واربـع نســاء  ومرتجـم   

 مایو اىل السفارة الربیطانیـة  ٨٢ قد ذهبت يف      التعذیب

واد عـى  . لتخرب مسؤولیها برفض زیارة اللورد ایفبـوري     
افراد اموعة ان شعب البحرین یرفض الزیارة ویطالـب      
مبنعها، وان اللورد ایفبوري سـوف یسـتقبل  مبظـاهرات        

وصدرت بیانات موّقعـة بأمسـاء ومهیـة هبـذا        . احتجاجیة  
وتكر ست القناعة بان هـذه التحركـات مـن عمـل         . ىناملع

جهاز التعذیب عندما عمدت الصحافة الرمسیة لنشر تلـك      
وقد اتصـل اللـورد    . البیانات واملطالبة مبنع الزیارة   

ایفبوري بسفري ا لبحرین يف لندن وطلب منه توضیحا حول     
املوقف احلكومي من الزیارة خصوصا ان السـفري كـان قـد        

ومل حيصـل  . اعید ملقابلة بعـض املسـؤولني    وعده بتحدید مو  
 . اللورد ایفبوري على جواب حىت اآلن

منظمة  اىل ذلك أصدرت اللجنة البحرینیة حلقوق االنسان     
 یوم امس بیانا حول هذه القضیة عب رت فیه عن      مستقلة

منـربا هـويل   »انزعاجها من ان یصبح الصحافة واالعـالم      
 ویزرعــون بــذور الوطنیـة ینفثــون مســومهم وأحقـادهم  

الفتنة اليت هتدد الوحدة الوطنیـة الـيت رعاهـا األمـري         
وأشـارت املنظمـة   . «وتعهدها منذ تولیه مقالید األمور    

اىل زیارات مماثلة من جهات دولیة اخـرى سـامهت يف حتسـني        
وخبصوص جهود اللـورد ایفبـوري    . مسعة البحرین يف اخلارج   

خـر كـل   حنن بدورنا نـثمن وبـاعتزاز وف      » قال البیان 
كلمــة حــق، وموقــف نبیــل صــدر عنــه جتــاه شــعبنا يف  

وانتهى البیان مرح با بأیة زیارة من هذا     . ».البحرین
فلیتفضل على الرحب من یرید أن یطلع ویـزور       » النوع

بلدنا، ولیس لدینا ما خنفیه وحنجبـه، وقـد سـبق كمـا         
تذكرون بأن زارت البحرین منظمات وقرأمت ما كتبوه من     

 .«إجيابیات
ن جهة اخرى عقدت اللیلة قبل املاضیة مبأمت كربابـاد      وم

اــالس البلدیــة واملشــاركة  » نــدوة مهمــة بعنــوان
، شارك فیها كـل مـن سـیف البنعلـي، مـدیر          «الشعبیة

اهلیئة البلدیة املركزیة والشیخ علـي سـلمان واحملـامي        
وعـرض البنعلـي النسـخة املنقحـة       . عبد الشـهید خلـف    

بات البلدیة الذي یـنص علـى     والنهائیة ملشروع االنتخا  
 واالعضــاء املعیـنني مــن قبــل  ٢٣ان االعضـاء املنتخــبني  

وانتقد البنعلـي وجـود الـس البلـدي اىل        . ٨احلكومة  
مرهقـا ملیزانیـة   »جانب نظـام املخـاتري الـذي اعتـربه         
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مث حتدث احملامي عبد الشهید خلف وانتقد ایضـا      . «الدولة
دا للجریدة الرمسیة، نظام املخاتري وبني مسؤولیاهتم مستن    
التضیف شیئا جدیدا »وانتقد هده املسؤولیات باعتبارها     

كما اشار اىل نقطـة قانونیـة مهمـة       . «للواقع املوجود 
وهي ان لدى رئیس الوزراء صـالحیة الفیتـو ضـد قـرار         
الس البلدي، وطالـب بتغـیري دلـك النـه یتعـارض مـع           

ا كمـا  صالحیات الس، وسوف یضفي علیه طابعا استشـاری     
اما الشیخ علي سلمان فقـد  . هو احلال مع  جملس الشورى    

اقرتح ان تكون االس البلدیة غري مركزیة وهلا صـالحیات      
. واسعة كما طالب باعطاء الس البلدي صـالحیات اوسـع      

وكانت هناك مداخلة باهلاتف من الدكتور سعید الشهابي     
 .من لندن

ة السـنابس  ومن جهة اخرى خرجت یـوم أمـس االول مبنطقـ       
وتطرقـت  . مسرية دینیة ضخمة شارك فیهـا آالف املـواطنني      

القصـیدة الــيت رددهـا االســتاذ  مهـدي ســهوان هلمــوم    
املواطنني مثل التجنیس وبناء ام عات التجاریة بالقرب     
من األحیاء السكنیة ومـا لـذلك مـن آثـار اجتماعیـة          

وأقیم مبسـجد فاطمـة الزهـراء علیهـا السـالم          . سلبیة
 محد الدوار الرابع إحتفال تأبیين بـذكرى رحیـل       مبدینة

وشـارك يف هـذا احلفـل كـل مـن      . اإلمام اخلمیين  رمحه اهللا    
الشیخ عبد النيب القافود بكلمة وقصیدة شعریة للشـیخ      

. «صـوت اإلسـالم للعـامل   »عبد اهلادي املخوضـر وأنشـودة       
وكلمة للشیخ جابر الشهركاني وقصیدة  لالسـتاذ مهـدي       

 احلفل عدد كبري من املواطنني ومن بینهم    سهوان، وقد حضر  
 .املستشار للسفري اإلیراني يف البحرین 

 
  یونیو٦

تفاعلت قضیة منع الزیارة اليت كان اللورد ایفبـوري،      
نائب رئیس اللجنة الربملانیة الربیطانیة حلقوق االنسان،     

فقد استلم هـذا  . یزمع القیام هبا يف ایة هذا االسبوع    
 الشـیخ عبـد العزیـز بـن مبـارك آل        الیوم رسالة من  

خلیفة، سفري البحرین لدى اململكة املتحدة أخـربه فیهـا       
شكرا لك علـى     وجاء يف الرسالة ما یلي. بقرار املنع

وكما أوضحت لك يف رسـاليت  .  یونیو ٤الرسالة املؤرخة يف    
 یونیو فـانين أعـرب عـن أسـفي الن زیارتـك        ١املؤرخة يف   

واسـتمرت  .   یونیو غري ممكنـة  ٦١   ٩البحرین يف الفرتة    
الرسالة يف وصف التطورات االجيابیة اليت حتدث يف البحرین     

. يف ضوء املشروع االصالحي الذي تبنـاه مسـو امـري الـبالد        
ان الوقت احلـايل هـو وقـت تغـیري كـبري يف         وجاء فیها

البحرین حیث ان هناك تطـورات كـبرية وتنمیـة بـوترية         
املعلقني الدولیني من خارج ونود ان نتاكد ان     . متسارعة

.  البحرین حيصلون علء الصورة الكاملة هلذه التطـورات     
وقال السفري ان آراء اللورد ایفبـوري بصـفته نائبـا        
لرئیس اللجنة الربملانیة الربیطانیة حلقوق االنسان مهمة     

 .ومتىن ان تتوفر فرصة اخرى للزیارة يف اقرب فرصة. جدا
 اللورد ایفبوري رسـالة   وردا على رسالة السفري، كتب    

طویلة عرب فیها عن استغرابه لقرار منع الزیارة بعـد      
ان كـان الســفري نفسـه قــد اقـرتح املســاعدة يف ترتیــب    

وتطرق اىل للهجوم الذي شنته علیه الصـحافة      . برناجمها
وقال انه اوضـح يف بیـان    . الرمسیة وطالب السفري بشجبه   

ب يف مقابلـة  انه لن یتطرق ملا یثري اخلالف بل انـه یرغـ      
واضاف انـه مسـرور الن    . املسؤولني ونشطاء اتمع املدني   

مسو االمري بدأ بتحقیق مطالب شعب البحرین الـيت دعمهـا       
شخصیا، ولذلك یشعر باالستغراب عندما مينع مـن زیـارة       

وانتـهت  . البالد برغم موقفه الـداعم لتلـك االصـالحات       
 املادة  ان حق التعبري كما نصت علیها    الرسالة بالقول 

 من املیثاق الدويل للحقوق املدنیة والسیاسـیة الـيت       ٩١
وقعته البحرین تنص على حریة البحث عن واسـتالم وبـث       

 . املعلومات واالفكار بغض النظر عن احلدود اجلغرافیة
 وكان االستاذ عبد الـرمحن النعیمـي، قـد كتـب مقـاال          

مـن بـني كـل        البحرینیـة بعنـوان    االیـام  جبریدة 
اللورد ایفبوري هـو الصـدیق احلقیقـي       ... طانیني  الربی

مل خيتلف اثنان على مصدر اخلرب   وجاء يف املقال    .  لشعبنا
الذي كتب بذات الصیاغة يف الصحف احمللیة الـثالث، فهـو       
الذي اعتمد سیاسة التمییـز الطـائفي البغـیض طیلـة         
احلقبة االستعماریة وطیلة حقبة قـانون امـن الدولـة،        

تضرر من االنفراج السیاسي، واملتضرر مـن    وهو املصدر امل  
خلو السجون من املعتقلني والسجناء السیاسیني، واملتضرر     
من الفرح الشعيب الكـبري الـذي غمـر املـواطنني بعـودة          
أبنائهم مـن اخلـارج، واملتضـرر مـن تكبیـل یـده عـن            
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التمادي على حریات املواطنني وحقهم يف املطالبة بعـودة      
وبعــد ان تطـرق ملواقــف اللــورد  .  احلیـاة الربملانیــة 

ایفبــوري الداعمــة لقضــایا شــعب البحــرین عــرب عــن  
استنكاره للتصرحيات اليت نشرهتا الصحافة الرمسیة خصوصا     

وانتـهى  . التصریح املنسوب ملصدر مسؤول مبنـع الزیـارة      
أصحاب هذا التصریح ینطلقـون بـأن      املقال اىل القول

وندوات تسـيء إىل  ما جيري يف البحرین من حریات وحتركات     
احلكومة وتضعفها وتقدم صورة مهزوزة عـن هـذا البلـد        
الطیب، وحنن نرى العكس، فالدميقراطیـة والفرحـة علـى        
الوجوه والندوات واالقالم احلرة الشریفة والتفاعل بـني      
احلكم والشعب، تكرب احلكومة، وتكرب البالد، وحتظى باملزید     

كون موضع ثقة من التقدیر لدى الدول الدميقراطیة، وست    
اكرب لدى املستشمرین األجانب الذي یرون يف هذا النشـاط      
السیاسي واالجتماعي والثقايف دلیل عافیـة تمـع عـاىن        

 .  الكبري من التوترات يف الفرتة السابقة
 كما كتب الصحايف عقیل سوار عمودا أثىن فیه على موقف     
 اجلمعیة البحرینیة حلقوق االنسان وعلـى مقـال االسـتاذ       
عبد الرمحن النعیمي واستغرب فیه احلملة علـى اللـورد       

بعد الذي شهدناه من ,  الویل لنا   ایفبوري جاء فیه
أو انكفـأت  , إن استقرت لنا شـفة علـى شـفة       . انفتاح
 الذي ال یعنیه , حیال هذا   ,جبنا أو تعففا    , ألسننا

ما ستدفعه البحرین من مسعتها حني تروح صحافتها  ختـون      
 و مـن  ,فه مبـن تسـفه مـن أبنـاء البلـد        من ختون وتس  

, مقامات هلا مكانة ومسعـة دولیـة  كـاللورد إیفبـوري        
 بإسـتكتتاب  ,الذي یظنون أن إصـابته بالسـوء ممكنـة        

 یعرف الناس أنه لو یطلـب منـها شـهادة زور     ,أقالم 
بشأن  الشمس ومن أین تشـرق ملـا تـرددت واهللا أن ختطـئ          

حـىت لـو   , النـهار و تربك تعاقب اللیـل و    , سنن احلیاة 
 . استغرقها  هذا تزویر كتاب اهللا

  
 ومن جهة اخرى اقیم اللیلة املاضیة مبسجد االمام زیـن      
العابدین يف بين مجرة حفل كـبري مبناسـبة مولـد الرسـول         

وشـارك يف االحتفـال   . االكرم علیه افضل الصالة والسـالم     
متحدثون من بینهم الشیخ عبـد االمـري اجلمـري والشـیخ         

د قاسم والشیخ عیسى بن حممد آل خلیفة، رئـیس     عیسى امح 

وقد أكد  الشیخ اجلمري أمهیة اقامة مثـل     . مجعیة االصالح 
هذا االحتفال والتجمع الذي ميثل خطوة من خطى الوحـدة      

وهـو هدیـة متواضـعة     . والتقریب بني املذاهب االسـالمیة    
لشهداء االقصى وأطفال احلجـارة، مؤكـدا انـه ال یوجـد         

 یهتـز ضـمريه وهـو یشـاهد اـازر الـيت         املسلم الذي مل  
بعدها ألقى الشیخ عیسى بـن حممـد      . یرتكبها الصهاینة 

آل خلیفة رئیس مجعیة اإلصالح كلمة أكد فیها حاجة األمة     
االسالمیة اىل الوحدة يف ظل هذا الصخب املدوي من احلوادث     
املریرة اليت تلدها اللیايل احلباىل والـيت أثقلـت كاهـل        

وأشار الشیخ عیسى اىل ضـرورة   . ا كل ممزق  أمتنا ومزقته 
التخلي عن الغلو والتطرف واالستكبار وحماولة كل مذهب     

مؤكـدا ان احلـل یكمـن يف     . وفریق إلغاء الفریق اآلخـر    
الرجوع اىل ثوابت االسالم، والتفكري بعقـل خملـص وبـروح        
جدیدة ونفس متحررة من آالم وجراحات املاضي يف مسـتقبل      

دث فضـیلة الشـیخ عیسـى أمحـد قاسـم       مث حت .واعد مشرق
مركزا على ضرورة االلتزام بـاخللق االسـالمي املتمثـل يف        
شخص الرسول األمني، مشـريا اىل ان أیـة حماولـة للوحـدة         
ینبغي اال تعتمد فقط على ضرورة الواقع، وامنا البد ان     
تقوم على الضرورة االسالمیة بشكل تكـون فیـه الوحـدة        

 ولـیس كاإلسـالم أقـدر مـن     .خلقا وسلوكا عند كل مسلم    
ويف ختام كلمته أكد الشیخ عیسى قاسـم     . توحید الصفوف 

ان البحرین قادرة على ان تقدم منوذجا ناجحا للوحـدة      
 . اإلسالمیة للعامل أمجع

 
  یونیو٨

عاد اىل البالد یوم امس الدكتور منصـور اجلمـري، احـد        
رموز املعارضة يف اخلارج، بعد نفي قسري دام مخسـة عشـر       

وقد استقبل استقباال حافال لدى وصـوله، وألقـى       . ماعا
كلمة مبسجد االمام زین العابدین مبنطقة بين مجـرة امـام       

وجـاء يف كلمتـه اشـادة بصـمود      . حشد كبري من املواطنني   
ــائال   ــة ق ــالل احملن ــعب خ ــدتكم   » الش ــمودكم ووح ان ص

وارتباطكم االصیل بدینكم وحبكم العمیق لوطنكم، حقـق      
وحی ـا يف كلمتـه   . « خلـت مـن قـبلكم    ما عجزت عنه أمم   

الشهداء والسجناء ونشطاء حقوق االنسـان مـن حبـرینیني        
إننـا حباجـة أن    » ودعا اىل وحدة الكلمة قائال    . وغريهم
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. «نصلح ذات بیننا وال بد ان نقـاوم نزعـات التشـرذم       
وجاءت عودة الدكتور اجلمري برغم حماوالت اجهاضـها مـن       

أصـر وا علـى منعـه مـن     قبل رموز احلرس القدمي الـذین      
ومل ی عط االشارة اخلضراء للعودة اال مساء امـس      . العودة
 .  االربعاء االول 

من جهة اخـرى بـدأت مشـاعر التملمـل تسـود االوسـاط           
الشعبیة واالعالمیة بسـبب بـطء مسـرية االصـالح وتنفیـذ          

وقد طرح الصحايف علـي صـاحل يف عمـوده جبریـدة         . الوعود
  حول االنتخابات البلدیة قائال  تساؤالت  « اخبار اخللیج »

ترى إىل أین وصل اإلعداد النتخابات الس البلدي، وأین     
ذهــب قــانون الــس وانتخاباتــه، ومــىت ســتكون هــذه  
االنتخابات، وما الذي جيعل املسؤولني يف الدولة یـؤخرون      
إعالن هـذا القـانون واجـراء االنتخابـات طیلـة هـذه           

خابـات الـس البلـدي     مسعنا عن انت   » وأضاف. الفرتة؟  
ــام  ــرة ع ــذه  . ٩٩٩١ألول م ــالن ه ــل ان إع ــا قی ویومه

االنتخابات سیكون بني نوفمرب ودیسمرب مـن ذلـك العـام،        
وبعد ذلك مت تأجیل هذا املوعد حىت شهر مـارس مـن عـام        

 مث تأجل مرة اخرى اىل اكتوبر من العـام نفسـه مث       ٠٠٠٢
ايل، وحـىت  اىل دیسمرب، وبعد ذلك اىل فربایر من العام احلـ     

یومنا هذا والصمت مازال مطبقـا بشـأن انشـاء الـس         
 .«البلدي وموعد اجراء انتخاباته

وما یزال الغموض حيیط بقرار منـع اللـورد ایفبـوري،        
نائب رئیس اللجنة الربملانیة حلقوق االنسان، من زیـارة      

ومل تقـدم احلكومـة تربیـرا لـذلك، لكـن هنـاك           . البالد
قـوة احلـرس القـدمي يف احلكـم،     مؤشرات بان املنع یعكـس      

واستمراره يف اسالیب القمع واالنتقام من اجلهـات الـيت       
 .وقفت ضد ممارساته خالل احلقبة السوداء

وعلى صعید آخر، ربطت جملة اقتصادیة خلیجیة بني االصالح     
فقد أكدت جملـة  . السیاسي يف البحرین والنمو االقتصادي    

 اإلمـارات  الـيت تصـدر شـهریا يف دولـة       « جلف بیـزنیس  »
اإلصـالحات السیاسـیة الـيت متـت يف      »العربیة املتحدة أن    

. البحـرین ســتكون هلــا انعكاسـات اقتصــادیة إجيابیــة  
وأوضحت الة يف مقال كتبته كارین توماس أن البحـرین      
شهدت الكثري من التغیريات منذ أن توىل مسو الشیخ محد بن     

 مـن  ، حیث سـعى ٩٩٩١عیسى آل خلیفة احلكم يف مارس عام     

خـالل عــدة حتركــات إىل اسـتعادة الدميقراطیــة، واقــرتح   
إصالحات سیاسیة مثرية جدا، أمههـا إلغـاء قـانون أمـن         
الدولــة، والعفــو عــن الســجناء السیاســیني وأعضــاء  

أن املـواطنني البحـرینیني     »وأكدت الكاتبـة    . «املعارضة
على استعداد وأكثر حرصا على العمل، لكن املشـكلة أن      

. «العمل یزید علـى النمـو االقتصـادي    الطلب على فرص    
 إن البحـرین تتمیـز     واختتمت الـة مقاهلـا بـالقول      

حالیا مبشاعر تفاؤل كبرية جتاه تطویر اقتصـادها وسـوف       
 .یعمل اإلصالح السیاسي على تدعیم تلك املشاعر

ومن جهة اخرى أثريت تساؤالت حول املؤمتر الصـحايف الـذي       
 مؤخرا باملنامة وشارك أقیم مبجم ع البحرین الذي افتتح    

فیه رئیس بنك البحرین للتنمیة والشیخ ابـراهیم بـن       
خلیفة آل خلیفة وكیل وزارة املالیة واالقتصاد الـوطين      

 وألني بوطبل، املستشار االقتصادي بالسفارة الفرنسیة
، «ریتیل أرابیا»وأیوب الشیخ املدیر التنفیذي لشركة     

وأعلن بنـك  . ةواملدیر التنفیذي لبنك البحرین للتنمی    
البحرین للتنمیة مسامهته مببلغ ملیونني ونصـف امللیـون       

مالكـة شـركة جانـت     « ریتیـل أرابیـا   »دینار بشـركة    
وتتصل بالتساؤالت حبقیقة ان   . هایربماركت وجمم ع البحرین  

ریتیل أرابیـا وجانـت هایربماركـت       الشركات املذكورة   
بنـك   كلها مملوكة لرئیس الوزراء، وان     وجمم ع البحرین 

البحرین للتنمیة أنشيء لتقدمي قروض بعیدة االمد بدون     
فائدة للقطـاع الصـناعي والشـركات يف البحـرین هبـدف          

ودخول البنك . توسیع قطاع الصناعة والتجارة يف البالد    
مسامها يف املشروع املذكور یكشف ان رئیس الوزراء یقـوم      
ــتعمل    ــه، ویس ــت نفس ــاجر يف الوق ــاكم والت ــدور احل ب

وتقتصر مسـامهته يف   .  احلكومیة ملصاحله الشخصیة   االمكانات
املشروع على طـرح الفكـرة او االسـم مث تقـوم الدولـة          

ومتّنـت املعارضـة ان    . بتوفري القروض واالرض واالسـتثمار    
تتوقف هذه املمارسات خصوصا يف عصـر االصـالح السیاسـي،        

 .وان تكون هناك شفافیة يف السیاسات واملواقف
 
  یونیو١١

رار رمـوز احلـرس القـدىم يف ممارسـاهتم غـري         لوحظ اسـتم  
فـاملواطن حسـني الصـایغ     . االنسانیة حبق ابنا ءالبحرین   
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الذي عاد مـؤخرا اىل الـبالد مـن منفـاه يف نیوزالنـدا          
یتعرض منذ ایام لقمع شدید على یـدي املعـذب االردنـي        

وقد استدعي هذا املواطن عـدة    . املعروف، حممود العكوري  
اسیة علـى یـدي العكـوري الـذي      مرات وتعرض ملعاملة ق   

حياول اجباره على توقیع افادات مزو رة لالحتفاظ هبـا يف      
وقد قر ر العكوري، وهـو احـد جـالدي      . ملف هذا املواطن  

اجلهاز الذي أسسه ایان هندرسون، حرمان هـذا املـواطن       
من جواز سفره برغم وجود قرار امريي عام مبنح اجلنسـیة      

اد ملف خاص بـالعكوري،   وجيري إعد . لكل ابناء البحرین  
الذي مزق أجساد شباب البحرین على مـدى ربـع القـرن        
. املاضي، لتقدميه اىل اجلهات الدولیـة مبحاكمـة املعـذبني       

وناشدت املعارضة مسو امرب البالد باالسراع يف التخلص مـن      
رموز العهد القدمي الذین یشوه استمرارهم يف مناصـبهم      

 .مسعة البحرین يف اخلارج
اطن الشیخ حسن علي عبد الوهـاب فقـد منـع يف       اما املو 

االیام القلیلة املاضیة من مغـادرة الـبالد عـرب اجلسـر         
الذي یربط بني البحـرین والسـعودیة، حبجـة ان امسـه ال         

وبرغم تأكیدات مسو االمـري   . یزال على القائمة السوداء   
باصدار اوامـر بالغـاء تلـك القائمـة، اال ان احلـرس          

اصل اجلهاز االمين یرفض تنفیـذ تلـك    القدمي الذي ميسك مبف   
وكان عدد من الرموز املعروفة قد تعرض الشهر     . االوامر

املاضي ملعاملة سیئة يف مطار الكویت حبجـة وجـود امسـاء        
اليت أعدهتا حكومة « القائمة السوداء »بعض افراده على    

 .البحرین
ولوحظ كذلك ان احلرس القدمي استعمل اعتمد مستعارا هو     

للتعبري عن سیاساته القمعیـة يف الصـحافة      « یوسف امحد »
عـدة رسـائل اىل الصـحف     « یوسف امحـد  »وقد كتب   . احمللیة

الرمسیة یهاجم فیها الرموز املعروفـة وكـذلك اللـورد        
 . ایفبوري

يف عـددها  « القدس العربـي »ومن جهة اخرى نشرت صحیفة     
الصادر یوم السبت املاضي مقاال للـدكتور عبـد اهلـادي        

  .«هل تشهد البحرین ایة ربیـع آخـر؟  »  خلف بعنوان
 كیف ستتم تسویة اخلالف مـا بـني دعـاة        وتساءل الكاتب 

االنفـراج السیاســي، ويف مقدمتــهم األمـري، وبــني احلــرس   
  .القدمي، ويف مقدمتهم رئیس الوزراء، وهـو عـم األمـري   

وقال ان االمور ما زالت متداخلة، وما زالت الـروابط      
  وأضـاف . بة على كل من الطرفني قویة بني العناصر احملسو   

ال ختلو البحرین من اصحاب نظریـة املـؤامرة املعروفـة        »
الذین یرون اخلالف القائم جمرد توزیع ادوار بني أطـراف      
یهمهــا اســتمرار النظــام واســتقراره بأقــل االكــالف  

ثبت بامللموس ان النـاس     » وانتهى اىل القول  . «املمكنة
قرتحها االمري ومستشاروه لن تكتفي باحلدود الضیقة اليت ی    

ولن تقبل الناس ان یكون االنفـراج     . لالنفراج السیاسي 
غایــة يف حــد ذاتــه وایــة ملطــاف النضــال مــن اجــل  

كما ثبـت بـامللموس، ومـن خـالل       . الدميقراطیة يف البالد  
االقبال على شراء وتوزیع اشرطة النـدوات العامـة ان       

 یـراه  الناس ال ترى االنفراج السیاسـي الـراهن، كمـا       
النظـام، جمــرد اداة لكســب الوقـت وتنفــیس االحتقــان   
السیاسي، بل تراه مرحلة ال بد منها للعبور حنو اصـالح      
سیاسي فعلي ميهد الطریـق حنـو اصـالح دميقراطـي ویؤسـس          

 .«لبناء الدولة الدستوریة اليت بشر هبا املیثاق
وعلى صعید آخر تقیم مجعیـة احملـامني البحرینیـة نـدوة         

احملكمة الدسـتوریة ورقابـة دسـتوریة     »وان  عامة حتت عن  
یشارك فیها املستشار سامل الكـواري القاضـي       « القوانني

 مبحكمة االستئناف
العلیا املدنیة واحملامون عبداهللا هاشم ویوسف خلف، وذلك     

وتأتي هذه .  یونیة اجلاري بنادي العروبة  ٨١یوم االحد   
الندوة يف بدایـة النشـاط العـام للجمعیـة ويف اطـار          

 الندوات النوعیة يف
 ..ظل التطورات االخرية اليت تشهدها البالد

كما شكل التنظیم العمـايل فریـق عمـل بـدأ مهمتـه يف          
ویقـوم  .. إنشاء النقابـة الوطنیـة لعمـال البحـرین        

الفریق اآلن بوضع اللوائح واألنظمة اخلاصـة بالنقابـة       
متهیدا لطرحها على اجلمعیة العمومیـة للجنـة العامـة        

 . بحرین ملناقشتها وإقرارهالعمال ال
ــركة    ــوظفي ش ــرى ان  م ــة اخ ــن جه ــى م ــت »وعل جاین

يف جمم ع البحرین قاموا باضراب عـن العمـل       « سوبرماركت
وكانــت وزارة . للمطالبـة برفــع احلــد االدىن للرواتــب 

 ٠٣٣  دینـارا يف الشـهر   ٥٢١العمل قد حددت ذلـك بــ       
كة ، بینما یقل ما تدفعه الشر   دوالرا امریكیا تقریبا  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


وكانـت الشـركة   . يف الوقت احلاضر عن ذلك مبقدار الثلث    
 ملیـون  ٥٫٢قد حصلت االسبوع املاضـي علـى قـرض قـدره         

والشـركة مملوكـة   . دینار من بنـك البحـرین للتنمیـة       
 .لرئیس الوزراء

 
  یونیو٣١

تسود الـبالد هـذه االیـام اجـواء طیبـة مـن الوئـام            
وار والتقارب بني ابنـاء البحـرین خصوصـا يف جمـال احلـ         

 االسـالمي، وهـي ظـاهرة تبعـث علـى ارتیـاح           االسالمي  
فقد أقیمـت االحتفـاالت مبناسـبة مولـد        . املواطنني مجیعا 

الرسول االكرم علیـه افضـل الصـالة والسـالم يف منـاطق          
عدیدة وشارك فیها علماء ومثقفون من ابناء الطائفتني     

ففي منطقة سـرتة أقـیم    . االسالمیتني الرئیسیتني يف البالد   
وم امس االول احتفال كبري باملناسبة شارك فیه عدد من     ی

ويف اللیلـة  . املتكلمني من بینهم الدكتور منصور اجلمري    
نفسها أقام الشیخ عیسى بن حممد آل خلیفة، رئیس مجعیة     
االصالح باحملرق حفل استقبال حضره كل مـن الشـیخ عیسـى        

غة وحتدث الثالثة بل. امحد قاسم والشیخ عبد االمري اجلمري    
فیها الكثري من التقارب واالجيابیة، االمـر الـذي تـرك        
انعكاسات طیبة يف نفوس احلاضرین ووفر ملفهـوم الوحـدة       

 .االسالمیة مصداقا آخر
ومن جهة اخرى تراجعت احلكومة عن قرارها الـذي منعـت       

 ٠١ففـي  . مبوجبه اللورد ایفبـوري مـن زیـارة الـبالد        
، رسـالة اىل  یونیو كتب السفري الربیطـاني، بـیرت فـورد       

أعـرب عـن أسـفي لتأجیـل       » اللورد ایفبوري جاء فیها   
زیارتــك، ولكــنين علمــت اآلن مــن وزیــر اخلارجیــة ان  

ويف . «الزیارة  ممكنة يف شـهر یولیـو، وهـذا خـرب جیـد         
 كتب الشیخ عبد العزیـز بـن      یولیو ١١ الیوم التايل   

مبارك آل خلیفة، سـفري البحـرین يف لنـدن، رسـالة اىل         
اه فیها لزیارة البحرین يف االسبوعني االولـني     اللورد دع 

 ٥ذكـرت لـك يف رسـاليت يف      » وجاء فیها . من شهر یولیو  
یونیو انين آمل ان اقدم لك دعوة لزیـارة البحـرین يف       
املستقبل القریب، وان ذلك لیس سوى تأجیل من اجـل ان      

ویسـعدني  . تثمر التطورات اليت حتصل يف البحرین حالیـا     
 لزیارة البحرین، والذ أدري مـا اذا   ان اقدم لك دعوة   

. «كان  النصف االول مـن یولیـو سـیكون فـرتة مناسـبة         
وجاءت الرسالة بعد أقل من اسبوع مـن الرسـالة الـيت        
طلب فیها السفري من اللورد ایفبوري تأجیل زیارته حىت     

وبعد الرسالة االخرية بعث اللورد رسـالة     . ایة العام 
لن یستطیع زیارة البحـرین  اىل السفري أخربه فیها بانه     

. اكتوبر املقبلني نظرا الرتباطاته قبل ذلك   اال يف سبتمرب  
امتـىن انـه اذا خططنـا لتلـك       » وجاء فیهـا مـا یلـي      

انه ألمر . الزیارة، فسوف حيالفنا احلظ يف املرة الثالثة    
حمرج يل ان أكون سببا الزعاج البعض هذه املرة، واود ان     

ا بالنسـبة يل، ملـاذا مل   اقول ان االمر ما یـزال غامضـ      
یتسع املشروع االصالحي لزیارتي اليت كانـت مزمعـة هـذا        

فاذا كانت الزیارة اليت كانت معـدة للبحـرین       . الشهر
قد ألغیت قبل موعدها بوقت قصري بعد محلة اعالمیة ضدها     
یبدو اا حتظى مبوافقة رمسیة، فما هـي الضـمانات بـان        

وعة من الشخصـیات  وكانت جمم. «ذلك لن یتكرر مرة اخرى    
املرموقة متثل اجتاهات سیاسیة اسالمیة ووطنیة قد بعثـت      
برسالة اىل اللورد ایفبوري تعرب عن اسـتیائها لقـرار       
تأجیل الزیارة وتشید مبواقفه الداعمة لشعب البحـرین      

 .وتتمىن ان تتم الزیارة يف القریب العاجل
 ومن جهة اخرى بدأ املواطنون بطالبون بتقصي احلقائق يف    
بعض املمارسات اليت ال تتناسـب مـع روح االصـالحات الـيت         

فبعـد ان مت تـوریط بنـك البحـرین       . طرحها مسـو االمـري    
للتنمیة يف مشـروع جمم ـع البحـرین الـذي ميلكـه رئـیس           
الوزراء، یشري املواطنون اىل عدد من القضایا اليت تتسم     

فمـثال یتحـدثون عـن    . بقدر من املمارسات غري املستقیمة    
رض باملنطقة الدبلوماسـیة منحـت لشـقیق وزیـر        قطعة ا 

شؤون جملس الوزراء الذي كان ینـوي بنـاء حمطـة لبیـع         
وبعــد احتجاجــات مـن الشــركات العاملــة يف  . الـبرتول 

ویطالـب سـكان   . املنطقة تدخل ويل العهد وأوقف املشروع    
منطقة الزنج بالتحقیق يف ظروف بناء عمارة كبرية الحـد      

فالعمـارة  الـيت    . م احتجاجـاهتم  املسؤولني احلكومیني برغ  
أقیمت على ارض منحتها وزارة االسكان للمسؤول الكبري،     
تغطي على املنازل بشكل مزعج ویعترب السماح ببنائها يف     

هذا يف الوقت الذي أعلن فیه امريالبالد عـن     . غري مكانه 
. مشروع اعمار القرى اليت بقیت بدون رعایة منذ عقـود     
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 .ب يف نفوس املواطننيوكان لذلك القرار وقع طی
 
  یونیو٥١

ینتظر عدد من املواطنني حتدید مصـري حریتـهم غـدا بعـد         
اجراءات قمعیة تؤكد استمرار هیمنة احلرس القدمي علـى      

ومن هؤالء جمموعة مـن املـواطنني العـاملني       . شؤون البالد 
بدائرة اجلوازات یقومون بتنظیم حركة املسـافرین علـى       

قد حتدث هـؤالء علـى شاشـة     ف.  السعودیة  جسر البحرین   
التلفزیون عن ظروف عملهم القاسیة وكیف اـم یقضـون       
ساعات متواصلة بدون راحة، وان علـیهم ضـبط مـرور ا        
. ملسافرین وفـق اجـراءات صـعبة مـن وزارة الداخلیـة         
. وطالبوا كذلك مبساواهتم مبوظفي اجلوازات مبطار البحرین    

لیفـة آل  ويف الیوم التايل، استدعى الشیخ راشـد بـن خ      
خلیفة سـتة منـهم اىل مكتبـه وقـام بـالتحقیق معهـم           

  مث وضعهم امام واحـد مـن خیـارین     . بطریقة سیئة جدا  
فاما ان یقدموا رسالة اعتـذار لـه ملـا قـالوه، واال         

واعطاهم فرصة حىت یوم غـد   . فسوف یفصلوون من وظائفهم   
وساد شعور عام باالستیاء من   .  لتحدید موقفهم   السبت 

ت القمعیـة الـيت تعكـس اسـتمرار عقلیـة         هذه التصرفا 
القمع السابقة لدى املتنفذین يف الدولة احملسـوبني علـى       

 . احلرس القدمي
كما یواجه املواطن عادل السنكیس یوم غد قـرار جهـاز       

فقد عاد هـذا املـواطن اىل الـبالد      . التعذیب حول مصريه  
یوم امس بعد مخسة اعوام من الغربة، وبدال مـن تسـهیل       

 املطار، حاول عناصر احلـرس القـدمي اسـتفزازه       اموره يف 
وهتدیده، وأبقوه داخل املطار ساعتني فیمـا كـان اهلـه        

ومل یسمح لـه بـدخول الـبالد اال      . واصدقاؤه يف انتظاره  
ومع ذلـك طلـب منـه احلضـور     . بعد جهد كبري من عائلته    

. صباح غد اىل قسم التحقیقات اجلنائیة مبركـز التعـذیب      
یتعـرض هـذا املـواطن اىل معاملـة     وهنالك خشیة من ان     

سیئة خصوصا بعد ان كرر عناصر جهاز التعـذیب رفضـهم       
االصالحات االمريیة كما جاء علـى لسـان املعـذب االردنـي         

وناشـدت املعارضـة   . املعروف، حممود العكوري قبل یـومني     
أمري البالد اختاذ قرار شجاع بالتخلص من عناصـر احلـرس       

الحات بكـل الوسـائل   القدمي الـذي یعمـد لعرقلـة االصـ        

 .املتاحة له
یـوم امـس ان اللجنـة     « أخبـار اخللـیج   »ذكرت صـحیفة    

ــة    ــؤون االجتماعی ــل والش ــي العم ــني وزارت ــرتكة ب املش
علـى  « للقضاء»والداخلیة بدأت يف اختاذ اجراءات أخرى     

 يف البحـرین، تتمثـل يف مدامهـة الشـقق         الفري فیـزا   
. ه اخلصـوص السكنیة يف مناطق احلورة والقضیبیة على وجـ     

فقد وقعت حوادث عدة ملدامهات اللجنة عـن طریـق تنكـر        
الحـد الفنـادق، ومـا ان    « موظف أمـن  »رجال األمن بزي    

یفتح باب الشقة حىت تبـدأ حالـة االسـتنفار والفوضـى         
وحماوالت اهلروب، الن موظف االمن یبـدأ يف التفتـیش علـى        

ومنذ ان طرحت القضیة قبـل بضـعة      . البطاقة السكانیة 
ع عمد بعض العمال االجانب يف التنكر واالختفـاء،      اسابی

بینما طرحت تساؤالت حول مدى فاعلیـة هـذه االجـراءات        
. اذا مل تطل القائمني على هذه املمارسات من املتنفـذین     

وتعلیقا على هذه االجراءات قال السـید سـلمان كمـال        
 ان  الدین نائب رئیس اجلمعیة البحرینیة حلقوق االنسان    

ليت تقوم هبا اللجنة غري مقبولة أبـدا وهـي      املمارسات ا 
تسيء اىل مسعة البحرین، الن هؤالء الناس لدیهم يف دوهلـم      
مجعیات حلقوق االنسان وبرملانیون وأحزاب من املمكن جـدا      
ان یعملـوا علــى تشـویه صــورة ومسعـة البحــرین بعــد    
عضویتها يف جلنة حقوق االنسان يف االمم املتحـدة، بینمـا       

ور عبـاس هـالل، رئـیس مجعیـة احملـامني        قال قـال الـدكت    
 إن هــذه العمالــة أصـبحت أمــرا واقعــا   البحرینیـة 

وبأعداد كبرية واستمرت بشكل متدفق وشعرت باالستقرار،     
وهذا االسـتقرار نشـأت عنـه التزامـات متبادلـة مـع           
اآلخرین يف مجیع املهن، وملعاجلة هذا الوضع جيـب ان تكـون       

ــول     ــذه احلل ــة، وه ــول مدروس ــاك حل ــریعیة هن التش
واالقتصادیة جيب ان تكون وفق ختطیط ولیس جمرد ردة فعل،     
وان تكون هذه احللول قانونیـة وفـق نظـم حـىت ال ختلـق          

 . ارباكا، وكي ال متس حقوق هذه العمالة وحقوق اآلخرین
 مقـاوال مـن قطـاع التشـیید     ٠٥وعلى صعید آخـر هـدد       

والبناء غرفة جتارة وصناعة البحرین بالتوقف عن دفـع      
رسوم العضویة هلا إذا مل توافـق علـى مطلبـهم  بوقـف         
العمـل بالنظــام اجلدیــد للبحرنـة يف قطــاع التشــیید   

. والبناء الصادر عن وزارة العمل والشؤون االجتماعیة    
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وطالب املقاولون  بأن تتأكد وزارة العمل أوال من عدد     
املؤسسات اليت تعمل يف جمال املقاوالت، ومن معرفة الـرقم      

دد العـاطلني عـن العمـل الـذین یرغبـون يف         الصحیح لع 
العمل بقطاع املقاوالت، ومن مث االتفاق مع جلنة املقاولني     
ــل    ــراغبني يف العم ــبة لل ــن املناس ــایري وامله ــى املع عل

وإذا مت التأكــد مــن عـدد العــاطلني تقــوم  . بالقطـاع 
الوزارة بتوزیعهم على عدد املؤسسات اليت تعمل يف جمـال      

روج بنسبة حبرنة جدیـدة ومعقولـة يف    املقاوالت ومن مث اخل   
هذا القطاع، فإذا متت موافقة الغرفة والـوزارة علـى       
هـذه املطالــب فـإن املقــاولني سـیتعهدون مــن جانبــهم    
. بالتقید بأي نسبة تتوصـل إلیهـا األطـراف املـذكورة        

وتركـزت املناقشــات علــى أن املقـاولني الــذین حضــروا   
 العمـل برفـع   االجتماع ال یستطیعون تلبیة شـرط وزارة     

ــة يف مؤسســاهتم إىل    ــبة البحرن ــدم وجــود  ٥١نس ٪ لع
البحرینیني الذین یقبلون العمل يف هذا القطاع والذین     

 .یعتربون أعماله شاقة ومتدنیة وغري جمزیة
 
  یونیو٨١

فیما یستمر احلرس القدمي حبكومة البحرین يف عرقلة عودة     
الـيت  بعض املواطنني استمرت املطالبة حبل هـذه ا ملشـكلة       

. تـنغص عــیش مئـات املــواطنني داخـل الــبالد وخارجهــا   
فبالرغم من انتظار هؤالء شهورا على أمل السـماح هلـم       
بالعودة فان عودهتم ما تزال غري حمسومة، ومـا یزالـون       
. یعیشون على الوعود اليت مل یتحقق منها شـيء حـىت اآلن      

ويف طهران حیث یعیش اغلب هؤالء بعد ابعـادهم القسـري       
م، استمرت االتصاالت بینهم وبني سـفري البحـرین      من وطنه 

وقد كتب هؤالء رسالة اىل الشیخ عبـد    . ولكن بدون جدوى  
العظیم املهتدي البحراني املهتم بالقضیة وطرحوا علیه     

 حتدید فرصة كافیة للحكومـة حلـل املشـكلة      اربع نقاط
قبل القیام حبملة اعالمیة، اعـالن موعـد لتجمـع امـام         

يف یطهران، ابالغ منظمة العفو الدولیة   سفارة البحرین   
باملشكلة وفتح حساب مصريف لدعم النشاطات املرتبطة هبذه     

وقد كتبـت املنظمةالبحرینیـة حلقـوق االنسـان         . املشكلة
.«  رسالة اىل هـؤالء، وقس ـمت املبعـدین اىل نـوعني مهـا     

املبعدون الذي مت سحب جـوازاهتم واسـقاط اجلنسـیة         

 واملبعدون الذین ال توجد لـدیهم  عنهم ومن مث تسفريهم،     
ــد    ــن موالی ــع أــم م ــادهم م ــدما مت ابع ــوازات عن ج

أما بشأن الذین مت اسقاط اجلنسیة      » وأضافت. «البحرین
عنهم فنحن نتوقع أن یتحرك موضوعهم يف األیام القلیلة     

ومبـا أن  . القادمة بعد حصرهم وتقـدمي لـوائحهم لألمـري       
ي فأرجاع اجلنسیة یتم اسقاط اجلنسیة عنهم مت مبرسوم أمري    

وكذلك نتوقع صدوره يف املسـتقبل القریـب      . أیضا مبرسوم 
أما بالنسبة للمبعدین الذین ال حيملـون أي     . انشاء اهللا 

جنسیة عندما مت تسفريهم، فاننا حباجة اىل تضافر اجلهـود      
اخلرية من األقالم الشـریفة يف صـحافتنا احلـرة مـع مجیـع          

احة وبالتعـاون مـع   القوة الوطنیـة الفاعلـة يف السـ       
اجلمعیة البحرینیة حلقوق االنسان الثـارة هـذا املوضـوع        

 .«على أعلى املستویات والدفع حنو حتقیقه
ومن جهـة ثانیـة مـا یـزال عـدد كـبري مـن السـجناء             
السیاسیني السـابقني یانتظـار اعـادة اململتكـات الـيت          

وتشـمل تلـك املمتلكـات     . استولت علیها عناصـر االمـن     
. ال واجهـزة كومبیـوتر ومكـربات الصـوت       جموهرات وامـوا  

وبالرغم من  مراجعـة السـلطات املختصـة اال ان هنـاك         
صمتا من جانبها، ولعـل ذلـك یعـود اىل ان بعـض هـذه          

. املمتلكات اصبحت بأیـد غـري امینـة ال تریـد اعادهتـا         
وحياول الطرف االصالحي الذي ميثله مسو االمـري وويل العهـد       

حیث اعیـدت بعـض االمـوال    ااء ذیول احلقبة السوداء،     
وناشــدت املعارضــة اصــحاب . الــيت بــت مــن املــواطنني

املمتلكات املصادرة االتصال باجلمعیة البحرینیـة حلقـوق       
 .االنسان لتقدمي قائمة هبا على أمل اسرتدادها

قصة مأساة مـدرس فلسـطیين يف    « آراب تاميز »نشرت صحیفة   
وزارة البحرین تعرض للقمع املتواصل على ایـدي ضـباط       

فقد عمل هذا االخ الفلسـطیين، حممـد شـكري،        . الداخلیة
، ٨٦٩١مدرسا ملادة الریاضـیات مبـدارس البحـرین منـذ         

ولكنه اصبح اآلن رهینة بیدي الضابط نعمان حسن عیسـى      
وقد نشرت الصحیفة املـذكورة تفصـیال     . احلسن، حسب قوله  

ملأساة هذا االخ الذي أصبح مهددا هو واسـرته املكونـة       
وقال يف الرسالة اليت نشـرهتا   . رة اشخاص باالبعاد  من عش 

أقـول ألهلـي يف فلسـطني أنكـم تقاسـون مـن            » الصحیفة
الیهود فهو القلیل جـدًا ممـا نقاسـیه هنـا مـن هـذا           
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الضابط فنحن ما بني سجن وحمكمـة ومضـایقة بـالتلیفون        
وغري ذلك بـل جتـاوز األمـر بفصـلي مـن وزارة الرتبیـة           

أحصل فیه على مكافأة نوعیـة  والتعلیم يف الوقت الذي     
العمل من الوزارة نفسها ومـن مث یقـوم ضـابط آخـر يف         
إدارة اهلجرة واجلوازات مبطالبتنا بالرحیل منذ یولیـو      

م فیحجز جوازاتنا منذ تلك اللحظة وال یزال مصر ًا     ٩٩٩١
 «على مغادرتنا من البحرین

وعلى صعید آخر شارك الدكتور منصور اجلمري يف عدد مـن      
ات واللقاءات، ومنها نـدوة يف منطقـة كربابـاد        الندو

 یونیـو  ٤١أقیمت ندوة كربابـاد يف   . واخى يف السنابس    
،  « التحدیات والفرص املتاحـة     الوضع الراهن  » بعنوان

وحتدث يف االوىل حول التطورات اليت حتدث يف الـبالد وشـروط       
امـا نـدوة السـنابس     . جناح االصالحات السیاسیة اجلاریة   

حیویـة اتمـع املـدني     »  یونیـو بعنـوان    ٦١فكانت يف   
وحتدث عن مفهوم اتمع املدني وتطوره    . «كضمان لالجنازات 

عرب العصور، مشددا على ضرورة تشكیل مؤسسـاته كضـمان       
وحفلـت النـدوتان مبشـاركة      . الستقرار الوضـع وتطـوره    

 .واسعة وحوار ساخن
 
  یونیو٠٢

 نـادي  عقدت مجعیـة احملـامني البحرینیـة بالتعـاون مـع         
العروبة یوم امس االول ندوة حـول احملكمـة الدسـتوریة        
والرقابة على دستوریة القوانني شارك فیهـا عـدد مـن        

ــني ــاة  . املختص ــواري ان احلی ــامل الك ــي س ــال القاض وق
الدستوریة  تبدأ بالدستور يف أعلى السـلم القـانوني       
للدولة وتلیه باقي التشریعات، هذا مع فـرض أن حيـرتم       

ىن القــانون األعلــى، فـال جيــوز أن خيــالف  القـانون األد 
. التشریع العادي الدستور أو ختالف الالئحـة القـانون      

 دستوریة وسیاسـیة   وتطرق اىل ثالثة انواع من الرقابة    
وقـال احملـامي عبـد اهللا    . وقضائیة مفصال يف دور كل منها    

هاشم  أن املشروع الدستوري البحریين راعـى احتمالیـة       
حكمة الدستوریة العلیا من عناصر   التشكیل املزدوج للم  

.   ٣٠١ سیاسیة ورجال قضاء حسب ما نصت علیه املـادة  
ــاط     ــات واىل امن ــاد االداري يف اتمع ــرق اىل الفس وتط
املمارسة الدستوریة وعالقتها بالقضاء يف عدد من بلدان     

أما احملامي یوسف خلف فتناول اجلهة املنـوط هبـا       . العامل
  ني واللوائح فقالحبث مدى دستوریة القوان

اختلفت النظم القانونیة يف هذا الشأن فمنها من عهـد      
إىل الرأي العام للرقابة على دستوریة القوانني ومنها     
من عهد بالرقابة إىل السلطة التشریعیة ذاهتـا ومنـها       
من أناط الرقابـة هبیئـة سیاسـیة، والغالـب األعـم يف          

رقابـة  النظم القانونیة احلدیثة هو أن یعهد بـأمر ال     
وقـد ختـري الدسـتور    . على دستوریة القوانني إىل القضاء    

البحریين أسلوب الرقابة القضائیة بأن قـرر أن یعهـد       
هبذه املهمة إىل جهة قضائیة مستقلة وفق ما نصـت علیـه       

 .  ٣٠١ املادة 
وعلى صعید آخر قال الشیخ راشد بن خلیفة آل خلیفـة،      

لقـاء مـع     وكیل وزارة الداخلیة لشـؤون اجلـوازات  يف       
ممثلي سفارات بنجالدیش واهلند وباكستان،  ان املعاملـة      
ــة    ــفري العمال ــراءات تس ــة اج ــود كاف ــانیة  تس االنس
املخالفة، وان هناك مبالغة يف أعداد وأرقام الـذین مت      
تسفريهم من العمالة األجنبیة ويف مؤمتر صحايف الحقا قـال      

 حول الشیخ راشد ان معدل تسفري العمالة املخالفة یدور    
 ٠٥١معدله الطبیعي خالل االشهر اخلمسة املاضیة وهو مـن      

واضاف ان التسفري مشـل املخـالفني   .  شخصا كل شهر   ٠٨١ــ  
لنظام اهلجرة ونظـام العمـل أو الـذین رفعـت علـیهم          

وأشـار وكیـل وزارة الداخلیـة اىل أن اجهـزة         . قضایا
اإلدارة تسعى بأقصى طاقتها ملواجهة العمالة السـائبة      

فهـي ظـاهرة موجـودة يف كـل      « الفري فیزا »ربة  أو اهلا 
  مكان وقال ان القضاء على هذه الظاهرة یكمن يف حلـني     

األول انشاء شـركات ذات كیـان مؤسسـي تقـوم بتوریـد          
وتوزیع األیدي العاملة الفنیة املتخصصة، وخدم املنازل     
والثاني التحویل احمللي للكفالـة مبعـىن نقـل العمالـة         

 كفیل آخر يف حاجـة الیهـا لیـتم      السائبة واهلاربة اىل  
وكانت املعارضة قد طالبـت   . وضعها يف اطارها القانوني   

بان یتم التعامل مع هؤالء العمـال بطریقـة انسـانیة        
وقالـت اـا تـؤمن     . وفقا للمعایري الدولیة واالسالمیة   

بضرورة تنظیم العمالة االجنبیة وتقلیصها اىل ادىن قدر     
ة يف صــفوف ابنــاء ممكـن خصوصــا مـع اســتمرار البطالـ   

البحرین، لكن ذلك جيب ان یتحقق يف اطار احـرتام حقـوق       
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 .االنسان
ومن جهة اخرى متنت ا ملعارضة ان متارس دول اخللیج ضغطا     
علــى الوالیــات املتحــدة االمریكیــة لتغــیري سیاســتها  

جاء ذلك يف ضوء التمـرین    . الداعمة للكیان االسرائیلي  
 املقـام حالیـا يف    ١٠٠٢العسكري املشرتك حسم العقبـان      

. البحرین الذي شاركت فیه دول جملس التعـاون اخللیجـي      
وبر ر املسؤولون اجراء هذه املناورات باا هتدف القـرار      
االمـن واالســتقرار يف املنطقــة، وان الوالیــات املتحــدة  

ومتنـت املعارضـة ان   . االمریكیة تشارك فیها هبذا اهلـدف     
العزیـز حـول   تتحول تصـرحيات االمـري سـلطان بـن عبـد          

اىل ج عملي خصوصا من  « اسرائیل»املقاطعة العربیة لـ    
 .قبل دول اخللیج اليت یهدف الكیان االسرائیلي الخرتاقها

ومن جهة اخرى مل یعرف بعد مدى جدیة سفارة البحرین يف     
طهران بشأن السـماح للمـواطنني البحـرینیني املبعـدین         

 وكانـت  .الذین یعیشون يف ایـران بـالعودة اىل بلـدهم       
السـفارة قــد أبلغـت عــددا منـهم باجتمــاع  ســیعقد    
بالسفارة ویشارك فیه بعض املسؤولني بوزارة الداخلیـة      

ویهدف االجتماع اىل حبث مشـكلة هـؤالء     . مع بعض املبعدین  
. املواطنني الذین مل یسمح هلم بعـد بـالعودة اىل بلـدهم       

وكان امري البالد قد وعد حبسـم مشـكلة هـؤالء يف وقـت ال         
اوز ایة هذا العام، غري ان الوضع بقي راكدا كما     تتج

 .كان ومل تتخذ ایة خطوة حلل املشكلة
 

 ١٠٠٢یومیات یولیو 
 
  یونیو٤٢
 

عرب اجلمهور البحریين عن معاناته وامله يف مستقبل مشرق     
خال من صنوف التعذیب واالهانة عرب املشاركة الفعالة يف     

ي ملساندة ضحایا عدد من الربامج لالحتفال بالیوم العامل    
فقد لوحظ اقبال شدید على املرسم احلر اخلـاص      . التعذیب

كمـا دعـت   . بضحایا التعذیب يف جممـع العـايل باملنامـة       
 ٦٢اجلمعیة البحرینیة حلقـوق االنسـان لنـدوة خاصـة يف         

یونیو، یتوقع ان یشرتك فیها عـدد مـن املهـتمني حبقـوق         
 .  اإلنسان واالصالح السیاسي

املعامري لندوة هبذه املناسبة ستقام یوم  هذا ودعى أهايل    
 یونیـو، السـاعة الثامنـة      ٧٢  لیلة اخلمیس  االربعاء  

وسیحاضر يف االمسیة السید ضیاء  . مساء، يف مأمت الزهراء   
وسـیدور  . املوسوي ویدیر الندوة السـید یوسـف یعقـوب       

احلـوار حــول مفـاهیم حقــوق االنسـان واتمــع املــدني    
 .  ظورین الغربي واالسالميومناهضة التعذیب من املن
 یونیو دعى الشیخ عبد األمري ٢٢ويف حدیث اجلمعة بتاریخ     

، «لالعتبار من جتارب األمم السابقة أو احلاضـرة    »اجلمري  
ال یعين التقلید األعمى بـدون متییـز،   »مشريا إىل ان هذا     

كما یفعل بعض شبابنا املراهق الذي ینبهر بالشكل دون     
كإسالمیني ال نتعّقـد مـن ذلـك، وال    حنن  »،  مؤكدا    «اجلوهر

نتحس س منه، وال ینبغي لنا أن نفعل ذلك، فتجارب األمم     
لیست حكرًا على أحد، مهما س میت به من أمساء أو ع نوِنت     

 .«به من عناوین
 ال زالت الصحافة مسیطرا علیها من فئة التعرتف بالنهج     

د االصالحي وحتاول استعداء احلكومة للشعب واثارة االحقـا     
 .يف اوساط اتمع والتسمح للرأي االخر بالتعبري عن نفسه

 التوجد شفافیة والتوجد حماسبة اثناء الفرتة االنتقالیة     
فبـدون وجـود برملـان او هیئـات      . اليت متر هبا البحرین   

 فأن الشعب یشـعر بعـدم االرتیـاح مـن         مؤقتة شعبیة  
 استمرار سیاسات غري صحیحة، مثل جتنیس اعداد كبرية مـن     

 .خارج البحرین
 ال زال أبنـاء البحــرین الیعــاملون بصــورة متســاویة  
اثناء تقدمهم للعمـل يف القطاعـات املختلفـة، السـیما         
وزارتي الدفاع والداخلیة وغريمها من القطاعات احلساسة     

هذا يف الوقـت الـذي هتـدد قضـیة البطالـة         . يف الدولة 
 .باالنفجار مرة أخرى بسبب استمرارها

 
  یونیو٧٢
بت السیدة ماري روبنسـون، املفـوض السـامي حلقـوق         طال

االنسان باالمم املتحـدة، دول العـامل  بالتعهـد امـام         
جـاء ذلـك يف   . جمتمعاهتم مبناهضة التعـذیب بشـىت صـنوفه       

 یونیو مبناسبة الیوم العاملي ٦٢النداء الذي وجهته يف     
ملساندة ضحایا التعذیب، مشرية اىل ان معاهـدة مناهضـة       

قل املعاهدات الدولیة الست اخلاصة حبقـوق    التعذیب هي ا  
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وأصدر الس العاملي . االنسان من ناحیة التصدیق علیها    
العادة تأهیل ضحایا التعذیب بیانا من نیویورك اشـار      
فیــه اىل املنظمــات غــري احلكومیــة املشــاركة يف احلملــة  

واشار البیان الدويل  . العاملیة ملساندة ضحایا التعذیب   
لبحرینیة النوعیة اليت بدأت یوم اجلمعـة    اىل املشاركة ا  

املاضیة اثناء خطبة اجلمعة الـيت القاهـا الشـیخ عبـد         
االمري اجلمري واسـتمرت ضـمن الفعالیـات الـيت نظمتـها          
اجلمعیة البحرینیة حلقـوق االنسـان وعـدد مـن املسـاجد          

 .واملأمت بالبحرین
وشعر املواطنون باالرتیاح اللقاء خطاب صـادر عـن امـري        

 الشیخ محد بن عیسى ال خلیفة باملناسـبة اثنـاء       البالد
 ٦٢ندوة اجلمعیة البحرینیة حلقوق االنسـان املنعقـدة يف       

وتعترب مبادرة االمري يف هذا اال مـن اخلطـوات       .  یونیو
االجيابیة اليت تضا ف للخطوات االخرى الىت اقـدم علیهـا        

 يف االشهر املاضیة وبعث من خالهلا رسالة واضحة النتهاجـه     
وهنـاك  . التصاحل واالصالح لبناء غد مشرق الهل البحـرین     

 ضـحیة تعـذیب يف البحـرین    ٠٠٠٢١حالیا ما ال یقل عـن      
ومجیع هؤالء حباجة لرعایة ومساندة من الدولـة واتمـع       
العـادهتم بكامــل قــواهم النفسـیة واجلســدیة واملادیــة   
واملعنویة اىل العمل الوطين والتنموي ولضمان عدم عودة     

العذاب اليت مر هبا اهل البحرین منذ حـل الـس      سنوات  
 وحىت الغاء قانون امن الدولـة يف   ٥٧٩١الوطين يف العام    

 .  منتصف فربایر املاضي
من جانب آخر اعلنت احلكومة اـا سـوف متهـل العمالـة         
االجنیة السائبة مدة ستة اشهر قبل البدء يف ترحیل من     

ائد بـأن  وهنـاك اعتقـاد سـ    . یطلق علیهم الفري فیزا   
مشـكلة البطالــة يف البحــرین سیاســیة بالدرجــة االوىل  

فالزالـت هنـاك    . اقتصادیة بالدرجة الثانیـة    وثقافیة
فئات متنفذة يف اجهزة الدولة ال تود اخلري للجمیع ولذا     

 عاطل بینمـا  ٠٠٠٠٢فان الدولة تعجز عن توظیف قرابة     
  اجـنيب، اي ان  ٠٠٠٠٠٢یتواجد يف البحـرین اكثـر مـن        

ني ميثلـون عشـرة يف املائـة مـن جممـوع العـاملني           العاطل
باالضافة لذلك هناك قطاعات واسعة يف الدولـة      . االجانب

حيرم منها ابناء البحرین بینمـا تفـتح لالجانـب فـرص         
ومـن  . العمل فیها، مثل وزارتـي الداخلیـة والـدفاع       

الناحیة الثقافیة هناك حاجة حلملة وطنیة یشرتك فیهـا      
لعمـل يف اي جمـال كـان وترغیـب      اجلمیع لتعمیق قیمـة ا    

 .املواطنني للدخول يف قطاعات واسعة مكتظة باالجانب
من جانب اخر، تستمر احلـوارات بـني املـواطنني لبلـورة         

وتتشـكل  . برامج سیاسیة للمرحلة االنتخابیـة املقبلـة      
حالیـا اجتاهــات سیاسـیة خمتلفــة للتعـبري عــن القــوى    

وقـد طرحـت   . االجتماعیة الفاعلة يف الساحة البحرینیة    
مؤخرا ثالث مقدمات ومسودات لربامج متثل ثالثـة اجتاهـات       

فباالضـافة جلمعیـة االصـالح والقـوى       . رئیسیة يف الـبالد   
االسالمیة املتمركزة يف مدینة احملرق، تواصل مجعیة العمـل      
الدميقراطي انشطتها الستكمال تأسیسها، بینمـا یتوقـع       

 االسالمي الـذي  ان تتشكل قریبا مجعیة اهلیة متثل االجتاه    
تصدره الشیخ عبداالمري اجلمري واصحابه الذین خرجوا من     

ویتوقـع  . السجن قبیل التصـویت علـى املیثـاق الـوطين        
انصـار هــذه االجتاهـات فــتح بـاب املشــاركة  امــامهم    
للمساعدة يف تنظیم الصفوف  حسب مایسمح بـه القـانون        

ج  وحتدید السیاسات وانتخاب القائمني على تنفیذ الـربام     
كمــا یتوقــع ان تتنــاغم فعالیــات .  املتفــق علیهــا

املعارضة يف اخلارج مع التطور السـریع داخـل البحـرین        
كمقدمة العادة تقییم دورها واسرتاتیجیتها املسـتقبلیة      

 .مبا خيدم مصلحة البحرین وأهلها
 
  یولیو١ 

 یونیو هجوما آخر على حریـة   ٠٣يف  « األیام»شنت صحیفة   
.  حق تفسري معاني االصالح وشـروطه   الرأي، واعطت لنفسها  

اليت یكتبها وزیـر االعـالم    فقد هامجت افتتاحیة األیام     
 كل من یتحدث عن ضرورة حماسبة املسؤولني عن     نبیل احلمر 

تعذیب املواطنني يف احلقبة السوداء اليت عاشتها البحرین     
 وحىت الغـاء قـانون   ٥٧٩١منذ حل الس الوطين يف اغسطس     

وقال نبیل احلمر انه  جيب .  فربایر املاضي  أمن الدولة يف  
 يف املنتدیات العامة إىل حماكمة املسـؤولني      عدم التطرق »

 یونیو ٦٢عن التعذیب، مشريا بذلك للحوار الذي دار يف     
اثناء ندوة اجلمعیة البحرینیة حلقـوق اإلنسـان عنـدما        
حتدث عدد من احلضور عن ضـرورة حماسـبة املعـذبني الـذین         

وقال هؤالء ان بامكـان   . اطنني صنوف العذاب  اذاقوا املو 
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األمري العفو عنهم بعد حماسبتهم لطي صـفحة املاضـي، إال       
ان ما هـو غـري مقبـول هـو اسـتمرار اصـحاب اخلـزي يف            

وكان احد احلضور قد طالـب ایضـا باسـتبدال        . مناصبهم
مالبس واشكال افراد األمن العام كتعبري عن حسن النیة،     

 .بعث على الشؤمالن مظاهرهم الزالت ت
وتعترب هذه القضیة مـن امللفـات العالقـة الـيت حتتـاج          
لتعامل مناسب من القیادة السیاسیة ممتلة بسمو األمـري      
الذي استطاع القیام خبطوات نوعیـة اخـرى علـى طریـق         

 ولعل من متطلبات االصالح حتذیر وزیـر    .االصالح والتصاحل   
 املتكـررة  االعالم وحماسبته على سوء تصـرفاته وحماوالتـه      

الثارة االحقاد بعد ان هـدأت االوضـاع وبـدأت تتجـه يف         
وهناك عدد آخر من امللفات اهلامة الـيت     . االجتاه الصحیح 

وقـد عـادت   . تقلق املواطنني السیما البطالة والتجنـیس     
الكتابات اجلداریة مرة أخرى للبالد بعد غیـاب اسـتمر       

. یسمنذ مطلع العام ومجیعها یتحدث عن البطالة والتجن    
فالكتابات اجلداریة تتحـدث عـن امـور الیسـتطیع احـد          
التطرق هلا يف الصحافة احملكومة بقبضة وزارة االعالم اليت     
تفرض القیـود علـى الصـحافیني الشـرفاء ومتـنعهم مـن           
التعبري عما یدور يف اتمع بصورة حضاریة متكن من بیده     

 . القرار االلتفات ملا یهم الناس من قضایا حرجة
 بتشـكیل    بصـورة اولیـة    نب آخر مسحت احلكومة    من جا 

وتعتـرب هـذه اخلطـوة     . االحتاد العـام لنسـاء البحـرین      
وكان األمري قـد مسـح   . االجيابیة من أهم القرارات األخرية    

للعمال بتشكیل نقابة عمالیة طالب هبا شـعب البحـرین       
 ویتوقع ان تتصدر عدد مـن املؤسسـات     ٨٣٩١.منذ العام   

وطين يف البحـرین، السـیما النقابـة      اجلدیدة العمـل الـ    
العمالیة ومجعیة حقوق اإلنسان واالحتـاد العـام لنسـاء        

ویأمل الطالب ان یسـمح هلـم بتشـكیل االحتـاد         . البحرین
العام لطالب البحرین وان یسبق ذلك ازالة مظاهر احلكم     

 . العسكري املفروض على احلیاة اجلامعیة
حرینیة سینعقد وتعبريا عن القوة السیاسیة للمرأة الب    

 یولیـو السـاعة الثامنـة    ١١التجمع النسائي األول يف     
وسـوف ینـاقش التجمـع    . مساء يف جامع الصادق بالدراز    

 وسیحاضر كـل   دور املرأة يف املرحلة الراهنة    النسائي  
من احملامیة شهناز عبد اهللا واحملامیة جلیلة السـید قبـل       

عیـل دور  بدء النقاش حول االلیات االهلیة املطلوبة لتف    
 . املرأة بصورة كاملة

وضمن االمسیات الثقافیة سیحاضر كل من الدكتور سـعید      
الشهابي واالستاذ عبد الوهـاب حسـني واحملـامي عبـد اهللا         

 یولیـو مبناسـبة الیـوم    ١الشمالوي يف كرباباد يف مساء     
وكانت البحـرین هـذا    . العاملي ملساندة ضحایا التعذیب   
 االحتفاالت اليت ترعاهـا  العام من اول الدول اليت بدأت    

االمم املتحدة،  وشارك األمري يف كلمـة هامـة باملناسـبة        
القیت بالنیابة عنه اثناء ندوة اجلمعیـة البحرینیـة       

كما تستضیف اللجنة الثقافیـة بنـادي      .  حلقوق اإلنسان 
دور »مساهیج الدكتور سعید الشـهابي يف نـدوة بعنـوان        

ك يف متـام السـاعة    وذلـ « املعارضة يف املرحلة االنتقالیة   
 یولیو بالقاعة الرئیسـیة  ٤الثامنة والنصف من مساء     

 . للنادي
 ٣١ويف لندن سیعقد نادي اخللیج الثقايف نـدوة بتـاریخ       

 عــن املسـرية الدميقراطیــة يف البحــرین   مســاء یولیـو  
وسیحاضر كل من الدكتور عبـد اهلـادي خلـف والـدكتور         

.  الشـهابي منصور اجلمري وسیدیر احلوار الدكتور سـعید     
وسوف تستعرض الندوة التطـورات األخـرية لطـرح وجهـات         

 . النظر اليت تدفع باجتاه تعزیز املسرية االصالحیة
 
  یولیو٢

عقدت اللیلة املاضیة مبأمت السنابس نـدوة حـول ضـحایا        
التعذیب شارك فیها كل عدد من احملاضرین واحتـوت علـى       

 فقـد قـال الـدكتور سـعید الشـهابي ان        . فقرات فنیة 
جـرائم التعــذیب ال تســقط بالتقـادم طبقــا للقــوانني   
الدولیـة وان مــن مصــلحة الـبالد التحقیــق يف جــرائم   

واستشهد مبقولة للسید ناجيیـل روديل، املقـرر       . التعذیب
اخلاص التابع لالمم املتحدة حول التعذیب اليت قال فیها     

عفـا  »وناقش مقولة . ان هدف املعذب كسر ارادة الضحیة    
، موضـحا ان احلكومــات سـوف تتخلــي عــن   اهللا عمـا ســلف 

مســؤولیتها القانونیــة اذا مل حتــاكم مــرتكيب جــرائم  
وطالب بتحقیق جلان حتقیق يف جـرائم التعـذیب       . التعذیب

امـا احملـامي عبـد اهللا     . ومشاریع العادة تأهیل ضـحایاه    
ورد  . الشمالوي فقد ناقش القضیة مـن مسـألة قانونیـة       

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


فحة املاضـي وان قـرار   على مقولة احلكومة بضرورة طي ص    
العفو االمريي الذي صدر يف شهر فربایر املاضي مينع تقـدمي      

وقـال ان الضـحایا   . الشكاوى من قبل ضحایا التعـذیب     
دخلوا السجون بینما جالدوهم یتمتعون باحلریـة واالمـن       

مث القى االسـتاذ حممـد عبـد علـي كلمـة حـول           . املعیشي
مـن املعـتقلني   املوضوع ممثال لضحایا التعذیب، حیث كـان      

وقـال ان  . الذین ذاقوا صـنوف العـذاب يف الزنزانـات       
ضحایا التعذیب لیسوا من تعرض للتعذیب املباشر بل حىت     

وحتدث بلغة اعجبت احلاضـرین    . امهاهتم واوالدهم وزوجاهتم  
واعتـربت تعــبريا بلیغـا عــن املسـتوى الرفیــع البنــاء    

وحتـدث  . البحرین الذین تعرضوا البشـع صـنوف التعـذیب       
االستاذ عبد الوهاب حسـني مؤكـدا علـى ضـرورة حماكمـة          
املعذبني الن ذلك هو الطریـق لتحقیـق االمـن والعـدل يف         

وتطرق مللف التجنیس بقوة وطالب احلكومة بوقـف      . البالد
واعقب ذلك عمل فين متثـل مبسـرحیتني     . جتنیس االجانب فورا  

حول معاناة املعتقلني داخل الزنزانات، وكانـت اعمـاال       
 . دفعت احلاضرین اىل البكاءمؤثرة

 
  یولیو٦

الزالــت جهــات حكومیــة تفــرض الســریة بشــان اعــادة  
االنتخابات البلدیة اليت كان شعب البحرین یتمتـع هبـا       

فمنـذ اعـالن االمـري يف    . ٦٥٩١ والعـام     ٦٢٩١بني العام   
 عن اعادة الس البلدي واحلكومة تـراوح يف     ٩٩٩١دیسمرب  

 فـرض  ٩٩٩١نشئت منـذ دیسـمرب   مكاا وحتاول جلنة سریة ا    
قـانون للبلــدیات منــاقض للحقـوق الدســتوریة لشــعب   

وقد متكنت املعارضة مـن احلصـول علـى وثیقـة         . البحرین
حكومیة تتحدث عن انشاء هیئة بلدیة فاقـدة للصـالحیة       

ویستطیع الوزیر املخول الغاء   . ومرتبطة مبجلس الوزراء  
ویبـدو  . اءاي قرار صادر عن االعضاء املنتخبني مىت ماشـ     

ان االجتاه احلكومي الزال یسري على ـج یسـعى الفـراغ اي        
هیئة منتخبة مـن الصـالحیات املشـروعة هلـا واخضـاعها          

ويف هذه احلالـة فـأن عـدم وجـود       . لسلطة جملس الوزراء  
الس افضل من وجوده النه سیكون عاجزا متاما عـن اداء      

 . دوره وسیقدم امنوذجا للمشاركة الشعبیة الومهیة
ویستغرب ابناء الشعب من اصرار اجلهات احلكومیـة علـى       

ــریة املشــروع وهــو ماخيــالف مبــادئ الشــفافیة       س
كما ان هنـاك اسـتغرابا مـن اسـتمرار         . والدميقراطیة

فنظام املخاتري احیتـه  . احلكومة يف احلدیث عن وجود خماتري    
 بعد الغاء االنتخابات البلدیة،  ٦٥٩١احلكومة يف العام    

 احلايل اسوأ من النظام السابق النه لـیس     ونظام املخاتري 
اال شبكة مـن النـواطري واملخـربین الـذین تسـعى وزارة          

ونظام املخـاتري اعیـد    . الداخلیة لتسلیطهم على الشعب   
ــام  ــه يف الع ــو  ٦٩٩١تكوین ــان ه ــداث وك  يف ذروة االح

ومایسمى بالس االعلى للشـئون االسـالمیة جمـرد اجهـزة         
واذرع جلهاز املخابرات السيء  اضافیة لوزارة الداخلیة    

واالستغراب الشعيب نابع من تناقض هذه املشاریع     . الصیت
البائسة مع االصالحات اليت اعلنها االمري بعـد التصـویت       
على املیثاق والغاء قانون امـن الدولـة وحمكمـة امـن         

 ٣ولذا فـأن مـا ورد يف جریـدة االیـام يف         .    الدولة
 حول عدم انسـجام هـذه   یولیو امنا یؤكد شكوك املواطنني    

املشاریع السریة وغري الدميقراطیة مع االصالحات اليت ضحى     
 .الشعب من اجلها

من جانب آخر، تستمر احلوارات بني الفعالیات السیاسیة     
املختلفة لتنظیم الصفوف حسـب قـانون اجلمعیـات الـذي         

 حبیـث یسـمح   ٨١یتوقع ان یتم تطـویره وتغـیري املـادة        
وعلى هـذا االسـاس فانـه      . سیاسيللجمعیات بالنشاط ال  

یتوقع ان تسمح وزارة العمل بتشكیل عدد  من اجلمعیات     
وكانـت مجعیـة العمـل     . اليت متثـل االجتاهـات السیاسـیة      

الدميقراطي اليت متثـل التیـار الـوطين الـدميقراطي قـد          
وطرحـت  مجعیـة االصـالح مسـودة       . تقدمت بطلب الشـهارها   

 افـراد االجتـاه    ویتوقـع ان یتشـكل    . برناجمها السیاسي 
 الذي متثله شخصیات مثـل الشـیخ عبـد االمـري         االسالمي  

اجلمري وأصحاب املبادرة وغريهم  ضمن مجعیة رمسیة یـتمكن      
من خالهلا طرح براجمه السیاسیة لالمة وحماسبة  القـائمني      
على مسرية العمل الابعادها عن السلبیات اليت قد تنـتج      

دستوري وتشـاوري  عن عدم وجود مؤسسة قائمة على اساس     
 .  وانتخابي

واستمرارا للندوات العامة ینظم نادي البـدیع نـدوة       
 یولیـو حـول حریـة التعـبري ومسـتقبل        ٧مساء السـبت    

وحياضر يف الندوة كل من وزیر االعالم والسـید      . البحرین
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مجال فخرو والسید عبـد اهللا البنعلـي واحملامیـة جلیلـة         
محد نـدوة حـول   كما ینظم مسجد الزهراء مبدینة     . السید

التجنیس والقانون، حياضر فیهـا احملـامي عبـد الشـهید         
وكان قد اعلن مؤخرا عن التجمع النسـائي لـالول       . خلف

 .  یولیو١١الذي سینعقد يف جامع الصادق بالدراز مساء 
 
  یولیو٧

اجتمع مخسة ومثانون ناشطا سیاسیا واجتماعیـا يف نـادي       
ضـي قـدما    یولیـو ووافقـوا علـى امل    ٦سار یوم اجلمعة    

لتشكیل مجعیة لتنظیم النشاط الوطين لعدد مـن الرمـوز       
واتفـق  . واجلماعات الفاعلة علـى السـاحة البحرینیـة       

اتمعون بصورة اولیة على اخلطوط العامة وعلـى اطـالق       
على التشكیل الذي « مجعیة الوفاق الوطين االسالمیة   »اسم  

سیضم رموزا شعبیة هامة وانصـار عـدد مـن التوجهـات         
 .ئیسسة الناشطة على الساحة البحرینیةالر

وكان كل من الشـیخ اجلمـري واصـحاب املبـادرة وحركـة          
احرار البحرین ومجاعات فاعلة أخرى قـد سـاندت فكـرة        
التشكیل اجلماعي ضـمن قـانون اجلمعیـات الـذي یتوقـع          

 منه لكي یسمح للناشطني ممارسة عملـهم    ٨١تعدیل املادة   
 وانتخاب القائمني على الوطين وطرح براجمهم امام الشعب    

االنشطة بصورة سنویة وحماسبتهم دسـتوریا لكـي یتطـور        
العمل العام، وميكن من خالل ذلك ایضا تدریب القیادات     
الوطنیة اجلدیدة ملمارسـة دورهـا يف احلیـاة السیاسـیة         

وهناك عددا من الـربامج املطروحـة امـام        . واالجتماعیة
 على اجلمهـور  اجلمعیة الناشئة ویتوقع ان تباشر طرحها    

بعد اكمـال عملیـة التسـجیل القانونیـة لـدى وزارة          
 .  العمل والشئون االجتماعیة

من جانب آخر، واستمرارا لالنشطة النوعیة اليت تنظمها     
اجلمعیة البحرینیة حلقوق اإلنسان، فقـد مت االتفـاق بـني        
اجلمعیة ومكتـب املفـوض السـامي حلقـوق اإلنسـان لألمـم           

شة عمل اقلیمیة للشباب العربـي   املتحدة على تنظیم ور   
استعدادا ملـؤمتر قمـة الشـباب الـيت سـتنعقد يف جنـوب           
افریقیا قبیل انعقـاد مـؤمتر االمـم املتحـدة العـاملي          

 وسـوف تعقـد    . يف اغسـطس القـادم   ملكافحة العنصریة 
ورشة العمل البحرینیة بأشراف ودعم من االمم املتحـدة      

ولیو وسوف حيضر هذه  ی٩٢   ٨٢يف املنامة خالل الفرتة من     
 من كـل الـدول     سنة٠٣اقل من  الورشة شاب او شابة     

 وعلم ان .العربیة مع بعض املرشحني لشباب من البحرین     
عددا من البحرینیني وغـري البحـرینیني املختصـني يف جمـال         
حقوق اإلنسان سیدیرون الورشة التدریبیة حسب مواصفات     

م االجنازات الـيت  ویعترب هذا العمل من أه   . االمم املتحدة 
حتققها اجلمعیة البحرینیة حلقوق اإلنسان اليت مل ميض علـى      
تأسیسها سوى بضعة أشهر لكنها متكنت يف فرتة وجیزة مـن      
الدخول بقوة يف جمال حقوق اإلنسان على املسـتویني احمللـي       

 . واالقلیمي والدويل
 ٥ويف السنابس عقـدت نـدوة للحـوار املفتـوح بتـاریخ          

تور سعید الشهابي الذي ابتـدأ احلـدیث     یولیو مع الدك  
بإجياز نبذة عن تاریخ الصحافة يف البحـرین معتـربا إن       
احلدیث عن الصحافة البحرینیة ذا شـجون الـا كانـت يف        

.  طلیعة الدول اخللیجیة وكانت أكثر حتـررا مـن الیـوم       
 كانت منـربا لـألراء     ٥٥٩١   ٥٢٩١ فمثال صوت البحرین    

     وقـال الـدكتور   . ضـة ثقافیـة   املتحررة وعكست بـذور
الشهابي ان الدستور یـنص علـى حریـة التعـبري وفصـل          
السلطات الثالث فمن الضروري اذن فصل السلطة الرابعة     

إال ان الصـحافة  .  عن السلطة التنفیذیة    أي الصحافة  
البحرینیة لیست حرة والتستطیع أن تنشـر  إال مبوافقـة       

 ال ميكـن  وصـفه   ولذا فان اإلعـالم احلـايل     . وزارة اإلعالم 
ــن    ــدرا م ــاك ق ــم  أن هن ــوعیة رغ ــاف او املوض باإلنص

وطالب الشهابي بالغاء وزارة االعالم كما هو     . اإلنفراج
 . احلال مع الدول املتقدمة اليت ال ختنق الكلمة

 
  یولیو٠١

طالبت السیدة ماري روبنسـون، املفـوض السـامي لالمـم         
ام اىل عدد املتحدة حلقوق االنسان حكومة البحرین باالنضم    
جاء ذلك . من املعاهدات الدولیة املتعلقة حبقوق االنسان    

يف رسالة بعثت هبا اىل صاحب السمو امـري الـبالد أعربـت        
فیهـا عــن تقـدیرها لكلمتــه مبناسـبة الیــوم العــامل    

وبعد ان اشـادت السـیدة    . للتضامن مع ضحیات التعذیب   
روبنسون بقرار حكومة البحرین االنضـمام اىل عـدد مـن        

فاقیات حقوق االنسان مثل اتفاقیة القضاء على مجیـع      ات
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اشكال التمییز العنصري واتفاقیـة مناهضـة التعـذیب        
واتفاقیة حقوق الطفـل، طالبـت بانضـام البحـرین اىل         
اتفاقیة القضاء على مجیع اشكال التمییز ضـد املـرأة،       
ــادیة     ــاحلقوق االقتص ــیني ب ــدولیني املعن ــدین ال والعق

ــ  ــدین ال ــة والعق ــاحلقوق  والثقافی ــیني ب دولیني املعن
كمـا شـجعت دولـة البحـرین علـى         . السیاسیة واملدنیة 

النظر يف املسامهة يف صندوق االمم املتحدة الطوعي لضحایا     
التعذیب وفقاء لنداء اجلمعیة العامـة لالمـم املتحـدة        
وجلنة حقوق االنسان ويف االنشطة االخـرى الـيت یقـوم هبـا         

وعلم . ة حقوق االنسانمكتب املفوض السامي لتعزیز ومحای    
كذلك ان ست منظمات عاملیة حلقوق االنسان بعثـت رسـائل       
لوزیر اخلارجیة تطالبه بالتصدیق على اتفاقیة منـع ا      
لتعذیب وغريه من ضروب املعاملة او العقوبـة القاسـیة       

 .واحلاطة بكرامة االنسان
ومن جهة اخرى ما یزال اللغط یسود االوسـاط الشـعبیة       

لداخلیة عن ارقام متضاربة حول عـدد   بعد كشف وزارة ا   
وكانــت وزارة . الـذین مت جتنیســهم يف الســنوات االخــرية 

 الفا من االجانب قـد مت  ٠٨الداخلیة قد ذكرت ان حوايل     
جتنیسهم خالل اخلمسني عاما املاضیة، بینمـا قـال الشـیخ        
راشد بـن خلیفـة آل خلیفـة، وكیـل وزارة الداخلیـة          

 الفا قد حصـلوا علـى   ٣٤املساعد للهجرة واجلوازات ان     
واعتـربت هـذه   . اجلنسیة البحرینیة خالل الفرتة املذكورة    

االرقام غري منسـجمة مـع الواقـع، وان عـدد الـذین مت          
وكانـت  . جتنیسهم يف السنوات اال خرية یفـوق ذلـك كـثريا       

املعارضة قد طالبت احلكومة بكشف امساء انسني يف اجلریدة     
أصـبح منظـرا مألوفـا    وقد  . الرمسیة لكي تتضح الصورة   

بادارة اهلجرة واجلوازات صفوف طاليب التجنیس والشـرطة      
الذین حيمـل كـل منـهم ملفـا ضـخما باسـتمارات طلـب            

وهناك خشیة كبرية من طمس  . التجنیس اليت أقرهتا احلكومة   
هویة البالد بعملیة التجنیس هـذه الـيت تقـض املضـاجع         

ني عـدد  وكانت أنباء قد رشحت عن تعـی    . وتؤرق املواطنني 
من االجانب يف اللجان الفرعیة التابعة للجنـة تفعیـل       

ومن هؤالء الدكتور فؤاد طوقان، وهـو اسـتاذ       . املیثاق
ومل تتطـرق وسـائل   . اردني عني بلجنة قانون املطبوعـات     

االعالم الرمسیة العضاء اللجان الفرعیـة لكـي ال تنكشـف        

 .هذه احلقیقة
 كـبرية بعـد   وعلى صعید آخر اصیب املواطنون خبیبة أمـل     

االداء الضعیف لوزیر االعالم يف الندوة اليت شارك فیهـا      
وكان الوزیر یتحـدث  . مبنطقة البدیع یوم السبت املاضي    

حول مرحلة ما بعد املیثاق ومعه عبد اهللا راشد البنعلي     
فقـد حتاشـى االثنـان    . الذي مل یوفق هو اآلخـر يف االداء     

یا االساسـیة  االجابة على تساؤالت املواطنني حـول القضـا      
الـيت تشــغل بـاهلم مثــل التجنـیس والشــفافیة وحریــة    

واملعـروف ان وسـائل االعـالم تـدار مـن قبـل           . التعبري
الوزیر ومعاونیه، ویتـدخلون يف صـغري االمـور وكبريهـا         
ویفرضون على الصحف ما یریـدون، ومينعـون نشـر مـا ال         

وال یسمحون لرموز املعارضة بالكتابة او الرد     . یعجبهم
 . درااال نا

ما تزال مشكلة العـاطلني عـن العمـل تقلـق املـواطنني          
وبـرغم بعـض   . خصوصا مع غیاب سیاسة حكومیة واضحة هلا    

اخلطوات املتواضـعة الـيت اختـذت مثـل اسـتدعاء بعضـهم           
وارساهلم اىل شركات حملیة لتوظیفهم، فقد بقیت القضـیة      

وبرغم ما قیـل عـن اتفـاق وزارة العمـل مـع          . معلقة
 يف املائـة مـن   ٣على توظیـف كـل مؤسسـة      القطاع اخلاص   

العدد املقرر توظیفه ضمن برنامج التوظیـف والتـدریب       
 باحث عن عمـل خـالل العـام، فمـا تـزال         ٠٠٠٢البالغ  

احلكومة ترفض تغیري سیاسـاهتا التوظیفیـة، ومـا یـزال         
وقد عب ـر  . االجانب یشكلون نسبة كبرية يف القطاع العام    

م من استمرار مشـكلتهم  الكثري من العاطلني عن انزعاجه    
برغم التصرحيات اليت تصدر بني احلني واآلخـر عـن مسـؤولني        

وال ميكـن الـتكهن    . یتظاهرون فیها باهتمامهم باملشكلة   
مبدى جناح اخلطة املـذكورة الـيت طرحتـها الـوزارة علـى          

 . القطاع اخلاص
 
  یولیو٢١

أصدر وزیر االعالم، امـرار مبنـع نشـر اي نقـد الدائـه          
الندوة اليت عقدت مساء السبت املاضـي مبنطقـة     اهلزیل يف   

وكان هناك امشئـزاز واسـع لضـعف اداء نبیـل         . البدیع
احلمر يف الندوة، اذ فشل يف طـرح ایـة وجهـة نظـر ذات         

وعنـدما انتقـد بعـض الصـحافیني      . قیمة يف تلك الندوة   
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اداءه املخجـل أصــدر اوامـره مبنــع نشـر اي مــن تلــك    
امـر مل ینشـر العمـود      وتنفیذا لتلـك االو   . االنتقادات

الیومي للصحايف علي صاحل یوم االثنني املاضي بسبب لغتـه      
وأصـدر الـوزیر تعلیماتـه     . النقدیة الداء نبیل احلمر   

بعدم نشـر اي خـرب    « حبرین تریبیون »و  « االیام»جلریدتي  
ویعتـرب  . حول انشطة املنظمة البحرینیة حلقـوق االنسـان      

البالد منـذ اكثـر   نبیل احلمر أضعف وزیر لالعالم شهدته     
من ربع قرن، فهو یفتقـر للخـربة االعالمیـة والكتابـة         
الصـحفیة الرزینــة، وتقتصــر امكاناتـه علــى تنفیــذ   
. االوامر اليت تصدر الیه من اجلهات السیاسیة واالمنیـة     

واشتهر احلمر بكتاباته اليت شتم فیها ابناء البحـرین      
ؤولني بأسلوب الذع خالل االنتفاضة املباركة، وبعـض ا ملسـ      

وكان وزیر . اخللیجیني بلغة تفتقر اىل االحرتام واللباقة    
االعالم قد تدخل الشهر املاضي شخصیا لـدى بعـض اجلهـات        
االعالمیة الدولیة لنشر تصرحيات خمتلقة على لسان السید     
علي ربیعة، عضو الس الوطين الذي حله االمري السـابق،      

املـواطن  وقد رفـع هـذا    . حول سیاسة التوظیف احلكومیة   
قضیة قضـائیة ضـد اجلریـدتني الـرمسیتني اللـتني نشـرتا           

 .التصرحيات املختلقة اليت أطلقها الوزیر
ومن جهة اخرى، عب ر املواطنون عن قلقهـم ازاء تصـاعد       
الدور املدم ر الذي ميارسه عناصر جهاز التعذیب خصوصـا      

ویدرك املراقبون وجود ایـد  . يف جمال تفتیت الصف الوطين    
 اجلهاز السيء الصیت تسعى لتحریك اخلالفات بني    خفیة هلذا 

ابناء الوطن باثارة قضـایا هامشـیة ولكنـها حساسـة         
تؤثر سلبا على صالبة املوقـف الـوطين املتماسـك وتشـغل         

ویركز جهـاز التعـذیب يف    . الرأي العام بأمور جانبیة   
اسالیبه على اثارة النعـرات الطائفیـة وذلـك لشـغل         

وقامـت عناصـر   . عرهم  جتاههـا  املواطنني هبا واثارة مشا   
اجلهاز يف االیام القلیلة املاضیة بتوزیع قصـائد هتـاجم       
قطاعا كبريا من املواطنني ومنشورات بأمساء خمتلقة تتعرض     

ولوحظ ان احلـرس  . للمعتقدات وتثري املشاكل بني املواطنني    
القدمي أصر  على نشر بعض تلـك املنشـورات عـرب االنرتنـت         

مرار تلـك احملـاوالت وذلـك ملنـع        ویتوقع اسـت  . والفاكس
الرتكیز على جرائم التعذیب اليت ارتكبها أفـراد ذلـك       

وناشدت املعارضـة املـواطنني     . اجلهاز حبق ابناء البحرین   

االلتفات اىل خطورة الوضع واالنتباه اىل ضـرورة احلفـاظ       
على الوحدة الوطنیـة واالبتعـاد عـن اسـباب التفتـت          

 .والتنازع غري ادي
الكویتیـة  « الرأي العـام » اخرى نشرت صحیفة    ومن جهة 

البحرین ودسـرتة   » مقاال للدكتور سامي اخلالدي بعنوان    
جاء فیها ان االنفتاح السیاسي الـذي تعیشـه       « الصراع

  البحرین الیوم كان نتیجة عـدد مـن العوامـل منـها        
االنتفاضة الشعبیة العارمة اليت عمـت أغلـب منـاطق ا        

ني قطر والبحرین، قراءة أمري  لبحرین، والنزاع احلدود ب   
البحرین الرهاصات االحداث ومسار االنتفاضـة واقتناعـه       
حبتمیة التغیري، والتوجه العـاملي حنـو احلریـة واحـرتام         

ان الطریـق   » وانتهى املقال اىل القـول    . حقوق االنسان 
االمثل للعالقة التنافسیة وتعدد االجتهادات بني احلـاكم      

ا كان اجتاهه ومساره، یكمـن يف   واحملكوم حلسم الصراع، ای   
 .«تأطري تلك العالقة بصمام الدستور

وعلى صعید آخر علم ان اجلمعیة البحرینیة حلقوق االنسا     
باالتفاق مع مكتب املفوضیة السامیة حلقوق االنسان سـوف      
تنظم ورشة عمل اقلیمیة للشباب العربي لالعداد ملـؤمتر      

قبل انععـاد  قمة الشباب الذي سیعقد يف جنوب افریقیا     
وسـوف تعقـد ورشـة     . املؤمتر العاملي ملكافحة العنصـریة    

 مـن هـذا الشـهر،    ٩٢ و ٨٢العمل هذه املنامـة یـومي       
 .وسیحضرها عدد من الناشطني العرب مع بعض البحرینیني

 
  یولیو٦١

ذكرت مصادر مطلعة ان وزیر االعالم اصدر اوامر صـارمة      
لبحـرین  بعدم مناقشة القضایا السیاسیة يف تلفزیـون ا     

، ودعا اىل االهتمام فقط بالربامج    «كفانا سیاسة  » قائال
وأصـدر اوامـره بوقـف عـرض بعـض         . الرتفیهیا والفنیة 

الذي « استكماال للحوار»احللقات اليت سجلت ضمن برنامج     
وكانت آخـر  . یعده راشد اجلودر ویقدمه غازي عبد احملسن    

ة جتربة الدميقراطیـ »حلقة أذیعت قبل عدة أیام وناقشت     
وقد غضب وزیر االعالم غضبا شدیدا من بـث     . «يف البحرین 

هذه احللقة، وأصدر اوامره بعد اجـراء حـوارات كانـت        
مقرة سلفا مع القطاع النسـائي، وكـذلك العدیـد مـن         

 . الربامج احلواریة اليت تناقش قضایا الشأن العام
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وعلم كذلك ان اجلریدتني الرمسیتني احمللیـتني رفضـنا نشـر        
 هبا بعض املواطنني تتطرق للقضایا املهمة اليت    مقاالت بعث 

ــب    ــیس االجان ــها جتن ــرین ويف مقدمت ــعب البح ــه ش تواج
وعلم ان هذا الـرفض جـاء     . واملرتزقة وموضوع البطالة  

وهنـاك اآلن قلـق مـن ان     . تنفیدا ألوامر وزارة االعالم   
یصبح وزیر االعالم وسیاساته اليت تقمـع حریـة التعـبري        

ة للبحرین خصوصا من قبـل اجلهـات     سببا النتقادات دولی  
واسـتبعدت املعارضـة ان   . الناشطة يف جمال حریة التعبري    

یكــون الــوزیر قــادرا علــى ممارســة سیاســة اعالمیــة  
انفتاحیة بعد ان قضى الشطر االكرب مـن حیاتـه عنصـرا        

 .متقدما يف صفوف احلرس القدمي
وتسود حالة من االستغراب الشدید من التعاطي احلكـومي      

یة البطالة وسبب هذا االسـتغراب اسـتمرار رفـض       مع قض 
احلكومة توظیف املواطنني من العاطلني بوزارتي الداخلیة     
. والدفاع ومها اكرب وزارتني توظفان املرتزقـة واالجانـب      
. ومل یعرف ان الوزارتني غی رتا سیاستهما حول التوظیـف     

وبرغم التصرحيات اليت صدرت عن بعض املسؤولني حول توجـه      
لتوظیف املـواطنني هبـاتني الـوزارتني فقـد رفضـت         النیة  

طلبات كثرية قدمت مؤخرا من قبل بعـض املـواطنني هلـاتني        
كما ان جامعة البحرین هي االخرى تصر علـى      . الوزارتني

استبعاد املؤهلني من البحرینیني مـن املناصـب املتقدمـة        
ومل یعد خافیا ان حكومة رئیس  . لتحل حملهم بعض االجانب   

التوظیـف علـى اسـاس    »ا تزال ملتزمة مببدأ    الوزراء م 
 .«الوالء ولیس الكفاءة

. وما تزال هذه القضایا تتفاعل وطنیا على نطاق واسع    
ففي خطبة اجلمعة املاضیة تطـرق خطبـاء املسـاجد لعـدد         

وتطـرق الشـیخ اجلمـري ملوقـف      . منها بقدر من االیضـاح    
وزارة الداخلیة الذي اتسم بالصمت حیال هذ القضیة يف     

 عدا التصریح الذي ادىل بـه االسـبوع املاضـي وكیـل         ما
الوزارة لشؤون اهلجـرة واجلـوازات، الشـیخ راشـد بـن          

ال جيـوز اطالقـا    » وقال الشیخ اجلمري  . خلیفة آل خلیفة  
وحنن نعیش عصر الشفافیة ان تلتزم الـوزارة الصـمت يف       

ان مـن االفضـل   ... موضوع بات هو الشغل الشاغل للناس    
ة مع هذا امللف بشيء مـن الشـفافیة     ان تتعامل الوزار  

على غرار ما فعلت وزارة العمل مع قضیة العاطلني مـن      

امــا علــي . «مقـابالت ولقــاءات تلفزیونیــة وصـحافیة  
ربیعة، عضو الس الوطين الذي حله االمري السابق، فقـد      

« اخبـار اخللـیج  »عرض يف مقالـه الـذي نشـرته صـحیفة         
 ٩٥٩١یة منذ العام احصاءات رمسیة لعدد العمالة االجنب    

عندما كانت نسبتها حوايل ثلث القوى العاملة الكلیة،     
وتطرق كذلك ملوضوع .  باملائة٠٦بینما اصبحت اآلن حبدود     

باسـتخدام كافـة   »وطالـب وزارة العمـل      « فري فیـزا  »
السبل للقضاء على هذه الظاهرة اليت لیس هلا اي تفسـري      

  .«سوى املتاجرة بقوة عمل العمالة االجنبیة
ومن جهة اخرى اتسمت الندوة اليت نظمها نـادي اخللـیج       
الثقايف يف لندن مساء اجلمعة املاضیة بقدر من الصـراحة      
ــة يف     ــات الدميقراطی ــق مبعوق ــا یتعل ــفافیة يف م والش

وشارك يف الندوة كل من الدكتور عبد اهلـادي      . البحرین
خلف والدكتور منصور اجلمري اللذین طرحا نظرتیهما ملا     

وحضر النـدوة  .  البالد ومواقف القوى ذات الصلة   جيري يف 
وقـد حتـدث   . عدد من السیاسیني والصـحافیني واالكـادميیني      

الدكتور منصور اجلمري عما یعتربه من دوافع لألمل، وما     
یراه من مربرات للیأس، معتربا ان االصالحات اليت قام هبا     
مسو االمري تستحق الدعم برغم معارضة احلرس القدمي لتلـك      

اما الدكتور عبد اهلادي خلف فقد بـدا أقـل       . الصالحاتا
تفاؤال ازاء الوضع والحـظ غیـاب الشـفافیة مـن جانـب          
احلكومة يف ما یتعلق بعدد مـن القضـایا احلساسـة مثـل         

. البطالة والتجنیس وموقـع افـراد العائلـة احلاكمـة        
ورأى ان من مصلحة املعارضة رفع سقف املطالـب، بینمـا       

وحضر الندوة ممثلون عـن  . ذلك السقف تسعى احلكومة خلفض    
 .سفارات عربیة واجنبیة

 
  یولیو٨١

أصدر جهاز التعذیب البحریين قرارا بقمع حریة التعبري     
بعد اقل من سـتة شـهور مـن البـدء بتنفیـذ املشـروع           

فقد نشرت الصحف الرمسیة یوم امـس    . االصالحي لسمو االمري  
مـة  باملؤسسـة العا « مصـدر مسـؤول   »تصرحيات على لسـان     

للشباب والریاضة اليت یرأسها الشیخ فواز بن حممـد آل      
خلیفة، جنل وزیر الداخلیة، متنع عقد ندوات احلوار اليت     

ونسـبت  . انتشرت مؤخرا اال برتخیص من وزارة الداخلیـة     
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نود ان نؤكـد ضـرورة االلتـزام مبـا        » اىل املصدر قوله  
 ان تقوم اجلهة املنظمة للندوة قبـل فـرتة كافیـة         یلي
الغ اجلهات املختصة برغبتها يف احلصـول علـى الرتخـیص        باب

اخلاص بعقد الندوة، اعالن مكان عقد الندوة واملشـاركني      
فیها، جيب ان یكـون موضـوع النـدوة واضـحا وعلنیـا،          
االلتزام بالقانون وباالنظمـة وعـدم اخلـروج علـى روح         

وجـاء هـذا القـرار     . املیثاق الوطين ومباديء الدستور   
یة انقالب خطري على املشروع االصالحي بعـد    الذي یعترب بدا  

اقل من شهر على عقد نـدوتني مهمـتني طالـب املشـاركون         
. فیهما بالتحقیق يف جرائم التعذیب ومعاقبة مرتكبیها    

وعلى الفور بدأت عناصر ذلك اجلهاز املقیت الذي أسسـه      
وقد مت منع جهـاز  . ایان هندرسون يف العمل ضد االنفتاح    

ني عقد نـدوة كانـت مقـررة بنـادي       التعذیب قبل اسبوع  
  .كرزكان 

وخالل احلقبة السوداء اليت سیطر فیهـا جهـاز التعـذیب        
على البالد قمعت حریة التعبري  والتجمع بشـكل رهیـب،       
وفرض على املواطنني احلصول على رخص من وزارة الداخلیة     

وتـنفس املواطنـون    . لعقد الندوات واالجتماعات العامة   
ر السـتة االخـرية بعـد ان رفعـت       الصعداء خـالل الشـهو    

ولكـن  . القیود القمعیة على حریـة التعـبري والتجمـع       
لوحظ يف االسـابیع االخـرية عـودة العقلیـة القمعیـة يف          
الوسط احلكومي، خصوصا منذ تعیني وزیر االعـالم احلـايل يف       
منصبه الذي أصبح ميارس قمع حریة التعـبري بشـكل بشـع        

الذي یعب ر عادة عن  « املصدر املسؤول »ویأتي قرار   . جدا
موقف جهاز التعذیب لیوجه صفعة قویة للمشروع االصالحي     

 .الذي طرحه مسو االمري
« التـدخل يف السیاسـة  »وبسبب قرارات وزیر االعالم مبنع     

لوحظ عزوف كّتاب االعمدة عن التطـرق للقـرار القمعـي        
املذكور، يف ما عدا السید علي صاحل الذي اعترب يف عموده     

مبنـع  « آملصدر ا ملسـؤول  »تصرحيات  « خبار اخللیج أ»جبریدة  
غري قانونیة »عقد الندوات بدون موافقة جهاز التعذیب     
ووصـفها  . «وخمالفة ملواد ومبـادي ءالدسـتور واملیثـاق       

ضوابط جاءت لتقیید حریـة عقـد النـدوات وفـق        »باا  
رغبات خاصة من جهة غـري معلومـة وغـري خمولـة قانونـا          

جـاءت او وضـعت او   »وأضاف اـا    . «للقیام هبذه املهمة  

يف املؤسسـة العامـة للشـباب     « مصـدر مسـؤول   »حددت من   
والریاضة، وبالتايل فهي لیست قانونا ومل تصدر بقانون     

وبعد مناقشـة  . «حسب املباديء اليت تقوم علیها الدولة    
ان عقـد   » عدد من املواد القانونیة هبذا اخلصـوص قـال      

ح وال حىت اىل قـرار او  الندوات العامة ال حيتاج اىل تصری    
، «املصـدر املسـؤول  »موافقة اي جهة كما تقـول ضـوابط       

 .«وامنا حتتاج فقط اىل مراعاة القانون يف حالة وجوده
وأهابت املعارضة بسمو االمري منع هذا التـدخل السـافر       
من جهاز التعذیب لقمع احلریات العامـة، وتـرك اـال        

نتهاك لدستور للقضاء لیأخذ جمراه فیما لو كان هناك ا    
 .البالد

 
  یولیو٩١

تقدم  یوم امس ممثلـون عـن قطـاع كـبري مـن  التیـار           
مجعیة »االسالمي يف البالد بطلب ترخیص لتأسیس مجعیة باسم     

، وهي خطوة هلـا دالالت سیاسـیة     «الوفاق الوطين االسالمیة  
وكان من بني هؤالء كل من االسـتاذ عبـد الوهـاب        . كبرية

 واملهندس جواد فريوز والدكتور  حسني والسید فیصل جواد،   
وقـد  . جاسم حسني والدكتور امحد ضیف والشیخ حسن سلطان    

استقبلهم وزیر العمل وناقش معهم طلب التأسیس ووعـد      
 وافـاد   . بتحویله اىل الدیوان االمريي وجملس الـوزراء 

بیان أصدره القائمون على اجلمعیة  ان من بني اهدافها     
یقوده االمري وترسـیخ مبـادئ   دعم املشروع االصالحي الذي     

الوحدة الوطنیـة واملسـامهة يف تعزیـز جهـود التنمیـة          
وذكـر  . االقتصادیة  واالجتماعیة والسیاسـیة يف الـبالد      

بیان اجلمعیة ان من بني املؤسسني التسـعني  علمـاء دیـن        
وقـال  . مسلمني وحمامني واكادميیني ورجال اعمال  وصحافیني    

س ســتأخذ خطواهتــا وزیـر العمــل ان اجــراءات التأسـی  
الطبیعیة وفقا ملا هو مقرر حسب القـانون مـع ضـرورة        
انفتاح اجلمعیة علـى مجیـع املـواطنني مبختلـف مذاهبـهم          

وهتدف اجلمعیة كـذلك اىل    . الدینیة وشرائحهم االجتماعیة  
تنمیة الوعي الوطين بالشـأن  العـام وحقـوق االنسـان         
ــة    ــة والتعددی ــاة الدميقراطی ــانون واحلی ــة الق ودول

كما هتدف اىل مساعدة املواطن علـى     . لفكریة والسیاسیة ا
فهم االحداث وحتلیلها واختاذ املواقف االجيابیة السـلمیة      
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وكذلك التعـاون مـع خمتلـف املؤسسـات الرمسیـة          . بشأا
واالهلیة  بشأن مهوم الشارع البحریين وقضایاه ومطالبه     
املشروعة، اضـافة اىل اشـاعة الفضـیلة وقـیم االسـالمي          

وهتدف كذلك اىل تعزیـز قـیم التشـاور واحلـوار         . رةاخلی 
وقبــول التنــوع واالخــتالف السیاســي ونبــذ التفرقــة  
والتمییز العرقي والطائفي ومتكني املـرأة مـن التمتـع        

وقـد اهتمـت    . بكافة حقوقهـا االجتماعیـة والسیاسـیة      
وكاالت االبناء خبرب التأسیس وبثته وكالة انباء رویـرتز      

االعـالم احمللیـة والصـحف اخللیجیـة      باالضافة اىل وسـائل     
 . السعودیة« الشرق االوسط»االخرى ومن بینها جریدة 

وكان االجتماع التشاوري االول ملؤسسي اجلمعیة قـد عقـد       
 یولیـو اجلــاري حیـث مت فیــه اســتعراض   ٦یـوم اجلمعــة  

ومت خـالل  . ومناقشة اهداف اجلمعیة واالتفاق علـى امسهـا      
تابعـة والتنسـیق وجلنـة    االجتماع نفسه انتخاب جلنة امل    

 .صیاغة النظام االساسي والالئحة الداخلیة
وعلى صعید آخـر هنـاك اسـتیاء كـبري مـن ضـعف االداء           
االداري وتداعي اخلدمات بدائرة اهلجرة واجلوازات، وهـي      
ظواهر تزامنت مع محلة التجنیس السیاسي اليت تصاعدت يف     

وا وقد واجـه املواطنـون الـذین تقـدم       . الشهور االخرية 
بطلب احلصـول علـى جـوازات سـفر يف الشـهرین املاضـیني           
صعوبات كبرية جـدا، ومـا یـزال الوضـع مرتدیـا بـرغم           

وتفتقر . االحتجاجات املتكررة من املرتددین على الدائرة    
اجراءات احلصـول علـى جـوازات السـفر الیـة تعلیمـات           

ولیس هناك تنظیم ملقابلة املتقـدمني بالطلـب،       . مكتوبة
تبدأ منذ دخول بـاب الـدائرة وتتكـرر     بل هناك فوضى    

وبـرر  . عند كل نقطة على الطریق الشائك الصدار اجلواز    
ــل وزارة    ــة، وكی ــة آل خلیف ــن خلیف ــد ب ــیخ راش الش
الداخلیة لشؤون اهلجرة واجلوازات ذلـك التخلـف بعـدم        

وقال الشـیخ راشـد يف مـؤمتر      . توفر االمكانات املطلوبة  
بـاني االدارة   ان هنـاك توسـعات يف م     صحايف یـوم امـس    

العامة للهجرة واجلوازات ستنتهي قبل ایة هذا العام     
كمـا ان هنـاك   . تشمل توسعة صـاالت اسـتقبال اجلمهـور       

. مشروعا لبناء مبىن ضخم للهجرة واجلوازات مبدینـة محـد      
وأشار أیضا اىل ان مسألة التجنیس امرها مرتوك للدولة     

عى انه  واد . والسلطة املختصة وفق احكام قانون اجلنسیة    

ال ميكن غلق باب التجنیس ائیـا ألن معـىن ذلـك الغـاء         
واضاف ان اكثر الدول اكتظاظـا   . القانون وهذا ال جيوز   

وأشـار  . بالسكان هبا قوانني للجنسیة مثل اهلند والصـني     
اىل ان منح اجلنسیة مبادة هدفه تعریفي فقط دون املسـاس      

اآلن طبـع  ومع ذلك جيري  . باملساواة يف احلقوق والواجبات   
وقال ان . جوازات سفر جدیدة بدون اإلشارة اىل اي مادة    

بامكان من یرید االطالع علـى ارقـام التجنـیس احلصـول         
وناشدت املعارضة بكشف ملفات التجنـیس     . علیها بسهولة 

ووقف العملیة فورا، كما شـككت يف اسـتعداد املسـؤولني        
ليت لكشف امللفات كلها، خصوصا يف ضوء االرقام املغلوطة ا    

نشرهتا الوزارة قبل اسبوعني حول اعداد من مت جتنیسـهم،      
 .وهي أرقام بعیدة عن الواقع

وعلى صعید آخر ناشدت املعارضة اصحاب االقالم الكف عـن      
اثارة اللغط والفتنـة بالتشـكیك يف نوایـا املـواطنني         
واهــدافهم وتضــخیم الفــوارق الطبیعیــة بــني ابنــاء  

ضي من هؤالء التطـرق   وقالت ان املسؤولیة تقت   . البحرین
اىل ما هو مشرتك من مهوم بني ابناء الوطن الواحد والكف     
عن طرح االفكار اليت ال ختدم الصف الوطين واليت تتحـرك يف      
اطر قدمية جتاوزهـا الـزمن وقضـى علیهـا وعـي ابنـاء           

واهابت مبن لدیهم حـس وطـين مناقشـة الوضـع         . البحرین
لشعب بوضـوح،  السیاسي مبسؤولیة وتوازن، وطرح مطالب ا    

وتكریس  مفاهیم األخـو ة ووحـدة الصـف والتقلیـل مـن          
 .الفوارق السیاسیة واملذهبیة بدال من تضخیمها

 
  یولیو٣٢

عم ت موجة من السخط يف االوساط الشعبیة ضـد التصـرحيات       
اليت أطلقها نبیل احلمر، احد رموز احلرس القدمي، ووزیر     

 والحــظ .الســعودیة« احلیـاة »االعـالم حالیــا، لصــحیفة  
املراقبون تناقضات واضحة يف تلك التصرحيات تعكس ضـعفا      

ان عملیـة  »فمن جهـة اد عـى    .ذاتیا يف استیعاب احلقائق   
التجنیس يف اآلونة االخرية تسارعت حلسم ملقـات الـذین مل       

، لكنه رفـض مطالـب املعارضـة     «حيصلوا بعد على اجلنسیة   
م يف بالشفافیة اليت تتطلب نشر امساء الذین یتم جتنیسـه     

واهتم املعارضـة  . اجلریدة الرمسیة، ومربرات ذلك التجنیس    
بالطائفیة برغم ان اغلب سكان البحرین بشیعته وسنته     

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


مث ارتكـب خطـأ    . یرفضون التجنـیس السیاسـي املتواصـل      
فظیعا عندما رفض حماكمة مرتكيب جرائم التعذیب منتهكا     
بذلك القوانني الدولیة اليت تفرض على احلكومات القیام     

وناقض الـوزیر نفسـه عنـدما تعـرض لالنتفاضـة          . بذلك
الشـعبیة واالســلوب القمعــي الـذي اتبعتــه الســلطات   

ان الدولـة   » االمنیة ملواجهة ابنـاء البحـرین قـائال       
فـاذا كانـت   . «التزمت القانون يف مواجهة تلك االحداث    

اجهزة االمن والشغب قد التزمت القانون فلماذا یـرفض      
ر البحریين؟ واهتم املعارضة باا  ان حياكموا وفق الدستو   

وحتد ته املعارضة ان یسـمح   « استمرت ضمن الغرف املظلمة   »
بنشر املقاالت اليت ال تعجبه وان یلغي رقابته وتدخالتـه      

وتطالــب املعارضــة . الشخصـیة يف مــا ینشـر ومــا مينـع   
بالسماح باصدار مطبوعاهتا داخل الـبالد وسـوف تلتـزم        

وعلى الوزیر ان یقـرر مـا   بدستور البالد بشكل كامل،     
اذا كانت احلكومة اليت یعمل بضـمنها مسـتعدة للسـماح        
بالرأي اآلخر، وقالت انه لیس هناك الیـوم مـن یعمـل        
داخل الغرف املظلمـة، فرمـوز املعارضـة داخـل الـبالد          

واستغربت املعارضة  . وخارجها معروفون بأمسائهم وصورهم   
 الـذي  من عدم لباقة الوزیر وهبـوط منطقـه يف الوقـت       

یفــرتض فیــه ان یكــون حمایــدا يف السیاســات واملواقــف  
واعتربت املعارضة ان سیاسـات نبیـل احلمـر        . والتصرحيات

االعالمیة تتناقض مجلة وتفصیال مع روح الربنامج االصـالحي      
الذي طرحه مسو االمري وانه وامثاله یسعون بكـل جهـدهم       

 . الفشال التجربة
حول عقد النـدوات  ومن جهة اخرى ما یزال اللغط یدور     

مصـدر  »والنقاشات املوضـوعیة، بعـد صـدور قـرار عـن          
یعتقد انه تابع جلهاز االمن السيء الصیت، مبنع     « مسؤول

ویصـدر ذلـك   . عقد ایة ندوة بدون موافقة ذلك اجلهـاز     
اجلهاز قراراته عرب املؤسسة العامة للشـباب والریاضـة       
 اليت یرأسها جنـل وزیـر الداخلیـة احملسـوب علـى احلـرس          

وكان الشیخ اجلمري قد تعـرض يف خطبـة اجلمعـة        .  القدمي
وقال يف تصـریح  . املاضیة لذلك القرار القمعي  بالرفض    

لوكالة انباء رویرتز قبل توجهـه اىل االردن یـوم امـس        
هذا القـرار غـري مناسـب وال یتماشـى مـع روح           » االول

واعتـرب القـرار    . «الدستور وروح املیثـاق البحـرینیني     

ركــة الفكریــة وكبتــا وحماربــة للحریــة تعطــیال للح»
وقـد  . «الفكریة اليت یـنص علیهـا الدسـتور واملیثـاق        

اهتمت وكاالت االنباء وبعض اجلهات االعالمیـة مثـل حمطـة        
بتصرحيات الشـیخ اجلمـري وبتثهـا بشـيء مـن          « اجلزیرة»

التفصیل، االمر الذي أثار حفیظـة السـلطات، فأصـدرت        
 لتنظـیم النـدوات   ان احلكومة تسـعى  »بیانا قالت فیه    

، معتـربة ان حریـة التعـبري حتتـاج اىل        «ولیس اللغائهـا  
وقال مسـؤول باملؤسسـة العامـة للشـباب        . اجازة رمسیة 

والریاضة ان املؤسسة طلبت من االندیة  عقـد النـدوات       
حسب الرتاخیص اليت یتطلبها القانون وتنطلـق مـن روح       »

املیثـاق، وتعمــل بـروح االســرة الواحـدة بعیــدا عــن    
ولفتـت ا ملعارضـة اىل التصـرحيات       « طائفیة والعرقیة ال

« احلیـاة »الطائفیة اليت أطلقها وزیـر االعـالم جلریـدة        
وطالبت احلكومة مبحاسـبته علـى توجهاتـه الـيت اسـاءت          
لسمعتها، وتوضـیح موقفهـا ممـا قالـه نظـرا خلطورتـه           

 .وتناقضه مع املشروع االصالحي لسمو االمري
 
  یولیو٥٢

یة الربیطاني بالتعاون بـني البحـرین     أشاد وزیر اخلارج  
وبریطانیا وذلك بعد لقائه بسمو االمـري يف لنـدن یـوم        

  وجاءت هذه االشادة من قبل جاك سرتو بقوله   . امس االول 
یا صاحب السمو امللكـي انـين تشـرفت بتوقیـع مـذكرة          »

التفاهم بني بلدینا، وانين أتطلع اىل متابعة تنفیـذها      
لقد سعدت كثريا لتوقیع    » ضافوأ. «خالل االشهر القادمة  

اتفاقیة التفاهم نیابة عن حكومة اململكة املتحدة مـع      
انـين أعلـم     » وقال الوزیر الربیطاني  . «مملكة البحرین 

جیدا بالعالقات املتینة والتارخيیة واحلمیمیة اليت جتسـد      
التعاون يف جمال التكنولوجیا املعلومات، هذا التعـاون      

وهبذه االشـادة  . «ة بني بلدیناالذي یعود اىل قرون طویل    
یتضح ان بریطانیا قررت وصف البحرین باململكـة، وهـي       
املرة االوىل اليت یستعمل فیها هذا املصطلح بشكل رمسي من     

ووفق الربوتوكول املتبع يف . قبل وزیر خارجیة دولة كربى    
مثل هذه احلاالت فال بد ان تكون احلكومة الربیطانیة قـد      

. بحرین بشأن استخدام هذه التسمیة تفامهت مع حكومة ال   
وكان االمري قد أعلن يف وقت سابق بان حتویل البحرین اىل     
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مملكة لن یتم اال بعد االنتخابات الربملانیـة الـيت قیـل        
 .٤٠٠٢اا قد تتأخر حىت العام 

ومن جهة اخرى علم من مصدر مطلـع ان رئـیس الـوزراء        
تخابـات  قرر تأجیل االنتخابات البلدیة اىل ما بعـد ان     

. الس الوطين، اي بعد ثالث سنوات علـى االقـل مـن اآلن       
واضاف املصدر ان هذا لیس قرارا ائیـا لكنـه اخلیـار        

وكان رئیس الوزراء قـد حـاول    . املرجح يف الوقت احلاضر   
قبل عامني االلتفاف على املطالب الشعبیة باعالن اجـراء      

طرحـه  االنتخابات البلدیة، لكن املشروع االصالحي الـذي      
وهناك استغراب كبري للصمت املطبق . مسو االمري جتاوز  ذلك    

حــول االنتخابــات البلدیــة بعــد البهرجــة االعالمیــة  
 .الواسعة اليت صاحبت االعالن احلكومي بشأا

ويف الوقت نفسه ما یزال قرار مصـادرة حریـة التعـبري        
املتمثل بعرقلة تنظیم الندوات الشـعبیة یفـرض نفسـه        

، حیث اصبح مصدر قلق كـبري لـذوي االقـالم       على املواطنني 
وقد تطرق االستاذ غسـان الشـهابي يف عمـوده        . النظیفة
املصـدر  »هلـذا املوضـوع منتقـدا      « اخبار اخللیج »جبریدة  
لو قـد ر للمصـدر     » الذي أطلق التصریح قائال   « املسؤول

املسؤول ان یستقبل من أمره ما استدبر ملا أطلـق هـذا       
ون هو نفسـه قـد خـرج عـن روح      التصریح، النه بذلك یك   

ومباديء الدستور واملیثاق اللذین ینصان علـى كفالـة       
حریة التعبري لكل مواطن، وترك االمر بعد ذلك للقضـاء      

 .«لريى رأیه يف أیة خمالفة
ومبناسبة مرور الذكرى الثالثني على االنسحاب الربیطـاني      
من البحرین سوف یقیم نادي اخللیج الثقـايف يف لنـدن يف       

بریطانیا واخللیج بعد ثالثني    » اغسطس حماضرة بعنوان   ٦١
وســوف یلقـي احملاضــرة شخصــیة  . «عامـا علــى االنسـحاب  

ویتوقع تنظیم بعض . بریطانیة معروفة يف الوسط العربي    
وكانت بریطانیا قـد   . الفعالیات باملناسبة يف البحرین   

، وقبل االنسـحاب  ١٧٩١ اغسطس ٥١انسحبت من البحرین يف     
قد ختلت عن مطالبتها بـالبحرین، فأصـبحت     كانت ایران   

دولة مستقلة وانضمت يف العام نفسه اىل منظمات دولیـة      
 . واقلیمیة

الربیطانیة قد نشرت يف  « الصنداي تلغراف »وكانت صحیفة   
عددها یوم االحد املاضي مقاال حول زیارة مسو امري البالد     

ة وجاء يف املقال حتلیل الوضاع البحرین والفـرت    . اىل لندن 
العصیبة اليت مرت هبـا واملشـروع االصـالحي الـذي طرحـه          

ان زیـارة االمـري سـتكون االوىل        » وقالت اجلریدة . االمري
اليت مل یتحتم على امري البحرین فیها ان یعتـذر لسـجل       
بالده حول حقوق االنسان لدى زیارته الغرب منذ ان حـل      

 بعـد اربعـة اعـوام مـن نیـل       ٥٧٩١والده الربملـان يف     
ادى التعـاون    » واضاف املقال . «الل من بریطانیا  االستق

القوي مع بریطانیا بعد االستقالل اىل قیام دولـة تصـل       
 باملائـة مـن السـكان، وهـي     ٥٨نسبة التعلم فیها اىل     

واعطتـهم بریطانیـا   . اعلى نسبة يف ایة دولـة عربیـة      
كذلك ایان هندرسون، وهو ضابط سابق يف قـوات الشـرطة       

وقـد تـرأس القسـم اخلـاص يف       . لالكینیة قبـل االسـتقال    
املفاجيء قبـل عـامني،   « تقاعده» حىت   ٦٩٩١البحرین منذ   

الذي كان جزءا من نظام امين یعمل فیه حبرینیون واهتـم      
ویرید الشـیخ محـد إسـدال      . بتعذیب السجناء السیاسیني  

ان الطمـوح   » وجاء يف املقال . «الستار على تلك احلقبة   
 وفق املعایري الغربیـة،  لربملان منتخب ما یزال متواضعا    

فاالحزاب  السیاسیة ما تزال ممنوعة وتـتم التعیینـات       
. الوزاریة من قبل االمري مـن خـارج االعضـاء املنتخـبني        

لكنها خطوة كبرية للبحرین وحركة مقلقة لبعض االنظمـة      
 .«االكثر رجعیة يف اخللیج

 
  یولیو٧٢

 حددت جلنة املتابعة والتنسیق التابعة جلمعیـة الوفـاق      
 يف بیان هلا سـتة اهـداف     حتت التأسیس  الوطين االسالمیة   

 تــأطري العمـل الــوطين االســالمي   اولیـة للجمعیــة هـي  
التطوعي باطار الدستور والقوانني واالعراف املتبعـة يف      
البالد، العمل لتحقیق وحدة الصـف االسـالمي  والـوطين،        
السعي حنو تنسـیق العمـل الـوطين واالسـالمي التطـوعي،          

ة يف برامج التنمیة، تعزیـرز دور املـرأة ودعـم        املسامه
وقالت ان هذه االهـداف مت    . القضایا العربیة واالسالمیة  

تضمینها يف خطاب طلب التأسیس، وعرضت كذلك على وزیـر      
. العمل والشـؤون االجتماعیـة يف اجتمـاع خـاص مبكتبـه         

للرمـوز الوطنیـة   »واعرب مؤسسو اجلمعیة عن تشـجیعهم      
اليت تسـعى لتأسـیس  مجعیـات وطنیـة       البحرینیة االخرى   
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لتأطري طاقات املواطنني وجتمیعهم يف جمتمع دميقراطي حتكمـه      
وقـد  . «الشفافیة يف دولة املؤسسات والقانون والعدالة    

 .١٠٠٢ یولیو ٨١قدم طلب التأسیس يف 
ومن جهة اخرى اثارت تصرحيات نبیل احلمر، وزیر االعالم،     

 الرتكیبة السیاسیة يف یوم امس خماوف املواطنني من طبیعة    
» فقد قال ان البحـرین . البالد يف اطار املشروع االصالحي    

لیس فیها معارضة شیعیة او سـنیة، وان هـذا التعـبري        
واعتـرب  . «خارج عن املفاهیم املتعارف علیها يف البحرین    

یغـرس مفـاهیم   »الوزیر ان احلدیث عـن وجـود معارضـة        
 املراقبـون   واسـتغرب . «التجزئة للشعب والوطن الواحد   

سلبیة الوزیر جتـاه هـذا  املوضـوع الـذي  یعتـرب مـن           
اولویات العمل الدميقراطي يف اي بلد، حیث ال دميقراطیة     
بدون معارضة، وان الدميقراطیة تعين يف جوهرها السـماح      

واذا منـع  . بالرأي اآلخر املخالف لوجهة نظـر احلكومـة      
قال عـن  هذا الرأي فال وجود للدميقراطیة، وال معىن ملا ی    

الوضع اجلدید االنفتاحي يف البحرین الذي كان املواطنون     
یأملون بأن یكون قد أسدل الستار على احلقبة السوداء     
اليت رفض احلرس القدمي خالهلا بالسماح للرأي اآلخر، وفرض     

وكـان السـید نبیـل    . على البالد حالة استبداد واسعة    
ا عـن  احلمر احد الذین شاركوا يف قمع احلریـات ودافعـو      

 . انتهاكات حقوق االنسان، وما یزال ميارس هذا الدور
وعلى صعید آخر هناك مطالبة واسعة باالسراع يف التخلي     

موعـد انتخابـات الـس    . عن مشروع جملس الشورى وحتدید    
وكان ويل العهـد، احـد اهـم     . الوطين وفق دستور البالد   

 اقطاب التیار االصالحي يف احلكومة، قد استقبل ظهر امـس     
رئیس جملس الشـورى وعـددا مـن اعضـاء الـس مبناسـبة           

وبرغم اشادة ويل العهد بالس   . انتهاء دورته السنویة  
فهناك شعور عام بعبثیة هذا الس مجلة وتفصـیال وعـدم       
جدوى وجوده اصال، باالضافة لكون ذلك الوجود انتـهاكا      

وبدال من السماح باستمرار الس   . صارخا لدستور البالد  
اك مطالبات للحكومة باظهار شـيء مـن اجلدیـة ازاء        هن

االصالحات السیاسیة اليت كثر احلدیث عنها، وحتدید موعـد      
البدء باعادة العمل بدستور البالد املعلـق منـذ سـتة        

واقرتحـت املعارضـة ان تسـتغل احلكومـة        . وعشرین عامـا  
 اغسطس املقبـل  ٥٢الذكرى السادسة والعشرین اليت حتل يف     

ء القرار ا ملشؤوم بتعلیق العمل بالدسـتور     العالن الغا 
وحل الس الوطين، واصدار قـرار امـريي بعـودة احلیـاة         

 . الربملانیة
ومن جهتهم استمر رموز احلرس القدمي يف تثبیت مـواقعهم      

فقد اعلن یـوم  . االساسیة ويف مقدمتها وزارة الداخلیة    
الوزارة ستقدم كل دعم ورعایة اىل املخلصني من   »امس ان   

جاء ذلك خالل تكرمي وزیر الداخلیة عـددا     . «رجال االمن 
حـرص الـوزارة   »واكد الـوزیر   . من من عناصر الوزارة   

واضاف . «على دعم ورعایة كل خملص متفان من رجال االمن    
ان رجال االمن هـم القاعـدة العریضـة الـيت          » الوزیر

تتعامل مباشرة على أوسع نطاق يف تقدمي اخلدمات االمنیة     
ومل یتطرق الوزیر اىل االنتـهاكات الرهیبـة       . «للمجتمع

اليت قام هبا بعض افراد هذا الطاقم، كما مل یشر اىل اي     
تعدیل لرتكیبة اجلهاز الذین یعلمون فیه لیستطیع اداء     

 . دور اجيابي يف املستقبل
 

 ١٠٠٢یومیات اغسطس 
 
  یولیو٠٣

ما یزال املواطنون ینتظرون تفصیالت رمسیة حول الشخصـني      
ین اعتقال االسبوع املاضـي، بتهمـة املسـاس بـاالمن         اللذ
 وكان الرجالن، كوستاس بولیمیدیوتیس وأندریاس     .الوطين

قربصیان، قـد توجهـا اىل    « رجال اعمال »بابفیانیس، ومها   
البالد قبل اكثر من اسـبوعني ومعهمـا  مـواطن أردنـي         
مقیم بشكل دائم يف قربص، وشوهدا ومها یسـددان فـاتورة       

ة رجـل شـرطة ومسـؤول بـوزارة اخلارجیـة         الفندق بصحب 
 وأكدت وزارة اخلارجیة یوم اخلمـیس املاضـي       .البحرینیة

 ومل تعـرف بعـد طبیعـة النشـاط       .اعتقال هذین الرجلني  
 وقد .الذي قاما به، وما اذا كانا یعمالن جلهة اجنبیة    

تكتمت وزارة اخلارجیة على خرب االعتقـال الـذي یعتقـد        
بري، وصدرت اوامـر لوسـائل   انه یتعلق بعمل خمابراتي ك    

ــیة  ــل القض ــة بتجاه ــالم احلكومی ــب .االع ــا یطال  بینم
املواطنون معرفة القضیة بتفصیالهتا واجلهـات الـيت تقـف        

 وأعلـن الحقـا ان اعتقاهلمـا مـرتبط بعملیـة          .وراءها
 .تزویر العملة البحرینیة قبل عامني
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برغم قراراعادة املفصولني اىل اعمـاهلم بشـركة اتصـاالت        
 موظفـا تـرفض   ٤١ن، بتلكـو، مـا یـزال هنـاك         البحری

 وقد التقى هؤالء قبل یومني مع مسؤولني    .الشركة اعادهتم 
بالشركة ملناقشة اوضـاعهم، ولكـن اولئـك املسـؤولني مل         

 ویشعر هؤالء املفصولون بأوضاع نفسـیة     .یكونوا اجيابیني 
سیئة نتیجة االنتظار الطویل وعدم بـروز مؤشـرات مـن        

 .مالوزارة حلل مشكلته
وكان اكثر من مخسني شخصا من العاطلنب قد شـاركوا یـوم       
امس االول يف احتجـاج سـلمي بـوزارة العمـل والشـؤون          
االجتماعیـة ضــد اســتمرار جتاهـل الــوزارة مســتقبلهم   

 . ورفعوا الفتات تطالب باجياد فرص عمـل هلـم،      .الوظیفي
ولكن فوجي هؤالء باقتحام احد عناصر جهـاز التعـذیب،       

 .ى فلیفل ومعه جمموعة من رجـال االمـن    وهو العقید عیس  
وقام هؤالء بازالة امللصقات ومصادرة املستندات الرمسیة     
اخلاصة بالعاطلني احملـتجني، قبـل ان یصـدر اوامـره هلـم          

 وبعد تدخل من بعض الناشطني يف قضـیة     .مبغادرة الوزارة 
العاطلني، وافق فلیفل على ختصیص قاعة بالوزارة یتجمع     

 الساعة السـابعة صـباحا والثانیـة     فیها هؤالء ما بني   
ظهرا، اي االحتجاج داخل قاعة مغلقـة ال یـراهم فیهـا        

ال فائدة من هذا كله، فلن حتل   »  وقال احد احملتجني   .احد
أرید مقابلـة   » ، وقال آخر «مشكلتنا اال بقرا رسیاسي   

   واضـاف رابـع  .، وطالب ثالث بتغیري الـوزیر     «الوزیر
عـن العمـل فمـا جـدوى     منذ ثالث سنوات وأنـا عاطـل       »

 وطالب احملتجون باعـادة االوراق الـيت صـادرها        .«الصرب؟
فلیفل منهم، مؤكدین ان دستور ال بالد  یكفل هلـم حـق       

 .التعبري عن الرأي
وعلى صعید آخر أعرب املشـاركون يف ورشـة العمـل الـيت         
نظمتها اجلمعیة البحرینیة حلقوق االنسان بدعم من مكتب     

وق االنسـان بـاالمم املتحـدة، عـن       املفوضیة السامیة حلق  
قلقهم البالغ من استشراء ظاهرة العنصریة والتمییـز      

 وجـاء يف بیـان   .العنصري وكراهیـة االجانـب يف العـامل       
اصدروه يف ایة اللقاء الذي مت يف البحرین ست توصـیات      
حتث احلكومات العربیة على توقیع االتفاقیـات املتعلقـة       

 الدول العربیة مبا یتالءم  حبقوق االنسان، وتعدیل قوانني   
مع مكافحة العنصریة والتمییز العنصري وحيقـق احـرتام       

حقوق االنسان، ادخال مفاهیم حقوق االنسان يف الرتبیـة،      
نشر مفاهیم مناهضة العنصریة عـرب القنـوات الفضـایة        
واالنرتنت،  نشر الوعي هبا عن طریق املؤسسات باجلمعیـات      

اب لالخنراط دخـل مؤسسـات    االهلیة، وتوفري الفرصیة للشب   
 واكدت الندوة على ضرورة احـرتام حقـوق      .اتمع املدني 

 .املرأة
ومن جهة اخرى عرب عدد من رجال االعمال عـن انزعـاجهم       
الستمرار الركود االقتصادي يف البالد وعجز احلكومـة عـن       

 ویشرتك يف هـذا الشـعور اغلـب    .ضخ روح جدیدة يف السوق    
الحظـوا اي تطــور يف هــذا  قطاعـات التجــار الــذین مل ی 

لیس هناك ثقة بالسوق، وال نرى    »  ویقول احدهم  .اجلانب
املستثمرین االجانب او الشركات هترع اىل الـبالد للعمـل       
بینمـا تتمتــع منـاطق خلیجیــة اخـرى حبیویــة جتاریــة    

 وبرغم حالة االستقرار اليت شهدهتا البالد منـذ      .«واسعة
لسیاحة، بینمـا  مطلع العام ال یوجد اقبال شدید على ا    

 .یالحظ توسع القطاع الفندقي يف الدول اخللیجیة االخـرى     
سفاراتنا تعقد تأشريات رجـال    » وقال رجل اعمال حبریين   

االعمال الراغبني يف االستثمار، وتسجیل الشركات یستغرق     
شهورا، برغم ما یدعیه املسؤولون ان ذلـك  ال یسـتغرق       

مل یتغري شيء حىت »   واضاف تاجر آخر .«اال یومني او ثالثة   
اآلن، فاالشخاص الذین تسببوا يف الكساد ووقف االقتصـاد      
مل یتغريوا، وكل ما حدث  ان هنـاك كالمـا متواصـال عـن         

 .«املیثاق الوطين بدون ایة انعكاسات اقتصادیة فعلیة
 
  أغسطس١

عب ر شـعب البحـرین عـن غضـبه الشـدید للجرميـة الـيت            
حبــق مثانیــة ارتكبــها العــدو االســرائیلي یــوم امــس 

فلسطینیني، وطالب بقطع كافة العالقات مع هذا الكیـان      
 وشارك خطباء املسـاجد  .الغاصب، ووقف ایة اتصاالت معه    

وبعــض الصــحافیني يف التندیــد هبــذه اجلرميــة، ویتوقــع  
استمرار االحتجاجات الشعبیة ضد قوات االحتالل يف االیام     

 شـنت   وكانت طائرة عمودیة من نوع أباتشي قد    .املقبلة
 وقـد  .عدوانا بالصواریخ  على شقة كان الشـهداء هبـا      

 وعمت حالة الغضب احنـاء   .استشهدوا مجیعا وبینهم طفالن   
العاملني العربـي واالسـالمي، واطلقـت صـرخات املطالبـة          
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مبقاطعة البضائع االمریكیة بسبب الدعم غري احملدود الذي     
 وكـان شـعب   .تقدمه احلكومة االمریكیة لقـوات االحـتالل      

لبحرین قد استقبل االسبوع املاضي وفـدا ميثـل أطفـال        ا
فلسطني، حیث أقـیم مهرجـان الطفـل الفلسـطیين بصـالة          
مدرسة الشیخ عبد العزیز مببادرة من اللجنـة االهلیـة       
 .لـدعم االنتفاضــة الفلســطینیة وجلنـة طفــل املســتقبل  

وأدانت طفلة حبرینیـة حالـة الالمبـاالة الـيت تعیشـها          
متها بالتهاون يف مـؤازرة الشـعب     الشعوب العربیة واهت  

 وعب رت عن عدم ارتیاحها لرد الفعل املؤقـت      .الفلسطیين
انـت تنفعلـون وخترجـون يف مطـاهرات صـاخبة،           » قائلة

تفرغون شحنة الغضب مث تذهبون اىل النوم لتنـام معكـم       
 مث .«ضمائركم وتسرتیح متباهني مبا قدمتموه ألجـل فلسـطني      

  .بكاءنزلت من املنصة وهي جتهش بال
ومن جهة اخرى بعث املشـاركون يف اعمـال ورشـة العمـل         
االقلیمیة للشباب العربي الذي أقیم مؤخرا يف البحرین     
رسالة اىل السیدة مـاري روبنسـون، املفوضـة السـامیة         
حلقوق االنسان باالمم املتحدة، استنكروا فیها التصـریح      

 ٩٧٣٣الذي أدلت به لالذاعة الربیطانیـة حـول القـرار        
در عن االمم املتحدة الذي یعترب الصهیونیة شكال من     الصا

 وقالوا ان هذا التصریح یتناقض مـع     .أشكال العنصریة 
تصــرحيات ســابقة حــول العنصــریة ادلــت هبــا الســیدة  

نأمل اعادة النظـر   »  وجاء يف ختام الرسالة    .روبنسون
يف ما أدلیتم نه من تصریح يف هذا األمر، والتأكید على     

صهیونیة هي شكل من أشـكال التمییـز    ادراج بند ان ال   
التمییز العنصـري  »العنصري يف أجندة املؤمتر، وذلك الن     

 «ضد شعبنا الفلسطیين یعترب من أهم اولویاتنا
ما تزال قوات االمـن متـارس اسـتفزازاهتا ضـد الرمـوز          

 فقد قال شهود عیان ان ثالث سیارات    .الشعبیة املعروفة 
ن هندرسون شوهدت عند تابعة جلهاز االمن الذي أسسه ایا    

مدخل احـد املنـازل مبنطقـة جـدحفص بینمـا كـان بعـض            
ــاك  ــة هن ــرون جلس ــواطنني حيض ــر .امل ــذا املنظ ــان ه  وك

 .استفزازیا للمارة الـذین سـجلوا ارقـام السـیارات        
وكان هناك أمل بان ختتفي مشاهد الشرطة السـریة الـيت       

 وقـال أحـد الرمـوز    .تراقب املواطنني وحتصي يف انفاسهم    
نیة املعروفة ان سیارات املخابرات ما تزال تراقب     الدی

 وطالبـت املعارضـة باـاء     .منزله بشكل شـبه متواصـل     
يف « الدولـة البولیسـیة  »الظواهر الـيت تكـرس مفهـوم        

 .االذهان
عرب صیادو السمك البحرینیون عن قلقهـم الشـدید علـى        
مهنتهم نتیجة اخرتاقها مـن قبـل العمالـة الوافـدة،         

 جـاء  . الذي تتعرض له مناطق الصـید    والتخریب البیئي 
ذلك بندوة اقیمت بنادي احلالة وحتـدث فیهـا عـدد مـن         

 وذكر من بـني ذلـك التلـوث النفطـي وتـدمري          .املدعو ین
الشعب املرجانیـة وتـدمري البیئـة السـاحلیة بواسـطة          

 وقال الصیادون .الردم والدفان البحري والصید اجلائر    
التابعة لبعض االفراد يف مداخالهتم ان العمالة االجنبیة     

 وقـال  .اصبحت هتدد الصـیادین البحـرینیني يف ارزاقهـم       
من التالعب الذي حيدث »احدهم ان هناك خطرا على املهنة     

يف البحر والدعم الذي یلقاه هؤالء العمال االجانب مـن      
 وأشار آخر اىل الشباك االسـرائیلیة الـيت      .«قبل البعض 

ة وطالـب مبنعهـا،   اصبحت تدخل البالد بصورة غري قانونی    
 یسـبب ضـررا كـبريا     الغـزل  وقال آخر ان هذا الشبك     

 وقال حبار آخر ان بعض الشركات ترمي    .للبیئة البحریة 
قمامتها يف البحر وحتتوي احیانا علـى مـواد كیماویـة        
مضر ة بالبیئة البحریـة،  متسـائال عـن دور البلدیـة         

يت وخفر السواحل من كل هذه املمارسات غري القانونیة ال    
تضر البیئة وهتدد الوجود السمكي الذي هو عصب احلیـاة      

 .لقطاع واسع من شعب البحرین
 
  أغسطس٣

احتوى التقریر السنوي ملنظمة العفو الدولیـة للعـام       
 وجـاء  . اشارة اىل املطالبة مبحاكمة ایان هندرسون    ١٠٠٢

كـانون الثـاني أعلنـت     يف ینایر  » يف التقریر ما یلي   
ملتحدة بدء حتقیق يف مزاعم التعذیب  السلطات يف اململكة ا   

املوجهة اىل املیجر جنرال هندرسون، وهو بریطـاني كـان       
 وكـان املیجـر   .یرأس جهاز االمن واملخابرات يف البحرین    

جنرال هندرسون انضم اىل جهاز االمـن يف البحـرین عـام        
متـوز   ، وتقاعد من مجیع مناصبه الرمسیـة يف یولیـو      ٦٦٩١
فراد اليت مجعتها منظمات حقوق   وأشارت شهادات اال   .٠٠٠٢

االنسان على مر االسنني اىل احتمال ضـلوع أفـرا د مـن        
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 ويف .جهاز االمن واملخابرات يف تعذیب املعتقلني السیاسیني    
احدى احلاالت قال معتقل سیاسي سابق ان املیجـر جنـرال       

 وهناك مطالبـة  .«هندرسون عر ضه لتعذیب نفسي وجسماني    
يف جرائم انتهاك حقوق االنسان  شعبیة ودولیة بالتحقیق    

خالل احلقبة السوداء وتقدمي املتهمني بارتكاهبا اىل حماكمة     
 .عادلة

ويف املنامة قدمت جمموعة من املواطنني قبل یـومني عریضـة       
اىل السفارة االمریكیة تنـدد باملسـاندة الكـبرية الـيت         
تقدمها احلكومة االمریكیة لقـوات االحـتالل االسـرائیلي        

يف انتهاك القوانني والعـراف الدولیـة والـيت       املستمرة  
ــواطنني      ــد امل ــاب ض ــذیب واالره ــل والتع ــارس القت مت

 ٠٠٠٩ واشتملت العریضـة علـى اكثـر مـن         .الفلسطینیني
 وقالــت .توقیــع مــن املــواطنني واملقــیمني يف البحــرین

العریضة ان شـعب البحـرین یعـرب عـن احرتامـه للشـعب           
 والـدعم الـذي   اال اننـا نسـتنكر املسـاندة      »االمریكي  

تقدمه احلكومة االمریكیة للكیان الصـهیوني علـى مجیـع        
ــادیة     ــیة واالقتص ــیة والدبلوماس ــتویات السیاس املس
والعسكریة يف ظل قیام الدولة الصـهیونیة بانتـهاكات       

 وضـم  .«فادحة ضـد االنسـانیة علـى االرض الفلسـطینیة        
الوفد الذي قدم العریضة كال من احملامي عبـد اهللا هاشـم       

  .دعبد اهللا فخرو وعبد الرمحن احلم اد ورملة جوادوحمم
وهناك استیاء كبري يف اوساط املواطنني بعـد قیـام بنـك        

 وكـان  . موظفـا حبرینیـا   ٠٦البحرین التجاري بتسـریح     
البنك قد أجرب املوظفني املذكورین على قبـول عـرض یـتم        

 وحیث .مبوجبه تعویضهم براتب شهر عن كل سنة من اخلدمة    
 املوظفني سوى هذا العـرض اضـطروا للقبـول      مل یكن امام  

 ومل جتر احلكومة اي حتقیق يف ما قام بـه البنـك، ومل       .به
یطرح البنك اسبابا مقنعة لفصـل هـؤالء املـواطنني عـن         

 .وظائفهم مع االبقاء على العمال االجانب
وعلى صعید آخر كتب الدكتور علي خلیفة الكواري حبثـا      

ــوان  ــز ا »بعن ــة لتعزی ــداخل مرحلی ــة يف م لدميقراطی
ان اهـل البحـرین مهیـأون    » وجاء يف البحث     .«البحرین

حضاریا وموضوعیا ونفسیا ومصلحیا لبـدء عملیـة حتـول        
 وأمجـل الـدكتور الكـواري     .«دميقراطي رائد يف املنطقـة    

 عدم تعدیل الدستور اال وفق احكامه، جتسید     مالحظاته يف 

ماج احلركة الدميقراطیة يف جتمـع دسـتوري، تكـریس االنـد        
الوطين يف تنظیمات اتمع املدني، تنمیة مصادر ووسـائل      
املشــاركة السیاســیة، تنمیــة الثقافــة الدميقراطیــة  

 واعتـرب الـدكتور الكـواري ان هـذه املـداخل          .ونشرها
ــز الدميقراطیــة يف البحــرین بعــد  » اســرتاتیجیة لتعزی

 وكـان الـدكتور    .«العودة املنتظرة للعمـل بالدسـتور     
 .ادي العروبة يف املنامةالكواري یتحدث بن

ومن جهة اخرى ما تزال هناك صعوبة يف جذب االستثمارات     
 وتعكس االرقام الـيت صـدرت مـؤخرا      .االجنبیة اىل البالد  

تواضــع التطــور االقتصــادي بــرغم احملــاوالت احلكومیــة  
ــه ــتثمرین  .لتحریك ــة املس ــیخ قناع ــك لرتس ــاج ذل  وحيت

شـریعات  باستقرار الوضـع السیاسـي يف الـبالد ووضـع ت        
 وقد ذكر تقریـر   .اقتصادیة واجرائیة تشجع املستثمرین   

الشركة العربیة للضمان االستثماري ان امجـايل النـاتج       
 ملیـار دینـار مـع منـو     ٧.٢ بلـغ   ٠٠٠٢احمللي يف العام    
 باملائة يف العام ٣ باملائة مقارنة بـ   ٤اقتصادي مبعدل   

 ٨٦.٥ والحظ التقریـر صـعود الصـادرات لتصـل         .السابق
 اي ٩٩٩١ ملیـار دوالر يف  ٣١.٤ار دوالر مقارنة بــ      ملی

 لكن الفائض التجـاري بلـغ    . باملائة٧٣بزیادة تبلغ 
ـــ ٦٥.١ ــة ب ــار دوالر مقارن ــار دوالر يف ٤٤٣٥ ملی  ملی

٩٩٩١. 
 
  أغسطس٨

عقدت وزارة العمل یوم امس  بفندق الرجينسي اجتماعـا      
ع  وحضر االجتمـا   .ملواجهة البطالة « اسرتاتیجیة»ملناقشة  

ممثلو اجلمعیات وشخصیات عامة، و جاء االجتماع بعد فشل     
  .املشاریع اليت طرحت منذ السبعینات حلل ازمة البطالة

ویتساءل املراقبون عن معىن عقد هـذا االجتمـاع بینمـا        
املشكلة ال تتجاوز توظیف عشرین الف مواطن يف ظل وجـود      

 وعلق احد البـاحثني عـن    .قرابة مائيت الف عامل اجنيب
 .« ما أكثر االجتماعات وأقل القـرارات     وظیفة بالقول 

ولزیادة التعقید عقدت وزارة العمل اتفاقا مع مؤسسة     
تنفیذ الربنامج الوطين لتـدریب   »لـ  « آرنست أند یونغ  »

 واعتـربت وزارة  .« حبریين علـى مـدى سـنتني      ٠٠٠٤وتوظیف  
یدشن مرحلة جدیدة من التعاون »العمل ان هذا االتفاق     
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 ومل تتضح بعد هویة .«ة ومؤسسات القطاع اخلاص   بني الدول 
مالكي هذه الشركة، كما طرحت تساؤالت عن مصري برنـامج      

 National Vocationalوزارة العمــل املعــروف بـــ 
Qualification     الذي كانت احلكومة تتباهى به قبل بضع 

سنوات ملواجهـة االنتقـادات املوجهـة هلـا آنـذاك حـول           
هنـاك خشـیة مـن ان یكـون       و.انتهاكات حقـوق االنسـان    

االجانب الذین یتم جتنیسهم بوترية مقلقة جـدا هـم اول       
 .املستفیدین بشكل اساسي من هذه املبادرات

ومن غریب الصدف ان یعقـد يف الفنـدق نفسـه ويف مسـاء         
الیوم نفسه وحتت رعایـة الـوزیر نفسـه احتفـال خـاص          

ل حصول البحرین على املرتبة االوىل عربیا يف جما   »مبناسبة  
 وكـان مـن بـني احلضـور الـذین مت         .«التنمیة البشـریة  

تكرميهم الدكتور فیصل عبد القادر، مدیر مكتب برنامج     
التنمیة التابع لالمم املتحدة، وهو سـوداني اجلنسـیة،       
وترتدد شائعات غري مؤكدة عن حصوله اجلنسیة البحرینیـة      
تكرميا له على جهوده ملنح البحرین املرتبة االوىل يف جمال     

 .لتنمیة البشریة على مـدى السـنوات اخلمـس املاضـیة        ا
ویتمىن املواطنون ان حتظى بالدهم باملراتـب العلیـا بـني        
دول العامل جبدارة وذلـك عنـدما تسـود قـیم العدالـة          

 .واحلریة وبناء االنسان ومتنیة املوارد البشریة
وقـد لــوحظ يف السـنوات االخــرية احالـة الكــثريین مــن    

ني اخلـاص والعـام علـى التقاعـد       البحرینیني يف القطـاع   
 وحيدث هذا يف ظل اخنفاض الراتب التقاعدي وغـالء      .املبكر
 فمثال شركات بـابكو وطـريان اخللـیج وبلكسـكو         .املعیشة

وبتلكو والبنك االهلي املتحد وبنك كرندلیز والدرفلـة      
 ویطالـب  .حتیل املـوظفني علـى التقاعـد براتـب مـنخفض         

للتأمینات االجتماعیـة  الشارع البحریين اهلیئة العامة     
واهلیئة العامة لصندوق التقاعد احلكومي بزیادة املعاش     

 ٠٧٢ وسـیقوم بنـك اخللـیج املتحـد باحالـة          .التقاعدي
موظفا اغلبیتهم حبرینیون على التقاعـد املبكـر بـدون        

 .رغبتهم
وعلى صعید آخر علم ان اول فندق باحملرق سیكون جـاهزا      

ــل ــیف املقب ــركة .يف الص ــوم ش ــوف تق ــك » وس « موفینبی
السویسریة بادارة املشـروع الـذي یضـم كـذلك مركـزا          
جتاریا، وسوف تبلغ تكلفتـه مخسـة مالیـني دینـار حبـریين          

 وميلكه الشیخ علي بـن خلیفـة،      ملیون دوالر  ٤١حوايل   
 ویقع الفندق واملركز .جنل رئیس الوزراء وزیر املواصالت    

رین التجاري بني مقر شركة طريان اخللـیج ومركـز املسـاف       
مبطار البحرین الدويل، وحيتوي على خدمات عدیـدة منـها       

 .مطعم ومقهى یبقى بعضها مفتوحا علـى مـدار السـاعة       
وجتدر االشارة اىل ان رئیس الوزراء ميلك عددا مـن أكـرب       
الفنادق يف البحرین وأفخمها، ویعترب دخـول جنلـه جمـال        
التجارة مع احتفاظـه حبقیبتـه الوزاریـة، اسـتمرارا         

ذي أدیرت به البالد على مـدى ربـع قـرن، وال       للنهج ال 
یبدو ان مشروع االصالح حيتوي بنودا تـنظم العالقـة بـني        

  .السیاسة والتجارة يف بلد حمدود املوارد مثل البحرین
ومن نتائج تلك السیاسـة استشـراء الفسـاد يف وزارات        

 ففــي وزارة .الدولــة عــرب دفــع الرشــاوى واحملســوبیة
 بالرشوة ممارسة یومیة خصوصـا    الداخلیة اصبح التعاطي  

 ویتقاضـي  .يف ما یتعلق باصدار اجلوازات ورخص السیاقة    
املسؤولون يف هذین اـالني مبـالغ كـبرية مـن املـواطنني          

 واسـتغل ضـباط التعـذیب يف السـنوات        .لتسهیل مهماهتم 
االخرية مناصبهم لسـلب امـوال عـائالت املعـتقلني، حیـث          

آالف الدنانري لالفـراج  فرضوا علیها دفع مبالغ تصل اىل     
 ویتعـاطى بعـض مـوظفي وزارة      .عن املعـتقلني االبریـاء    

 ویؤكـد املتعـاملون    .االسكان بالرشوة لتمریر الطلبات   
بقضایا تأشريات االجانـب ان الرشـوة ضـروریة للحصـول         

 واالمـر نفسـه   .علیها بسرعة وبااللتفاف على القـانون     
عضـهم  ینطبق على بعض موظفي البلدیات الذین یتقاضى ب    

رشاوى كبرية لتمریر طلبات مـن یـدفع مبـالغ كـبرية يف         
 .مایتعلق برخص البناء ومسح االراضي وغري ذلك

 
  اغسطس٠١

عب ر شعب البحرین اللیلة املاضیة عن تضـامنه الكامـل       
ــة    ــات االمریكی ــض السیاس ــطیين ورف ــعب الفلس ــع الش م

 جـاء ذلـك خـالل املسـرية الشـعبیة         .واالسرائیلیة ضـده  
 خرجت بعد صالة العشـاء وشـارك فیهـا آالف       احلاشدة اليت 

 وجـاءت  .املواطنني رافعني الشعارات واهلتافـات واالعـالم      
املسرية بـدعوة مـن مجعیـة مناهضـة التطبیـع واللجنـة           

 وأصدرت اجلمعیات االخـرى مثـل     .االهلیة لدعم االنتفاضة  
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مجعیة التوعیة االسالمیة ومجعیة االصالح دعوات للمشـاركة      
ج املسرية شارك عـدد مـن الناشـطني مـن        وقبل خرو  .فیها

 وكـان مـن بـني    .خمتلف االجتاهات يف جلنة حتضريیة لتنظیمها    
 كمـا كـان   .املشاركني علماء دین واكـادميیون ومثقفـون      
 وألقیت يف .حضور املرأة كثیفا وسط اهلتاف احلماسي احلار    

ایة املسرية كلمات عن مجعیة مناهضة التطبیع واللجنـة      
االنتفاضة ومجعیة االصالح ومجعیة التوعیـة    االهلیة لدعم ا  

 ورفعت هتافات مناهضة للسیاسـات االمریكیـة       .االسالمیة
 كمـا مت  .وضد االرهاب االسرائیلي حبق الشـعب الفلسـطیين      

حرق العلمني االمریكي و االسرائیلي وكذلك دمیة لـرئیس      
 وبرغم هـذا احلمـاس    .الوزراء االسرائیلي، اریل شارون   

لظواهر السلبیة متثلت بقلة التنسـیق   كانت هناك بعض ا   
 ومع ذلك عب ـرت  .بني املنظمني واختالف الشعارات املرفوعة    

املسرية عن شعور صادق من ابنـاء ا لبحـرین جتـاه شـعب         
 .فلسطني الذي یعاني شرور االحتالل یومیا

ويف هذا الیوم تطرق العدید من خطبـاء اجلمعـة للوضـع        
رائیلي ضـد الشـعب    الفلسطیين مستنكرین املمارسات االسـ    

الفلسطیين وكذلك السیاسة االمریكیـة الـيت تـدعم تلـك         
 وطالبوا احلكومات العربیة بدعم االنتفاضـة      .السیاسات

  .ومواجهة السیاسات االمریكیة املعادیة للعرب واملسلمني
ويف الوقــت نفســه مــا تــزال مشــكلة البطالــة تقلــق  

قیام احد املواطنني، وقد تفاقمت يف الیومني املاضیني بعد     
العاطني عن العمل مبحاولة االنتحار بالقفز من الطـابق      

 وكـان  .االول مببىن وزارة العمل و الشـؤون االجتماعیـة      
املوظفون قد رفضوا السماح له مبقابلة الوزیر ملناقشـة      

 وما تزال القضیة .قضیته، االمر الذي دفعه هلذه اخلطوة    
عـن  معلقة بانتظار القرار السیاسـي حبلـها والتوقـف        

 .سیاسات التأجیل وحماوالت االهلاء بتشكیل جلان غري فاعلة
ومن جهة اخرى استمرت عناصر تابعة جلهاز االمـن الـذي       
یدیره احلرس القدمي يف مراقبـة بعـض الرمـوز املعروفـة         

 وقد شـوهدت سـیارات تابعـة هلـذا        .بصزورة استفزازیة 
اجلهاز وهي تراقب احد املنازل مبنطقة جدحفص حیـث كـان       

 فقـد كانـت هنـاك    .الرموز االسالمیة جمتمعني هنـاك    بعض  
ــیارة  ــك أب»س ــا   « بی ــیض ورقمه ــا أب ــا لو تویوت

وسیارة میتسوبیشي النسر لوا أخضر زیيت ورقمهـا      ٤٦٠١٥

 وتطالب املعارضة بوقف فوري هلذه االسـتفزازات      .٢٣٩٨٧١
  .اليت تعكر االجواء وتشوش على املشروع االصالحي

طنون مهتمون بشؤون صید االمساك وعلى صعید آخر عب ر موا    
عن قلقهم ازاء تكـرر حـوادث القرصـنة البحریـة ضـد          

 فقد سجلت عـدة حـاالت مـن هـذا        .الصیادین البحرینیني 
النوع تعرض الصیادون فیها اىل اعمال قرصنة حبریة ادت     

 ففـي حـاالت اربـع    .اىل اثارة الرعب والقلق يف نفوسهم    
ق سـریعة بـاطالق   على االقل قام جمهولون یستخدمون زوار    

النار يف اهلواء لرتویع الصیادین قبل انتشـال كـل مـا        
 وهنـاك  .لدیهم مـن ممتلكـات وامسـاك وصـنادیق حافظـة         

استغراب من عودة ظاهرة القرصـنة هبـذه القـوة وعجـز         
  .شرطة خفر السواحل عن مواجهتها

 
  أغسطس٣١

عشیة الذكرى الثالثني الستقالل البالد عن بریطانیا لوحظ     
 ومل .ريمفهوم  الیة اشارة هلـذه املناسـبة املهمـة      غیاب غ 

یشر االعالم الرمسي وال كّتاب االعمـدة اىل هـذه املناسـبة        
برغم امهیتها الوطنیة وبرغم وجـود اتفـاق وطـين عـام         

 فقد اكملت بریطانیـا انسـحاهبا العسـكري مـن         .بشأا
 بعـد وجـود اسـتمر    ١٧٩١البحرین يف منتصف شهر اغسطس     

ل انسـحاهبا اهتمـت بریطانیـا بـأمن        وقب .قرنا ونصفا 
 لیكـون علـى   ٦٦٩١اخللیج، واستقدمت ایان هندرسـون يف      

رأس القسم اخلاص التابع جلهاز االمن لیحو لـه اىل واحـد       
 وكانت املعارضـة قـد   .من اشرس اجهزة القمع يف املنطقة    

دعت يف السنوات السـابقة اىل احیـاء املناسـبة سـنویا         
النشء اجلدید على جانب مهـم  نظرا المهیتها، وهبدف اطالع     

 وقـد اعتـادت الـدول علـى اعتبـار        .من تاریخ البالد  
استقالهلا مناسبة وطنیة عامة یتم فیها استنطاق تاریخ     
البالد وشحذ مهـم ابنائهـا لبنائهـا وتكـریس موقعهـا          

 ويف لندن یقیم نادي اخللـیج الثقـايف مسـاء        .واستقالهلا
ضـر فیهـا السـري    اخلمیس املقبل ندوة خاصة باملناسبة حيا    

ــي     ــاهم العرب ــس التف ــیس جمل ــند، رئ ــريیر تاونس   س
الـدور املـتغري     »  وستكون حماضـرته بعنـوان     .الربیطاني

 .«لربیطانیا يف اخللیج
وعلى صعید آخر سرت موجة من االستغراب واملـرارة بعـد       
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 الـف عامـل غـري    ٠٥تأكید وزیر العمل بان هناك حوايل     
 ٠٦الجانـب ميثلـون    وقـال ان العمـال ا    .شرعي يف البالد  

باملائة من سـوق العمـل، وان احلكومـة تسـعى لزیـادة          
 وطرحـت  . باملائـة سـنویا   ٥العمال البحـرینیني مبعـدل      

تساؤالت كثرية عن االسباب اليت ادت اىل هذا الوضع املزري     
الذي یضر املواطنني وال یفید العمال االجانب ضمن نظـام      

  .«فري فیزا»ما یسمى 
 بنغالدیش لدى البحـرین ان موضـوع    ومن جهته اعترب سفري   

متمنیـا  « فري فیزا خطري جدا لكل اجلالیات يف البحرین    »
ان تسفر اجلهود املركوة من سفاردات الدول ال معنیـة      »

 وقـال السـفري   .«ووزارتي الداخلیة والعمل عن حل هلـا     
الذي عـني مـؤخرا انـه یسـعى السـتیعاب وضـع العمـال            

 واضـاف  .«فري فیـزا »البنغالدیشیني الذین یعملون وفق     
انه اخرب املسؤولني بان اغلب هؤالء كان قد دخـل الـبالد       

بشكل او آخر مسـح هلـم كـافلوهم    »بشكل شرعي كعمال، و     
االصلیون بالعمل يف اي مكان، ويف مثل هذه احلالـة فـان       
كال من العمـال واصـحاب العمـل مسـؤولون عـن تعقیـد           

 .«الوضع
صـالح السیاسـي   ومع تصاعد القلق ازاء تباطؤ مشروع اال    

بدأ كّتاب االعمدة یشريون اىل ذلك بشيء من اخلجل احیانا     
مـن حـق    »  وقال سعید احلمـد    .والصراحة احیانا اخرى  

كثري من الزمالء الكّتاب كما هي من االغلبیـة الصـامتة       
القلق على املشروع البحریين االصالحي الدميقراطي املوعود     

ظاهر اليت بالفعـل  من بعض املظاهر او باالدق من بعض امل    
تثري القلق لكننا ال نرید هلذا القلق ان یأخذ أبعـادا      

 ال نریـد القلـق ان یتحـول اىل    «   وأضـاف  .«وأحجاما
فكانـت مشـجبا   « باهلاجس االمين»هاجس شبیه مبا مسي یوما     

علقت علیه كل أسباب تأجیل وتعطیـل مشـاریع التغـیري        
بیة املظــاهر الســل» واعتــرب ان .«والتطـویر السیاســي 

املقلقة اليت جتسدت مع حلظة االنفراج ومع بـدء املـتغريات       
والتحوالت اجلدیدة هي يف الواقع مظاهر وظواهر جاء مـن      
احشاء ومن اعمالق احلالـة  السـابقة وجـاءت بأسـباب         
تراكماهتا وهي بالضرورة من خملفاهتتها وستنتهي حبدودها     

 انـه و  بل انا ستنتیهي حني یرتسخ ال مشروع وتثبـت أر     
  .«ركائز

وذكرت انباء مل تتأكـد بعـد ان الـدكتور فیصـل عبـد          
القادر، مدیر املكتب االقلیمي لربنـامج االمـم املتحـدة        
االمنائي، سوف ینقل الشهر املقبـل اىل مصـر، وان شخصـا        

 وذكـر املصـدر ان الـدكتور عبـد      .سوریا سوف حيل حملـه    
 وكانت البحرین قد حصلت .القادر مستاء من هذه اخلطوة    

 املرتبــة االوىل يف التنمیــة البشـریة بــني الــدول  علـى 
العربیة، منذ استالم الشخص املذكور مسـؤولیة املكتـب،       
ونقل عنـه ان شـعوره باالسـتیاء نـابع مـن عـدد مـن            
العوامل من بینها عدم االعرتاف الرمسـي بـدوره يف حتسـني        

 .صورة البحرین خصوصا خالل االنتفاضة الشعبیة
 
  أغسطس٥١

یوم قبل ثالثني عاما انتهى عهـد احلمایـة    يف مثل هذا ال   
الربیطانیة يف البحرین وبدأ عهد جدید يف البالد بـاعالن      
قیام دولة البحرین املستقلة على امل ان تعـیش يف ظـل       

 .حكم القانون واملشاركة الشعبیة واحلریة والدميقراطیة    
ويف العام نفسه انضـمت البحـرین لعـدد مـن املنظمـات          

المــم املتحـدة وجامعــة الــدول  الدولیـة مــن بینـها ا  
 واستغرب املواطنون واملراقبون من عدم اكرتاث     .العربیة

احلكومة باملناسبة يف الوقـت الـذي سـّخرت فیـه وسـائل          
االعالم لتغطیة خترج جنل وزیر الدفاع من كلیة ساندهريست     
الربیطانیة وبثته القناة الفضـائیة البحرینیـة كخـرب        

 الربیطانیـة قـد انتـهت     وكانت احلمایة  .أول قبل یومني  
 رفـع  ١٧٩١ اغسطس ٥١ ويف  .بقرار بریطاني السباب عدیدة   

املقیم السیاسي الربیطاني يف اخللیج، السري جیفري آرثـر      
يل  » املذكرة التالیة للشیخ عیسى بن سلمان آل خلیفـة     

الشرف ان اشري اىل املباحثات اليت جرت بني عظمتكم وبـیين      
تعاهدیة اخلاصة املربمة بني بشأن إاء مفعول العالقات ال    

اململكة املتحدة لربیطانیا العظمى وأیرلندا الشـمالیة      
ودولة البحرین وتوابعها، وبشأن رغبة حكومة عظمـتكم      
ــة    ــؤولیة الدولی ــرین املس ــة البح ــتعید دول يف ان تس

 ونیابة عن حكومة .الكاملة كدولة ذات سیادة ومستقلة    
  اململكة املتحدة أقرتح ما یلي

فعول العالقـات التعاهدیـة اخلاصـة املربمـة بـني         إاء م 
ــاىف    ــا تتن ــرین، لكو ــة البح ــدة ودول ــة املتح اململك
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ومسوؤلیة البحرین الدولیة الكاملة كدولة ذات سیادة     
 . وذلك اعتبارًا من تاریخ هذا الیوم.ومستقلة

 دیسـمرب  ٣٢إبطال مفعول االتفاقات اخلاصـة املعقـودة يف       
ــام  ــارس ٣١ و٠٨٨١ع ــات   وغ٢٩٨١ م ــن االتفاق ــا م ريه

واالرتباطات والتعهدات والرتتیبات القائمة بني اململكة     
ــات     ــن العالق ــة ع ــرین والناجت ــة البح ــدة ودول املتح
التعاهدیة اخلاصة بني دولتني وذلك أعتبارًا مـن تـاریخ       

 .الیوم نفسه 
ان تستمر العالقات بني اململكة املتحدة ودولة البحـرین      

 ولتحقیق ذلـك  . والتعاون مسرية بروح الصداقة الوطیدة   
تربم معاهـدة صـداقة تـنظم العالقـات بـني الـدولتني يف           

 املستقبل
فاذا كانت االقرتاحات املذكورة آنفا مقبولـة مـن قبـل        
حكومة عظمتكم، فلي الشرف ان أقرتح ان نعتـرب املـذكرة       
وجواب عظمـتكم باملوافقـة علیهـا امـا تشـكالن معـا           

وضوع، یسري مفعوهلا مـن  اتفاقیة بني احلكومتني يف هذا امل    
 .»تاریخ هذا الیوم

 ويف الیوم نفسه بعث الشـیخ عیسـى مـذكرة اىل املقـیم         
یسـرني أن أؤكـد ان    » السیاسي جـاء فیهـا مـا یلـي        

املقرتحات املبینة يف مذكرة سـعادتكم هـي مقبولـة لـدى         
حكوميت  وان مذكرة سعادتكم وجوابي علیها یشكالن معـًا      

ري مفعوهلا اعتبارًا من تـاریخ   اتفاقیة بني احلكومتني یس   
  .«.هذا الیوم

من جهة اخرى أملح  دبلوماسیون غربیـون اىل ان سیاسـة       
القمع واالستبداد يف السابق كانـت وراء انعـدام امـن        

 ونقلـت وكالـة أنبـاء رویـرت عـن         .البالد واستقرارها 
املخاوف حـول امـن واسـتقرار      »ان  « دبلوماسیني وحمللني »

ــب  ــكل ك ــدأت بش ــرین ه ــیة البح ــالحات سیاس ــد اص ري بع
واقتصادیة اعلنها مـؤخرا امـري الـبالد واختـذ خطـوات          

 واضافوا انه منذ تقلد الشیخ محد بن عیسى     .«لتنفیذها
 اظهـر  ٩٩٩١آل خلیفة احلكم بعد وفـاة والـده يف عـام        

رغبة متزایدة يف تقبل احلاجات السیاسـیة واالقتصـادیة       
ب تنفیـذه  ان عمال ضـخما جيـ  » لكنهم أشاروا اىل     .لشعبه

 ونقلـت الوكالـة عـن    .«لرتمجة تعهداته اىل عمل ملمـوس     
 .لیس هناك خماوف على املسـتوى االمـين      » دبلوماسي قوله 

بل هناك رغبة لعمل التغیريات الالزمـة علـى املسـتویني        
السیاســي واالقتصــادي ولكــن املخــاوف االمنیــة اآلن يف  

 .«البحرین اصبحت ماضیا
محد الذي تستضـیف بـالده    اثىن الشیخ    » وأضافت الوكالة 

االسطول اخلامس االمريكي على مظاهرة سلمیة یـوم اخلمـیس       
 .املاضي لشجب اهلجمـات االسـرائیلیة علـى الفلسـطینیني        

واشعل املتظاهرون الغاضبون ومـن ضـمنهم غـري حبـرینیني         
 ويف .ونسـاء النــار يف العلمــني االســرائیلي واالمریكــي 

دخل مسـتخدمة  املاضي كانت قوات االمـن البحرینیـة تتـ       
الغــازات املســیلة للــدموع يف بعــض االحیــان لتفریــق  

 .«املظاهرات
ونسبت الوكالة اىل االستاذ حسن مشیمع الذي سـجن ملـدة       

  تزید على مخس سنوات بسبب نشـاطاته السیاسـیة قولـه       
 هذه بدایة تطبیق الدميقراطیة  .هذا هو االجتاه الصحیح   »

املسـرية یقـول    واضاف مشیمع الذي شارك يف    .«يف البحرین 
 لكنـها  .«ان مساندة االمري للمسـرية هـي ظـاهرة صـحیة        

اىل جانب الكالم حنتاج اىل اشـیاء عملیـة وهـذه         » اضاف
تزیل كل املخاوف سواء من قبل احلكومة جتـاه الشـعب او       

 .«من قبل الشعب جتاه احلكومة
ان قـرارات  «كما قال عبدالوهاب حسني وهو ناشط حبـریين      

 عودة االمري اليت مسحت ب
النشطاء واملعارضني من اخلارج والذین ظل بعضهم منفیـا      

  عاما ٣٣لفرتات دامت حوايل 
مسـو   » واضاف.«ادت اىل زیادة االمن واالستقرار يف البالد    

االمري عندما مسح للمبعدین بالعودة كان على علم واضـح      
مضـیفا  « بأم سیقومون بدور سیاسي بارز داخل البلـد     

عدت على زیادة االمن واالسـتقرار   ان عودة النشطاء سا   »
 .«يف البلد

ومن جهة اخرى قام الشـیخ عبـد الـرمحن بـن جـابر آل          
خلیفة، القاضي مبحكمة امن الدولة السیئة الذكر الـيت      
أمر مسو االمري حبلها، بتوزیـع اومسـة علـى بعـض مسـؤويل          

 واسـتغرب املواطنـون مـن اختیـار هـذا         .وزارة العدل 
و الـذي كـان یـوزع احكـام      القاضي لتوزیع االومسة وهـ    

السجن الظاملة على املئات من ابناء البحرین على مـدى      
 وكان یؤسـس احكامـه   .اكثر من عشرین عاما بدون شفقة    
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على االعرتافات املنزوعة حتت التعـذیب ویعقـد احملاكمـات        
بصورة سریة، ومينع املتهمني من حق االستئناف، ومل یـأمر      

 .ابدا بالتحقیق يف شكاوى التعذیب
 
  اغسطس٠٢

أشار بعض رموز املعارضة اىل تلكؤ االصـالحات السیاسـیة       
املنتظرة يف البالد، واعتربوا ما حتقق منها حـىت اآلن غـري       

 وقال احملامي عبد الشهید خلـف يف تصـریح لوكالـة        .كاف
ان القـانون احلـايل الـذي یـنظم عملیـة        »انباء رویرت   

عـدیل  ، وطالـب بت «انشاء اجلمعیات االهلیة غري دسـتوري     
حيظر االنشـطة السیاسـیة للجمعیـات     »هذا القانون النه    

احتجـت بشـكل   » وقالت  الوكالة ان املعارضة     .«االهلیة
خاص على تأخر احلكومة حىت اآلن يف املوافقة علـى طلبـات       
تشــكیل احــزاب ومجعیــات سیاســیة يف اطــار التعــدیالت  

رفضـت ایضـا   »وقالت الوكالة ان املعارضة     « الدستوریة
لصـادر الشـهر املاضـي بضـرورة احلصـول علـى          القرار ا 

 ونسبت اىل .«موافقة السلطات قبل تنظیم اي جتمع سیاسي    
قد م منذ حـوايل  »السید عبد الرمحن النعیمي قوله  انه     

شهر ونصف طلبا بتأسیس مجعیة سیاسیة حتمل اسـم العمـل       
 كما ینتظـر  ...الدميقراطي الوطين ومل یتلق ردا حىت اآلن    

امني ورجال الدین الشیعة املوافقة علـى    من احمل  ٠٩حوايل  
 .«طلب تأسیس مجعیة الوفاق الوطين االسالمیة

ومبناسـبة ذكــرى االسـتقالل كتــب االسـتاذ عبــد الــرمحن    
ــه ان   ــاء فی ــاال ج ــي مق ــكري »النعیم ــحاب العس االنس

الربیطاني ضرورة ومصلحة بریطانیة حیث كان املسـؤولون      
مصـاحلهم عـرب   الربیطانیون یرون امكانیـة احلفـاظ علـى        

االتفاقات االقتصادیة والسیاسیة والتوصل اىل نظام امين     
اقلیمي حيفظ مصاحل القـوى الكـربى بالدرجـة االساسـیة،         
ویطور االوضاع يف عموم املنطقة حسب موازین القـوى بـني       

 وقــال ان .«االطـراف املتصــارعة الدولیــة واالقلیمیــة 
یة البحرین كانت يف تلك الفرتة تفـتش عـن حلـول سیاسـ        

الوضاع داخلیة طبعت التاریخ املعارص هلذه اجلـزر، حیـث       
كان املطلب الشعيب االساسي  منذ بدایة القرن العشـرین      
هو املشاركة الشعبیة يف صنع القرار واخراج االجنيب مـن      
صناعة القرار احمللي، وحتقیق املطالب الشعبیة يف احلریات     

  وعرض الكاتب جانبـا مـن التـاریخ النضـايل        .«العامة
للحركات السیاسـیة يف اخلمسـینات والسـتینات، وكـذلك         

 وانتهى املقال .مرحلة التحول اىل الدولة بعد االنسحاب    
كشفت عن »اىل القول ان ستة اشهر من االنفراج السیاسي     

بـطء شــدید يف االداء احلكـومي وعــن عجـز احلكومــة عــن    
استثمار هذه االجـواء االجيابیـة للـتخلص مـن سـلبیات          

ــ ــة الس ــاع  املرحل ــتنهض االوض ــواء تس ــق اج ابقة، وخل
االقتصادیة واالجتماعیة وحتول البالد اىل ورشة عمل كبرية     
تشعر مجیع املواطنني من التجـار والصـناعیني اىل العمـل        
واحلرفیني وكافة قوى اتمع بان االنفتـاح السـیاس قـد        

  .«فتح االبواب الستنهاض كافة القطاعات
يب البناء فلسطني، وعـرب  ومن جهة اخرى استمر الدعم الشع    

عدد من خطباء اجلمعة عن التضامن مع ضـحایا العـدوان       
 وتطرق الشیخ عیسى امحد قاسـم اىل القضـیة       .االسرائیلي

مطالبا احلكومات العربیة واالسالمیة مبواقف اكثر جدیـة      
جتاه القضـیة، مسـتنكرا الصـمت الكـبري علـى الصـعید           

  .احلق الفلسطیينالسیاسي وداعیا اىل شحذ اهلمم السرتجاع 
وعلى صعید آخر ما یـزال الغمـوض یلـف قضـیة تزویـر          
العملـة البحرینیــة قبــل ثالثـة اعــوام، اذ التزمــت   

 وكـان  .احلكومة الصمت ازاءها ومل تفصـح عـن تفصـیالهتا       
جهاز االمن البحریين قد قام يف وقت سابق من هذا الشهر     

يء باعتقال شخصني حيمالن جوازي سفر قربصیني، ومل یعـرف شـ      
عن مدى ارتباطهما بعملیة التزویر بـرغم ان تقـاریر       

 .ذكرت ان االعتقال جاء يف اطار البحث يف تلـك القضـیة      
 .وكان بصحبة هذین الشخصني ثالث حيمل اجلنسیة االردنیـة     

ویعتقد ان هناك بعدا دولیـا هلـذه القضـیة الـيت راح         
ضحیتها عدد من املتعاملني بصـرف العملـة، كمـا تضـرر         

 وقــال احــد املصــرفیني .لبحــریين بتبعاهتــااالقتصــاد ا
الدولیني ان حكومة البحـرین مطالبـة بتوضـیح املوقـف         

 .والكشف عن اجلهات اليت تقف وراءها
 
  أغسطس٢٢

 مواطنـا  ١٥رفضت شركة البحرین لالتصاالت اعادة توظیف     
 وقـال  .فصلوا من وظائفهم تعسفیا خالل احلقبة السوداء    

ان رفض الشـركة كـان    « اماالی»هؤالء املفصولون لصحیفة    

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


عدم وجود وظائف شاغرة تتناسب مع مؤهالهتم وعـدم     »حبجة  
 وفّندوا االسـس الـيت    .«توافق متطلبات العمل ومهاراهتم   

اعتمدت الشركة علیها  يف قرارهـا قـائلني ان الشـركة        
اعادت توظیف جمموعة من املفصولني الذین تنطبـق علـیهم       

ة من قبل املفصولني  وبرغم الضغوط الكیري   .االوصاف نفسها 
فلم یتجاوز عدد الذین اعیدوا اىل وظائفهم يف الشـركة      

 وكررت الشركة مربراهتا لعدم توظیف هؤالء   . شخصا ٢٤سوى  
 . يف تصـرحيات الحـد مسـؤولیها    .برغم تدخل بعض املسؤولني   

وما یزال جملس ادارة الشركة برئاسة الشـیخ علـي بـن        
املواصـالت،  خلیفة آل خلیفة، جنل رئـیس الـوزرا وزیـر        

یرفض االمتثال للقرار االمريي الذي یدعو العادة ابنـاء      
 .البحرین املفصولني من وظائفهم

و من جهة اخرى ما یـزال الغمـوض یلـف قضـیة تزویـر          
العملة البحرینیة اليت حدثت قبل ثالثة اعـوام، وذلـك       
 .بسبب صمت احلكومة ورفضها كشف احلقائق امام املـواطنني     

ى االستثنائیة اجلزائیـة قـد أصـدرت      وكانت احملكمة الكرب  
یوم امس قرارا باطالق سراح ثالثة مـن املوقـوفني، وهـم        

« غسیل االموال»حبرینیان واجنيب، بكفالة مالیة يف فضیة     
 وسـوف حيـالون اىل احملكمـة قریبـا       .بعد التحقیق معهـم   

 وكــان احــد البنـوك الدولیــة العاملــة يف  .حملاكمتـهم 
ص عملیة مالیة مشتبه فیها البحرین قد تقدم ببالغ خبصو    

 كمـا ان مؤسسـة نقـد    .تقدر خبمسني ملیون دوالر امریكي    
 یولیو بالغا مـن احـد املسـؤولني يف     ٩١البحرین تلقت يف    

بنك دويل یعمل يف البحرین یفید بقیام مخسـة مـن رجـال         
االعمال ینتمون اىل اجلنسیتني القربصیة واالردنیة، كانوا     

، بتقدمي ضمان بنكي مـزور  قد وصلوا اىل البحرین مؤخرا    
صادر عن بنك دويل آخر خارج البحرین بقیمة مخسني ملیون     

  .دوالر
االمـرية  » االمریكیة فیلم NBCوعلى صعید آخر بثت شبكة     

الذي یروى حكایة االمرية البحرینیة مـرمي آل      « والبحار
خلیفة واجلنـدي االمریكـي جیسـن الـذي هربـت معـه اىل           

ترب الفـیلم تشـویها لصـورة      ویع .امریكا العام املاضي  
البالد النه ركز على بعض اجلوانب السلبیة يف ما یتعلـق      

 ویـرو ج  .بالزواج والعالقات الغرامیـة وطـرق الـزواج       
الفیلم لنمط احلیاة الغربیة الذي یؤسس للعالقـات غـري       

 ومن خالل مشاهد الفیلم  .الشرعیة بني الشباب والشابات   
االجانـب يف مرافـق   العدیدة یتضح خطورة االعتماد علـى      

 ویـروي الفـیلم مسلسـل العالقـة بـني         .احلیاة االساسیة 
الفتاة واجلندي االمریكي واشـارات اىل النظـام وجهـاز        

 ویعتـرب بشـكل   .االمن والعادات االجتماعیة حول الزواج    
عام دعایة سیئة وتروجيا ضد القیم والعادات القائمـة      

 .يف بعض االوساط
عید احلمد عمـوده الیـومي   ومن جهة اخرى خص ص الصحايف س    

اعـادة  »هـذا الیـوم للكتابـة حـول        « االیام»بصحیفة  
العادة كتابـة تـاریخ   »، واحلاجة   «كتابة تارخينا الوطين  

 .«املرأة البحرینیـة انطالقـا مـن قراءتنـا الوطنیـة         
وتطرق اىل اثنتني مـن نسـاء البحـرین كـان هلـن دور يف          

ریـة  النضال الـوطين يف اخلمسـینات والسـتینات وهـن بد        
كانتا يف مقدمة التظاهرات اليت  » اللتان   .وشهلة خلفان 

برزت بعـد بدریـة   » وقال الكاتب   .«امتألت هبا الشوارع  
وشهلة أمساء نسائیة ضمن التحوالت الوطنیة البحرینیـة      
الساخنة يف احلقبة املاضیة مث اختفـت ومل یسـجل حضـورها        
ومسامهاهتا ودورهـا، وهـو مـا یعتـرب حلقـة مفقـودة يف           

تعیــد » واعتــرب ان تلـك الكتابــة  .«ریخ الــوطينالتـا 
 وجتدر االشـارة اىل ان املـرأة     .«للمنسیني حقهم التارخيي  

البحرینیة كان هلـا دور بـارز يف االنتفاضـة الشـعبیة         
املباركة يف النصف الثاني من التسعینات، فقد اعتقلـت      

 وحنـن مـع   .وعّذبت واستشهدت وأبعدت مـن الـبالد قسـرا       
ا الزمیل سعید احلمد العـادة كتابـة     الدعوة اليت اطلقه  

 .تاریخ نضال املرأة البحرینیة خالل نصف القرن االخري
 
 ١٠٠٢ اغسطس ٤٢

فیما متر الذكرى السادسـة والعشـرون لتعلیـق العمـل         
بدستور البالد وحل الس الوطين، مـا یـزال املواطنـون        
بانتظار االعالن عن موعد اعادة العمل بـذلك الدسـتور       

 فربغم مـرور قرابـة    . االنتخابات الربملانیة  وحتدید موعد 
الثالثني شهرا على تويل مسو االمري مقالید احلكم بعد وفاة     
والده، ما یزال الغموض یلف هـذه القضـیة، بـرغم ان        
خطوات اجيابیة عدیدة قد اختذت خصوصا منـذ مطلـع هـذا        

 فقد أطلق سراح مجیع السـجناء السیاسـیني ومسـح        .العام
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الغي قانون امن الدولة وحمكمـة أمـن     بعودة املبعدین و  
 وهبذه االجراءات مت احتواء املشكلة االمنیة اليت     .الدولة

أساءت لسـمعة احلكومـة يف احملافـل الدولیـة، وانعكسـت          
 ولكـن بقـي اجلانـب    .اجيابا على صورة حكم الشـیخ محـد      
 وكل ما هو معروف ان .السیاسي غري واضح املعامل حىت اآلن    

ت هلا مهمـة تغـیري دسـتور الـبالد      هناك جلنة خاصة اوكل   
الذي وضع بعد االستقالل والذي علق االمري السابق العمل     

 ٥٢به بعد یوم من قیام رئیس الوزراء حبـل احلكومـة يف       
 وجنم عن ذلك دخول البالد حقبـة سـوداء مل      .٥٧٩١اغسطس  

 واســتمر التــوتر .تشــهد مثلــها يف تارخيهــا املعاصــر
ي حىت اشتعلت االنتفاضـة  السیاسي طوال ربع القرن املاض    

 لتعید قضیة االصـالحات  ٤٩٩١الشعبیة املباركة يف دیسمرب     
السیاسیة اىل واجهة االحداث وتضع البحرین على اخلریطة     

 وكان هنـاك امـل بـان یـتمخض عـن املشـروع           .العاملیة
االصالحي لسمو االمري قـرار واضـح بشـأن اعـادة العمـل          

ن مل حيدث ذلـك حـىت   بالدستور وانتخاب الس الوطين، ولك    
 وما زالت املطالبة بذلك مستمرة الن البالد حمكومة     .اآلن

 .يف الوقـت احلاضــر بقــرارات امريیـة ولــیس بالدســتور  
وترتفع بني احلني واآلخر صـیحات املطالبـة جمـددا بعـودة         

 .احلیاة الدستوریة واملمارسة الربملانیة يف اقرب فرصة
ن النعیمي جبریـدة  وحول املناسبة كتب االستاذ عبد الرمح    

مقاال طرح فیه خلفیة ملا حدث قبل ربـع     « اخبار اخللیج »
 وتطـرق اىل فـرض قـانون امـن      .قرن بشيء من التفصـیل    

الدولة وكیف انه ادى اىل اعتقـال املناضـلني مـن مجیـع         
مل یتوقـف نضـال شـعب       »  واضـاف  .التوجهات السیاسـیة  

البحرین وقواه الوطنیة والدميقراطیـة واالسـالمیة عـن        
املطالبـة باعــادة العمــل بالدسـتور واعــادة احلیــاة   
الربملانیة والغاء قـانون امـن الدولـة طیلـة الفـرتة          
املنصرمة، وقدم شعبنا الكثري من التضحیات لتحقیق هذه     
املطالب، من الشهداء واملعـتقلني والسـجناء السیاسـیني        
واملبعدین، حىت توىل مسو االمري الشـیخ محـد بـن عیسـى آل         

، ٩٩٩١ مارس ٦د االمور بعد وفاة والده يف    خلیفة مقالی 
   وخلــص اىل القــول.«ودشـن عــده خبطـاب سیاســي واعـد   

بالرغم من امهیة تغیري العقلیة الـيت تسـود احلكومـة،        »
واستبداهلا بعقلیة قانونیة سیاسیة ولیس عقلیة امنیة     

بولیسیة، فاننا حباجة ماسة اىل الس الوطين بأسرع وقت     
یط وتـأخري حـق الشـعب يف املشـاركة      ممكن وال جيـب التمطـ     

السیاسیة عرب الس الوطين املنتخـب الكامـل الصـالحیات        
 .«التشریعیة والرقابیة

ومن جهة اخرى صدر أمـر امـريي بتشـكیل الـس االعلـى          
للمرأة، وعینت الشیخة سبیكة بنت ابراهیم آل خلیفة،     

 عضـوا مـن النسـاء    ٤١رئیسة للمجلس الذي یتكون مـن      
 اختصاصـا  ١١ وحدد االمر االمـريي للمجلـس       .تالبحرینیا

منها اقرتاح السیاسة العامـة يف جمـال تنمیـة وتطـویر         
شؤون املرأة يف مؤسسـات اتمـع الدسـتوریة واملدنیـة،         
ومتكني املرأة من اداء دورها يف احلیـاة العامـة، ووضـع        
مشروع خطة وطنیة للنهوض باملرأة، وحـل املشـكالت الـيت        

 .اء حبرینیات عن ارتیاحهن هلذا االمر   وعربت نس  .تواجهها
ويف الوقت نفسه مل خيف بعض رموز املعارضة عدم ارتیاحـه      
من استمرار العمل وفـق االوامـر والقـرارات االمريیـة         
املطلوبة حلل بعض االشـكاالت فقـط ولـیس ان تصـبح منطـا          

 ولفت .ثابتا للتعامل وصدور القرارات الرمسیة امللزمة    
ة احلیـاة اىل السـلطة التشـریعیة     هؤالء اىل ضرورة اعاد   

واالستناد اىل دستور البالد يف اخلطوات اليت تـنظم حیـاة       
 .املواطنني وتؤطر عالقاهتم مع احلكومة

 
  اغسطس٨٢

یواجه مشروع االنتخابات البلدیة الذي أعلن عنها قبل     
 فقـد مت حتویـل   .عامني عقبات متواصلة تبعث على القلـق     

راء حتـت عنـوان الرغبـة يف    مسودة املشروع اىل جملس الوز    
 .توسیع املشاركة الشعبیة فیه، بدون مزید من ا الیضاح    

وهذا یعين ان املشروع سـوف یتـأخر اكثـر حبجـة اعـادة          
 وكانت ابناء سابقة قـد اشـارت اىل ان      .صیاغة املسودة 

هناك توجها حكومیا لتأجیل االنتخابات البلدیة اىل ما     
 وما .حيدد موعدها بعدبعد االنتخابات الربملانیة اليت مل     

یزال املشروع غري واضـح املعـامل، ومـا اذا كـان یهـدف          
لتشكیل جملس بلدي واحد، كما هو احلـال يف الكویـت، ام       

 وعندما اعلن عـن املشـروع كلفـت      .جمالس بلدیة متعددة  
جلنة خاصة بصیاغته وعرضـه علـى احلكومـة، ویتوقـع ان         

 عـن  یطلب منها جمددا اعادة النظر فیه بعـد مـا طـرح       
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 وجتدر االشـارة اىل ان  .رغبة مسو االمري يف توسیع املشاركة    
البالد حتكم باالوامر االمريیة حـىت اآلن، بینمـا ال یـزال        

 وقد صـدرت يف الشـهور االخـرية اوامـر        .الدستور معلقا 
بتشكیل عدد من االس واللجان من بینها جلنـة  تغـیري       
 الدســتور وجلنــة تفعیــل املیثــاق واللجنــة الوطنیــة 
للمجالس البلدیة واللجنة الوطنیة للباحثني عن العمل     
وجلنة تابعة لوزارة العمـل مهمتـها وضـع اسـرتاتیجیة         

 واخريا مت تشـكیل الـس االعلـى      .الحتواء ازمة البطالة  
للمرأة، ومجیع هذه القرارات جاءت بأوامر او مراسـیم      
امريیة، ومل متارس عملیـة االنتخـاب يف اي منـها، االمـر         

عترب ظاهرة مقلقة ال تستقیم مع املشروع االصـالحي     الذي ی 
 .الذي طرحه مسو االمري

ومن جهة اخرى استلمت اللجنة العامة لعمال البحـرین      
املسودة اليت رفعتها اىل منظمة العمـل الدولیـة بشـأن        

 وقـد طرحـت املنظمـة    .حتول اللجنة اىل نقابـة عمالیـة      
لـيت  الدولیة وجهات نظرها حـول مـا جـاء يف املسـودة ا        

سرتفعها اللجنـة جلمعیـة احملـامني البحرینیـة مـن اجـل           
 فـاذا اـت اجلمعیـة     .دراستها من الناحیة القانونیة   

مهمتها فسوف تعقد جلسة اجلمعیة العمومیـة القرارهـا،       
 شـركة  ٨١ شخصا ميثلون العمـال البحـرینیني يف      ٠٩حبضور  
 وبعده سوف یعرض املشروع على موظفي القطـاعني      .حبرینیة
 ويف ضوء ذلك سوف .والعام قبل رفعه اىل ويل العهد   اخلاص  

 واالمـل ان یـتم   .تعلن اللجنة حتوهلا اىل نقابة عمالیة    
هذا التحول اىل العمل النقابي املشكوف، ولكن بشرط ان     
یسـبق ذلــك سیاسـة تصــاحلیة توقـف اســترياد العمالــة    
االجنبیة اىل البالد واختاذ خطـوات عملیـة للتخلـي عـن         

 وعلى وجـه اخلصـوص   .س عرقبة وطائفیة   التمییز على اس  
ما تزال وزارتا الداخلیة والدفاع ترفضان اختاذ قرار     
توظیف العامـل البحـریين قبـل ان تضـطره االوضـاع اىل          

 .مغادرة البالد والسكن يف منطقة اخرى اكثر حترضا
ويف الندوة اليت عقدت بنادي العروبـة االسـبوع املاضـي        

 حتدث الدكتور منصور اجلمري حول حقوق االنسان يف االسالم     
، حماوال اجياد توافق بني االطروحـات االسـالمیة ومـا هـو         

 واسـتعرض  .مطروح يف الساحة الدولیة من مفاهیم حدیثة    
مواقف بعض العلماء املسلمني عرب التاریخ االسـالمي حـول       

 وبعد احملاضرة طرحـت مـداخالت عدیـدة كـان        .تلك احلقوق 
مدرسة سابقة اا طلیقة  فقد قالت مدیرة    .بعضها مهما 

الحد موظفي جهاز االمن واا تعرضت للتهدید باالغتصـاب      
مــن قبــل اجلالدیــن يف املعتقــل اذا مل توقــع علــى مــا  

 حدث ذلك بعد التصویت على املیثـاق، وكانـت       .یریدونه
تتعرض للمراقبة الدوریة من قبل سلطات االمن، ویـأتي      

 معتقل سیاسي  وقال.بعضهم احیانا اىل منزهلا لتهدیدها    
آخر ان وزارة الداخلیة ال تزالـت حتـتفظ جبـواز سـفره         
وانه رفع ثالث دعاوى ضد الوزارة  ولكن احملكمـة تـرفض       

 وقال  انه یعـاني مـن مـرض القلـب وان        .النظر فیها 
السلطات صادرت ملفه الصحي النـه كـان مصـابا بـاملرض         

  .اثناء وجوده يف املعتقل
 

 ١٠٠٢یومیات سبتمرب 
 
 س اغسط١٣

بعد شهور من االنتظار رفضت احلكومة طلبا لتشكیل احتاد     
وجاء الرفض يف رسالة بعثت هبـا السـیدة هنـد آل        . طالب

خلیفة اىل بعض الطلبـة الـذین تقـدموا بطلـب انشـاء          
وبررت ذلك الـرفض بـان احلكومـة عازمـة علـى          . االحتاد

انشاء جملس لطلبة جامعة البحـرین يف املسـتقبل وان اي       
ومل توضح اسبابا اخرى للرفض . ن یندرج حتته نشا ط جيب ا   

. لكن اصحاب الطلب شعروا بانزعاج شدید السباب عدیـدة     
منها ام انتظروا شهورا السـتالم جـواب احلكومـة، وان        
رفض الطلب جاء حبجة وجود نیة النشاء كیان يف املسـتقبل      

وهناك خشیة من ان یتم . مل حتدد هویته وال موعد انشائه    
یات مؤسسات اتمع املدني عن طریق انشاء     فعال« تأمیم»

جمالس علیا تسیطر احلكومة علیها بشكل مباشر كمـا هـو       
احلال مع الس االعلى للشؤون االسـالمیة والـس االعلـى        

فاذا مت ذلك . للمرأة واهلیئة العامة للشباب والریاضة    
ولكـي ینجلـي   . فسوف یفرغ مشـروع االصـالح مـن حمتـواه        

شكوك حول املشروع االصالحي یتطلب االمر   الغموض وتزول ال  
قدرا من الشفافیة يف ما یتعلـق بـالقرارات احلكومیـة        
والسماح مبؤسسـات اتمـع املـدني ومـن بینـها االحتـاد           

 . الطالبي بدون تدخل مباشر من احلكومة
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كشف حتقیق اجرته الصحافیة البحرینیة نوال عباس ونشر     
 هم الذین یـدفعون  ان االطفال « اخبار اخللیج »يف صحیفة   

فقد جاء . مثن السیاسات اليت انتهجت خالل احلقبة املاضیة    
عشـرون عامـا واالطفـال    »يف التقریر الذي نشر بعنوان     

عدم وصـول شـبكات اـاري اىل     »ان  « خيتنقون يف البالعات  
عدد ال بأس به من القرى واملدن، قدميها وجدیدها، دفـع      

م للتوصـل اىل حلـول   االهايل اىل انشاء بالعات عند بیـوهت     
واضـافت ان  . «اولیة هلذه املشكلة القائمـة منـذ زمـن       

وفاة الكثري من االطفال لسقوطهم يف البالعات امر درجت     »
علـى نشــره الصـحافة احمللیــة طیلـة الســنني العشــرین    
املاضیات، وما زال االهايل یعانون منه وخباصة يف القـرى      

لتخلصـهم مـن   القدمية اليت مل متتد هلا الشـبكة املرجـأة       
وقـد أوردت الصـحافیة مسلسـال مـن        . «العذاب الیـومي  

. املآسي اليت اودت حبیاة االطفال منذ منتصف الثمانینات    
وتلقي هذه القضیة اضـواء كـثرية علـى غیـاب سیاسـات          
التنمیة احلقیقیة يف البالد خالل احلقبة املاضیة، وهنـاك      
استغراب كبري من غیاب نظـام حـدیث للمجـاري يف دولـة         

وزائــر البحــرین ال یــرى عــادة اال . فطیــة خلیجیــةن
الشوارع الكبرية واملباني العالیة الـيت تعكـس تقـدما        
عمرانیا واقتصادیا كبريا بینما املناطق املخفیـة وراء      
تلك املظاهر ما تزال تفتقر اىل ابسـط مقومـات احلیـاة        

 . احلدیثة
وهذا یدفع اىل التساؤل عن الصمت الرمسـي علـى مشـروع        

ابات البلدیة الذي قیل انه خيضع العادة نظر بعد     االنتخ
. «توسیع املشـاركة الشـعبیة فیـه    »مطالبة احلكومة بـ    

فاذا انتخبت االس البلدیة اصبح باالمكان حماسبة مـن      
امـا  . یقصر يف عمله من االعضاء املنتخبني بتلـك اـالس      

الواقع احلايل فیصعب فیه حماسبة احد غـري احلكومـة الـيت        
 صـفوفها وزیـرا للبلـدیات لدیـه طـاقم كامـل          تضم يف 

یستطیع القیام مبهمة تطویر اوضاع مناطق البحرین اليت     
وهنـاك نظـام احملافظـات    . ما تزال تعیش حالة التخلـف     

الذي اخرتع قبل اربعة اعوام وعني فیه بعض رموز احلـرس      
. القدمي ومن بینهم متهمان بارتكـاب جـرائم التعـذیب       

اآلخر وجه آخر للبريوقراطیة غـري  اما نظام املخاتري فهو     
. الفاعلة يف بلد صـغري ال حيتـاج لكـل هـذه التعقیـدات         

وهناك مطالبة بالغـاء هـذه التشـكیالت الـيت طرحـت يف          
الفرتة اليت كانت احلكومة حتاول خالهلا صـرف االنظـار عـن        

ومل ینجم شيء عن ذلك النظـام    . االصالح السیاسي املطلوب  
ولـذلك  . ة وهدر املال العام سوى املزید من البريوقراطی   

فاملطلوب االسراع بطرح مشروع ا النتخابات البلدیة بعد     
ان جتاوز احلدیث عنه اكثـر مـن عـامني، واالعـرتاف بـان          
املشاریع اليت طرحت خالل االزمة مل حتل املشكلة بل اصـبحت      
عبئا على میزانیة البالد  بدون اي مردود اجيابي علـى      

 .املواطنني
 
  سبتمرب٣

 االعتصام الذي نظمه خرجيـو اجلامعـات البحرینیـون        بعد
امام وزارة الرتبیـة والتعلـیم یـوم السـبت املاضـي،          
اصبحت قضـیة البطالـة يف قائمـة اولویـات املـواطنني،          

وكان املتظاهرون الذین  . باالضافة اىل املطالب السیاسیة   
قدر عددهم بأكثر من مائيت مواطن قـد تظـاهروا امـام        

ورفض الوزیر حممد . ني الفتات مبطالبهم  مبىن الوزارة حامل  
وهو عسكري متت ترقیته اىل الـوزارة بعـد      جاسم الغتم   

 لقاء املتظـاهرین   ادائه السيء كرئیس جلامعة البحرین    
وكان مسـؤولون بـوزارة العمـل قـد       . برغم طلبهم ذلك  

ذكروا ان وزارة الرتبیة والتعلیم ستقوم بتوظیـف حنـو       
.  يف العام الدراسـي اجلدیـد   حبریين يف مهنة التدریس    ٠٠٨

ونقلت وكالة انباء رویرت عن دبلوماسیني قوهلم ان نسبة     
البطالة تصل اىل حنو عشرة يف املائة من إمجايل حجـم قـوة       

 .  آالف عامل٧٠٣العمل البالغة 
ويف مساء الیوم نفسه، جتمع العاطلون مبنطقـة كربابـاد       

ة نناشـد املسـؤولني بـوزار     » واصدروا بیانا جاء فیـه    
ــة      ــل مســؤولیاهتم الوطنی ــیم بتحم ــة والتعل الرتبی

، وطرحــوا «واالنسـانیة ازاء هــذه املشــكلة املتفاقمــة 
 االسراع يف إجـراءات التوظیـف جلمیـع        مطالبهم كالتايل 

الطلبة البحرینیني اخلرجيني العـاطلني عـن العمـل، نشـر         
قائمة بأمساء الطلبة للتوظیف حسب االولویة حـىت یعـرف       

 التوظیف، بعد تطبیق معایري الـوزارة   كل طالب دوره يف   
علیه، خلق وظائف مناسبة تؤمن العیش الكـرمي للطلبـة       
اخلرجيني ممن لیس هلم شاغر وظیفي يف سلك التدریس، اعتماد     
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سیاسة االحالل والتـوطني السـریع للكـوادر البحرینیـة         
املتخصصة يف مجیع الوظائف اليت یشغلها غري البحـرینیني يف      

التعلیم، انتـهاج مبـدأ الشـفافیة يف      وزار ةالرتبیة و  
االعـالن عــن اعــداد املـوظفني غــري البحــرینیني يف وزارة   

واستنكر العاطلون يف . الرتبیة وعرب وسائل االعالم احمللیة    
بیام التصرف غري الالئق من وزارة الرتبیة اليت مل تسمح     

وعب روا عن . هلم مبقابلة حممد جاسم الغتم، وزیر الرتبیة    
على مواصلة االعتصامات السلمیة، وسوف یكـون     اصرارهم  

 . هناك جتمع آخر يف یوم السبت املقبل
وكانت جلنة الباحثني عن العمل قد أصدرت بیانـا دعمـت       

نؤكـد وقوفنـا    » فیه الدعوة لالعتصام السلمي وقالـت     
الداعم والقوي هلذا االعتصام السلمي جلمیـع الطالبـات       

ل والذي ستنظمه جلنـة  والطلبة اخلرجيني العاطلني عن العم    
املدرسني العاطلني عن العمل لوضع حد للمأساة املتعاطمة     
اليت یعاني منها هؤالء املدرسون العاطلون وهـي مأسـاة       
ــة    ــیة وزارة الرتبی ــورة رئیس ــؤولیتها بص ــل مس تتحم
والتعلیم، وذلك نتیجة لسوء التخطـیط وضـعف الـربامج        

وقال . «املوضوعة من قبل الوزارة الستیعاب هذه النخبة    
نناشد وزیر الرتبیة والتعلیم بان یضع هـذه       » البیان

املشكلة ضمن سلم االولویات يف بـرامج الـوزارة ویتخـذ        
القرارات الالدزمة اليت تسرع يف احلل، نظرا ملـا عانتـه       
وتعانیه هذه الشرحية املتعلمة اليت وجدت آماهلا تـتحطم      

 . «بعد سنوات طویلة من السهر والدراسة
خـرى مـا یـزال املواطنـون املفصـولون عـن         ومن جهـة ا   

وظائفهم بسبب مواقفهم السیاسیة ینتظرون رد االعتبار     
ویقـول هـؤالء اـم ال یطـالبون      . هلم من قبـل احلكومـة     

باعادهتم اىل وظـائفهم بـل باسـتعادة  االعتبـار بعـد          
اهتامهم غري املشروع بـام یقومـون بأنشـطة هتـدد امـن          

لت بصورة تعسـفیة عـددا    وكانت احلكومة قد فص   . الدولة
 عرائض تطالـب احلكومـة بوقـف    ٥٩٩١من الذین وّقعوا يف     

. االعتداءات على املواطنني من قبل قوات االمـن والشـغب      
وصدرت قرارات حكومیة بفصـلهم عـن وظـائفهم قبـل ان         
یصدر هـذا العـام قـرار امـريي باعـادة املفصـولني اىل           
ك وظائفهم، ومـا یـزال احلـرس القـدمي یعـرتض علـى تلـ           

 .السیاسة ویسعى لعرقلة تنفیذ القرار

 يف صرف املعونـة الـيت أمـر     ورمبا رفض  كما لوحظ تلكؤ    
وقال بعض هؤالء ام . االمري بتقدميها للعاطلني عن العمل    

مل یستلموا اي مبلـغ مـن احلكومـة بـرغم صـدور االمـر           
وقـال ان مـوظفي وزارة العمـل رفضـوا تقـدمي          . االمريي

 .معروفةاملساعدات السباب غري 
وعلى صعید آخر تقدمت اجلمعیات املهنیة لوزارة العمـل      
بطلب مشرتك النشاء نقابات مهنیة تنطوي حتتها اجلمعیـات      

وكان قرار التقدم بالطلـب املشـرتك قـد       . املهنیة كافة 
اختذ بشكل مجاعي من قبل اجلمعیات نفسها،  وقـدم كـذلك       

رمسیـة  اىل اجلنة تفعیل املیثاق، فاذا حتققت املوافقـة ال     
فسوف تصبح هناك نقابات للجمعیات املهنیة مثل احملـامني      

وهناك تلكؤ واضح يف تنفیذ الوعود    . واالطباء واملهندسني 
 .باالصالحات اليت طرحت يف الشهور املاضیة

 
  سبتمرب٥

یواصل التیـار االسـالمي جهـوده ملنـع تفـاقم النغمـة           
العـالم  الطائفیة اليت تصاعدت يف الفرتة االخرية يف وسائل ا    

 ان  بشـیعته وسـنته   ویعترب رموز هذا التیار     . احمللیة
قدر ابناء البحرین العـیش يف وئـام وتفـاهم وتعـاون          
وحمبة، والرتفع عن اثارة القضـایا اهلامشـیة الـيت مـن         

ويف لقاء . شأا اثارة الفتنة بني ابناء اتمع الواحد    
 هبـذا  بنادي اخلر جيني عقد قبل لیلتني عرض عدد من املهتمني    

الشأن وجهات نظرهم بقـوة، مؤكـدین ضـرورة التماسـك         
الوطين والتخلي عن النزعات الطائفیـة او احلزبیـة او       
الفئویة، وان مصلحة الشعب والوطن ال تتحقق اال بوفاق     

وكـان  . ٣٧٩١وطين یتواصل يف ظل دسـتور الـبالد للعـام        
السید عقیل سوار هو ضیف حلقة النقاش يف جلسة النادي     

الحد املاضي، حیث تطرق للطائفیـة وخطرهـا علـى       مساء ا 
وشارك عـدد مـن   . اتمع، منتقدا الدعوات اليت تشجعها    

ومن بني هؤالء االسـتاذ عبـد    . الرموز االسالمیة يف احلوار   
الوهاب حسني الذي تطرق ملشـروع مجعیـة الوفـاق الـوطين         
االسالمیة اليت تقدم مؤسسوها اىل وزارة العمل والشـؤون      

وقـال ان اجلمعیـة مشـروع      . ة بطلب لرتخیصـها   االجتماعی
اسالمي وطين یهدف لتقویـة االواصـر بـني ابنـاء اتمـع          
الواحد ویؤكد مفـاهیم الوحـدة و التعـاون، وال یقـر         
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 .الدعوات الطائفیة ایا كان منطلقها
ومن جهة اخرى الحظ املراقبون جتاهل وزیر اخلارجیة قضیة     

ــذی ن اختفــوا يف املفقــودین البحــرینیني الثمانیــة ال
وكان الشیخ حممد بن . العراق قبل اكثر من عشرة اعوام    

مبارك آل خلیفة قد أدىل بتصرحيات قبل انتـهاء زیـارة       
واكـد يف تصـریح   . قصرية له اىل الكویت یـوم امـس االول      

ضرورة اجياد حل لقضیة االسرى واملـرهتنني    »للصحافیني على   
ت الشرعیة الكویتیني يف السجون العراقیة من خالل قرارا    

واوضح ان قضیة االسـرى جيـب ان حتـل يف اطـار         « الدولیة
ومـا ال  »قرارات االمم املتحدة واللجان املنبثقة عنـها      

تستطیع ان حتلـه االمـم املتحـدة ال اعتقـد ان اللجـان          
يف اشـارة اىل اقـرتاح العـراق     « املقرتتة تستطیع ان حتله   

ومل . تشكیل جلنة عربیة ملتابعة قضیة االسـرى الكـویتیني      
تتضح االسباب اليت جعلت الوزیر یتجاهل مصري مثانیة مـن      
املواطنني البحرینیني الذین مل یعرف مصريهم حىت اآلن منـذ      

 من مدینة النجـف االشـرف الـيت     ١٩٩١اختفائهم يف ربیع    
ومنـذ ذلـك   . كانوا یتلقون فیهـا دراسـتهم الدینیـة       

 الوقت بذلت عائالت هؤالء جهودا كبرية يف البحـث عنـهم،      
ومل تقـم حكومـة    . وسافر أهلهم اىل االردن من اجل ذلـك     

 . البحرین بأیة خطوة لكشف مصريهم
وعلى صعید آخر ما تـزال قضـیة العـاطلني عـن العمـل          
. تستعصي على احلل نظرا لغیاب القرار السیاسي احلـازم     

وقد اقتصر اهتمام احلكومة هبذه القضیة على التصـرحيات      
للجان الـيت ال متلـك قـوة    وطرح اخلطط النظریة وتشكیل ا    

وقال وكیل وزارة العمل والشؤون االجتماعیـة      . القرار
الوزارة متكنت من خلق قاعدة معلومات دقیقـة عـن      »ان  

حجم البطالة واعداد الباحثني عن عمل ملسـاعدهتا يف حـل       
وتكـرر احلـدیث عـن     . «مشكلة البطالة وحصـر أعـدادهم     

ا جمموعـه  لتوظیف م« ارنست یونج»توقیع عقد مع مؤسسة     
وطرحت مقرتحات وقـرارات  .  باحث عن عمل خالل عامني    ٠٠٠٤

حكومیة بعنوان املسامهة يف حـل املشـكلة، لكـن القضـیة         
االساس وهي تقلیص العمالة االجنبیة بقیت على حاهلا ومل     

وبالرغم من التصرحيات اليت صدرت  . یصدر بشأا اي قرار   
عن العمل قبل شهرین عن ختصیص مساعدات مالیة للعاطلني     

فقد استمرت معاناهتم بسبب تردد احلكومـة يف صـرف تلـك        

واستثين الكثريون منهم وذلـك لكـي ال تتضـح        . املساعدات
حقیقة حجم مشكلة البطالة فتصطدم باالرقـام احلقیقیـة       

وبدال من اعتبار هذه املساعدات املالیـة شـكال       . لعددهم
من اشـكال الضـمان االجتمـاعي املعمـول بـه يف الـدول           

مكرمـة  »تقدمة، یصر االعـالم الرمسـي علـى تسـمیتها         امل
بالرغم من اا خترج من موازنة الدولـة ولـیس       « أمريیة

وتـنعكس هـذه التسـمیة سـلبا علـى       . من اي مصدر آخر   
نفسیات مستحقیها من العـاطلني عـن العمـل ویعتربوـا         

 .اهانة اضافیة من قبل احلكومة
 
  سبتمرب٧

اطلني عن العمل عزمها على فیما أعلنت جلنة املدر سني الع    
ــة     ــام وزارة الرتبی ــان ام ــلمي ث ــام س ــة اعتص اقام
والتعلیم، مت تبـادل التصـرحيات بـني املعتصـمني ووزیـر          
الرتبیة والتعلیم حول ما حدث خالل االعتصام االول یـوم      

واكد املعتصـمون يف بیـان صـدر امـس ان        . السبت املاضي 
یعكـس  الوزیر رفض طلبهم مقابلته وان ما قـاموا بـه       

. االسالیب املتحضرة لشعب البحـرین يف مطالبتـه حبقوقـه       
وجاء يف البیان ان اختیـار تسـعة ممـثلني هلـم ملقابلـة          

على اساس عدد ختصصات اجلامعیني العـاطلني   »الوزیر  جاء    
وجـاء  « وحرص منظمي االعتصام على وجود ممثل عن كل ختصص    

 نستنكر مرة اخرى معاملة الوزارة الـيت ال     » يف البیان 
وحنم ـل الـوزیر   ... تتناسب مع طبیعة املرحلة االصـالحیة     

  .«مسؤولیة ما حيل من حیف بالطلبـة اجلـامعیني اخلـرجيني   
واكدوا استعدادهم للتعاون مع املسؤولني بصدر رحب حلـل      

وكان الوزیر قـد أطلـق تصـرحيا فیـه        . مشكلة البطالة 
الكثري من املغالطات حسب قول جلنة االعتصـام قـال فیـه        

وسوف یتضح غدا مدى . كان مستعدا ملقابلة املعتصمني   انه  
استعداده ملناقشة مطالب هـؤالء املـواطنني احملـرومني مـن         

ویتوقع حضور عدد كبري من العاطلني عن العمل     . الوظیفة
خصوصا يف ظـل فشـل سیاسـات احلكومـة الحتـواء االزمـة،           

. ورفضها اختاذ القرار الضروري خبفض العمالة االجنبیـة     
صحايف علي صاحل قد وقف مع الباحثني عن العمل يف    وكان ال 

 . «اخباراخللیج»عموده الیومي جبریدة 
ومن جهة اخرى ذكر عدد من ا ملواطنني ام مـا یزالـون       
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یتعرضون للمطاردة واملضـایقة مـن عناصـر جهـاز امـن          
الدولة مثل عیسى املسـّلم مبركـز شـرطة احلـورة وعـادل          

وقال احـد هـؤالء   . ةفلیفل وابراهیم حبیب مبركز القلع    
انه تعرض مؤخرا للتعذیب على یدي املسّلم شخصیا، االمر     

وذكر آخـر ان عـادل فلیفـل    . الذي مل ميكن التحقق منه    
وابراهیم حبیب قاما بضربه قبل اسبوعني بعد اعتقالـه       

وقـد اتصـل بعـض    . لدى عودته من خارج البالد عرب اجلسر    
للقیـام مبـا   هؤالء باجلمعیة البحرینیة حلقـوق االنسـان       

وجتـدر االشـارة اىل ان عناصـر      . تستطیعه بشأن قضـیتهم   
جهاز التعذیب ما یزالون یتمعتون حبمایة احلكومة الـيت      
ترفض فتح باب التحقیق يف جرائم التحقیق اليت ارتكبـت      

 .حبق ابناء البحرین خالل احلقبة السوداء
وما یزال الغموض یلف قـرار انشـاء حمافظـة خامسـة يف         

وقـد جـاء االعـالن عـن      . ف باحملافظة الوسـطى   البالد تعر 
وكانت . انشاء تلك احملافظة يف مرسوم امريي صدر یوم امس    

هناك حىت اآلن اربع حمافظات یرأس كال منها احـد افـراد       
ومل یتضح ما اذا كان انشاء احملافظـة     . العائلة احلاكمة 

 . اخلامسة مرتبطا باالعداد النتخابات بلدیة او برملانیة
ید آخر عقد الوفد البحـریين الـذي حضـر قمـة        وعلى صع 

مكافحة العنصریة يف جنوب افریقیـا یـوم امـس مـؤمترا         
وشـرحت الـدكتور سـبیكة النجـار       . صحافیا حول القمة  

االمني العام للجمعیة البحرینیة حلقوق االنسـان الـدور       
الذي قام بـه الوفـد الـذي ضـم باالضـافة للـدكتورة           

لعالقـات الدولیـة   النجار كال من نبیـل رجـب مسـؤول ا       
للجمعیة وبعد النيب العكري من جلنة الدفاع عـن حقـوق       
االنسان يف البحرین وعبد اهلـادي اخلواجـة مـن املنظمـة         
البحرینیة حلقوق االنسـان واحملـامي حممـد رضـا بوحسـی ن          

وقد طالب الوفد يف مذكرة وزعـت علـى      . بصفته الشخصیة 
سـات  الوفود العربیة بعقد مـؤمتر عربـي ینـاقش املمار       

العنصریة وحظـر التمییـز العنصـري باعتبـاره جرميـة          
وقدم الوفد كـذلك ورقـيت عمـل      . یعاقب علیها القانون  

حول العمالة االجنبیة يف اخللیج وعدم التسامح يف منطقة     
 .الشرق االوسط

 
  سبتمرب٠١

اصبحت الكرة يف ملعب احلكومة، هـذا مـا یـراه منظمـو         
وم السـبت املاضـي   اعتصام املدرسني الباحثني عن العمل ی    

امام مبىن وزارة الرتبیة والتعلیم مبدینة عیسـى، وهـو       
وقد شارك يف املمارسـة  . االعتصام الثاني يف غضون أسبوع    

 مـن املدرسـني   ٠٠٣االحتجاجیة السلمیة االخرية اكثر مـن      
. واملدرسات الباحثني عن وظیفة مناسبة يف قطاع التعلیم    

ل من سبتمرب قـد ادى  وكان االعتصام االول الذي مت يف االو    
اىل تبادل االهتامات بني املعتصمني ووزیـر الرتبیـة، حممـد        
جاسم الغتم، املعروف بعقلیته العسكریة يف التعاطي مع     

واهتمت وسائل االعالم احمللیة والدولیة    . الشؤون املدنیة 
هبذا احلدث، ونشرت  وكالة انبـاء اسوشـیتد بـرس خـربا         

یني القى السید حممـد   وبعد لقائه بالصحاف  . موسعا حوله 
مريزا، ممثل جلنـة العـاطلني، بیانـا شـرح فیـه دوافـع           

علـى  »وقال ان التجمع الثاني جاء    . االعتصام واهدافه 
خلفیة االنتقادات الكثرية اليت وجهتـها جهـات عـدة اىل        
التعاطي السليب الذي أبدته وزارة الرتبیـة والتعلمـي       

رتقیعي الذي ان النهج ال   » واضاف. «جتاه االعتصام االول  
تتبنــاه حــىت اآلن وزارة الرتبیــة  يف معاجلتــها ألزمــة   
اجلامعیني العاطلني یعرب عـن اسـتمرار مؤسـف للسیاسـات         
السابقة اليت جتاوزهتا مرحلة  املیثاق الوطين، وقد كنـا      
على أمل كبري باالستجابة امللحـة والطبیعیـة للمطالـب        

 والتعلـیم  املرفوعة هبذا اخلصوص اىل سعادة وزیر الرتبیة    
يف أكثر من مناسبة  وموقع، ومل یكن يف احلسبان أن تأخذ     
هذه االستجابة اسلوب االلتفاف والرتقیع من خالل مغادرة     

وخلص السید حممد مريزا . «سعادة الوزیر البالد اىل اخلارج    
 االسـراع يف اجـراءات    مطالب املدر سني واملدر سات مبا یلي    

. نیني العاطلني عن العمـل  التوظیف جلمیع اخلرجيیني البحری   
نشر قوائم التوظیف حسـب االولویـة والتسلسـل الـزمين         
لیطلع كل خریج على تاریخ توظیفه، خلق وظائف مناسبة     
تؤمن العیش الكرمي للخرجيني ممن لیس هلم شـاغر وظیفـي يف       

اعتماد سیاسة االحالل والتـوطني السـریع      . سلك التدریس 
ظائف الـيت یشـغلها   للكوادر البحرینیة املتخصصة يف الو    

غري البحـرینیني يف وزارة الرتبیـة والتعلـیم، انتـهاج         
مبــدأ الشــفافیة يف االعــالن عــن أعــداد املــوظفني غــري  

 . البحرینیني يف وزارة الرتبیة عرب وسائل االعالم احمللیة
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و من جهة اخـرى مل تتضـح بعـد طبیعـة زیـارة السـید           
لدولیة اىل رونالد نوبل، االمني العام لشرطة االنرتبول ا    

البحرین، وما اذا كانت مرتبطة بقضیة تزویر العملـة      
سـیتم   » وقال السـید نوبـل    . البحرینیة وغسل االموال  

توفري أسالیب تدریبیة خاصة ومعدات متطورة تسـتخدم يف      
وذكر أن احملادثـات قـد تركـزت      . «مكافحة خطر التزویر  

على سبل مكافحة اجلرائم املالیة وخاصـة غسـل األمـوال        
وقـد  . ي أصبح ميثل مشكلة عاملیة مبلیارات الدوالرات    الذ

كشف السید نوبـل أیضـا أن البحـرین قـد اسـتعانت يف          
 يف إصدار مثاني مذكرات   اإلنرتبول السنة املاضیة بشرطة    

ــلطات    ــاس الس ــه التم ــرد تلقی ــة، ومبج ــال دولی اعتق
 بإخطار مجیـع الـدول     اإلنرتبول البحرینیة قامت شرطة    

 . ٨٧١ددها األعضاء البالغ ع
 عامـًا، یعـود اىل البحـرین    ١٢بعد غیاب دام أكثر من     

 یوم األربعاء القادم االستاذ حسن 
موسى الذي عمل لسـنوات طویلـه كباحـث يف جمـال حقـوق          
االنسان وممثل للمنظمـة  البحرینیـة حلقـوق االنسـان يف         

 بریطانیا و أحد مؤسـسي نشاط حقوق االنسان يف 
الفاعـل يف جمـال الفعالیـات     ومن خالل دوره    .. البحرین

املتعلقة بقضایا حقوق االنسان، أقام حسن موسى عالقـات      
واسـعة  مــع املنظمـات الدولیــة مثـل منظمــة العفــو     
ومنظمة  مراقبة حقوق االنسان والفیدرالیـة الدولیـة       
واملنظمة العاملیة ملناهضة التعذیب،  وكذلك مع اعضـاء      

 مـع العدیـد مـن     الربملانني الربیطاني واالوروبي، وایضاً   
وشـارك  يف  . الصحف  الدولیـة، وهیئـة االمـم املتحـدة        

الكثري من املـؤمترات  الدولیـة والـدورات التدریبیـة         
وكـان لنشـاط   . وورش العمل املتخصصة يف حقـوق االنسـان      

حسن موسى وغـريه طـوال   .حقوق االنسان الذي شارك فیة أ    
السنوات السابق  دورًا هامـًا يف مـا تشـهده البحـرین         

ویتطلع السـید حسـن موسـى مـن خـالل        . الیًا من تغیري  ح
تواجده يف البالد اىل املشاركة يف دعم اجلهود حنـو تعزیـز       

 .اوضاع حقوق اإلنسان يف البحرین
 
  سبتمرب٤١

ما تزال قضیة البطالـة تتصـدر اهتمامـات املـواطنني،         

وعب ـر مواطنـون   . باالضافة اىل اهلموم السیاسیة االخـرى     
لقضاء على البطالة عن اسـتغراهبم مـن    ناشطون يف جمال ا   

ابقاء املیزانیات املرصودة ملكافحة هذه الظاهرة خـارج      
وأشـاروا علـى وجـه     . نظام التدقیق القانوني احلكومي   

 ملیـون دینـار الـيت خصصـتها     ٥٢التحدید اىل ان الــ      
ــبة      ــع للمحاس ــة ال ختض ــكلة البطال ــل مش ــة حل احلكوم

صـرفها بالشـكل   القانونیة، وبالتايل فمن الصعب ضمان     
 . املناسب يف اال الذي خصصت له

ويف هذا اال ذكر الكاتب علي صـاحل يف عمـوده الیـومي        
 طبیبا عامـا  ٤١ االول من من   انه تلقي مؤخرا رسالتني   

أــوا دراســة الطــب وتــدربوا ســنة واحــدة مبستشــفى  
السلمانیة ثالث سنوات للحصول على مستوى االمتیاز وما     

 سـنوات  ٤لتوظیف وام یعملون طیلـة    زالوا یانتظار ا  
حنن أطباء درسـنا    » وتقول رسالة هؤالء االطباء   . باان

يف اخلارج ملدة ست سنوات شـاقة، بعیـدا عـن أهالینـا،         
نتعرض لضغوط مالیة واجتماعیـة شـدیدة یومیـا، هـذا         
باالضافة اىل عدم االحساس باالمان الذي كنا نواجهه كـل      

ن حيمینا وال من یسمع شكوانا، یوم وحنن يف غربتنا، فال م    
حتم لنا كل تلك االعباء ومنها الدیون اليت ال نـرى ایـة       
فرجة او أمل يف تسدیدها ما دامـت هـذه حالنـا، حـال         

لكـن   » وقال االطباء يف رسالتهم  . «التائه اهول املصري  
. «ما حدث، ولألسف، یقتلنا قتال یومیـا وميیتنـا بـبطء       

ریب مبستشـفى السـلمانیة   ووصفوا كیف دخلوا فرتة التـد     
تكبـدنا فیهـا مصـاریف اضـافیة فـوق       »ملدة عام كامل    

هـذه هـي     » واسـتمروا يف شـكواهم    . «مصاریف دراسـتنا  
السنة الثالثة اليت نكرر فیها دخول امتحان االمتیاز،     

بعثنــا  » وقــالوا. «ومل یــتم تثبیــت اي واحــد منــا
الرسائل اىل وزیر الصحة ووزیر العمل، ولكن رمبا هـذه      

وانتـهوا  . «الرسائل ال تعين هلم ادىن اعتبار بشري لنا،    
 . «ال نطلب غري حقنا الطبیعي يف هذه البالد » اىل القول

ومن جهة اخرى، ما یـزال صـیادو االمسـاك البحرینیـون         
یشكون من اوضاع مهنتهم وكیف اا اصبحت تتعرض للكثري     

. من املشاكل بسبب عدم وضوح السیاسات احلكومیة ازاءها    
قالوا خالل لقاء عقدوه قبل یومني ان من ابرز املشاكل     و

اليت یواجهوا تصاعد اعداد الصیادین اآلسیویني الـذین      
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تسـتخدمهم بعــض اجلهــات املتنفـذة واســتخدام الشــباك   
االسـرائیلیة الــيت أصـبحت تشــكل خطـرا علــى البیئــة    
البحریـة وختلــق عـدم تكــافؤ يف فـرص الصــید بـني مــن     

 .ملهایستعملها ومن ال یستع
ومن جهة اخرى حظي االستاذ حسن موسى، الناشط احلقـوقي      
البحـریين، باســتقبال جیـد لــدى وصـوله الــبالد یــوم    

وكـان يف  . االربعاء املاضي بعد غیاب دام عشـرین عامـا      
وسـوف  . استقباله عدد من الشخصیات الشعبیة املعروفـة     
حقـوق  »یشارك االستاذ حسن موسـى يف نـدوة خاصـة حـول         

وهـو شـعار اختـذ مـن احلـدیث        « ملـواطن الوطن وحقـوق ا   
، یشـارك فیهـا كـذلك      «حب الوطن من االميـان     » الشریف

وسـتكون النـدوة مسـاء     . االستاذ عبد اهلـادي اخلواجـة     
كما التقى االستاذ حسن  . االربعاء املقبل مبنطقة الدراز   

موسـى بعــدد مــن الشخصـیات والفعالیــات الشــعبیة يف   
 .البالد

نشـر اي  « اخبـار اخللـیج   »وعلى صعید آخر رفضت جریدة    
مقال مؤیـد جلمعیـة الوفـاق الـوطين االسـالمیة املزمـع           

وقد استلمت ادارة التحریـر اربعـة مقـاالت        . انشاؤها
على االقل تدافع عن مشروع اجلمعیة بعد تعرضـها حلملـة       

وتربر ادارة اجلریدة . اعالمیة معادیة يف االسابیع االخرية    
ى الرتخـیص القـانوني   هذا الرفض بان اجلمعیة مل حتصل عل    

ویتساءل املعنیون بأمر اجلمعیة عن املنطـق الـذي       . بعد
یسمح باهلجوم على اجلمعیة ومينع الدفاع عنها حبجة عـدم      

 .حصوهلا على الرتخیص القانوني
 
  سبتمرب٧١

یسود املنطقة قلق كبري من التطورات اخلطرية اليت یشهدها     
بري بـني  العامل واليت تشـري اىل احتمـال صـراع عسـكري كـ         

الوالیات املتحدة واجلهات اليت تعتربهم مصـدر خطـر علـى        
جاء ذلك يف اثر اهلجمات اال نتحاریة علـى مـبىن       . امنها

التجارة العاملي والبنتاجون، ومها اكـرب عمـل ارهـابي        
شهدته الوالیات املتحدة وادى اىل مقتل اكثـر مـن مخسـة        

يت وادانت املعارضة البحرینیة العملیـات الـ     . آالف شخص 
أودت حبیـاة آالف االبریــاء، وكــل اعمـال العنــف الــيت   
تســتهدف االبریــاء، مشــرية كــذلك اىل معانــاة الشــعب  

الفلسطیين الیومیة وضرورة وقف االعتـداءات املتواصـلة       
وهناك ترقـب  . علیهم من قبل قوات االحتالل االسرائیلیة    

قلق ملا سیحدث يف االسابیع القادمة خصوصـا مـع تصـاعد        
المریكیة ضد افغانستان، وعب ر الكـثري مـن      التهدیدات ا 

السیاسیني عن قلقهم من حدوث اعمال عسكریة غري مدروسة     
من شأا ان تكـر س ظـاهرة العنـف واالرهـاب وال تقضـي          

وقال هؤالء ان مـن الضـروري التصـدي السـباب         . علیهما
ــة    ــاء مبواجه ــدم االكتف ــا وع ــف وعالجه ــاب والعن االره

 .الظواهر
لبحرینیة ملقاومة التطبیع مع العـد   وقد دعت اجلمعیة ا   

واالســرائیلي اىل اجتمــاع عقــد مبقــر اجلمعیــة بنــادي  
العروبة، وناقش اتمعون مقررات املؤمتر الشعيب املنعقد     
يف بريوت الحیاء الذكرى االوىل النتفاضة القدس اليت تصادف     

وتستمر الفعالیات اليت دعت الیها اجلمعیـة     .  سبتمرب ٨٢
تقرر يف االجتماع الذي حضـرته اللجنـة      و. اسبوعا كامال 

االهلیة لدعم االنتفاضـة ومجعیـة ضـة فتـاة البحـرین          
ومجعیة التوعیة االسـالمیة ومجعیـة االصـالح االجتماعیـة،         

 سـبتمرب، ورفـع   ٨٢القیام مبسرية تضامنیة یـوم اجلمعـة       
العلم الفلسطیين على اسطح املنازل وفتح باب التربعـات      

 رغبة يف ان ترتكـز املسـرية علـى       وهناك. لدعم االنتفاضة 
االهداف املتوخاة منها وعدم اخلـروج عـن جهـا العـام         
الذي یضمن تفاهم املشاركني فیها واظهار صورة متحضـرة      

 .ألبناء البحرین
ويف املنامة اجتمعـت صـباح الیـوم اجلمعیـة العمومیـة          
للجنة العامة لعمـال البحـرین مبقـر اللجنـة مبنطقـة          

 شـركة هبـا   ٨١ندوبا عمالیا ميثلون   م ٠٩العدلیة حبضور   
 الف عامل، وذلك العـداد االرضـیة لتشـكیل نقابـات         ٥٢

وكانـت مصـادر حكومیـة قـد أشـارت اىل عـدم           . عمالیة
ارتیاح بعض االوساط احلكومیة هلـذا االجتمـاع والتوجـه        
لتشكیل النقابات العمالیة، حبجة ان ذلـك سـوف یعـوق        

 . االستثمارات االجنبیة يف البالد
 جهتهم یسعى طلبة وطالبات البحرین النشـاء احتـاد       ومن

. طالبي هلم، برغم رفض احلكومة طلبا بذلك الشهر املاضـي     
وینظم الطلبة بعض النـدوات لطـرح املوضـوع هبـدف بـث          
الوعي بضرورة العمل النقابي يف اوساط الطلبة خصوصـا      
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ان فرتة الدراسة اجلامعیة مهمة جـدا يف تشـكیل ذهنیـة        
وسامهت احلركة الطالبیـة يف   . للحیاة الحقا الفرد وهتیئته   

السـابق بــدور مرمـوق يف بــث الـوعي وحتریــك االوضــاع    
 .والدعوة لالصالح

انتقل اىل رمحة ربه االستاذ جاسم حممد فخرو، رئیس نادي     
الرعوبة ورئیس اجلمعیة البحرینیة ملقاومة التطبیع مع     
 العدو الصهیوني وذلك مساء اجلمعة املاضیة خالل تلقیـه     
العالج من مرض عضال يف الوالیات املتحدة االمریكیة وعرف     
الفقید مبواقفه الوطنیة املشر فة وحرصـه علـى الوحـدة        

وقـد  . الوطنیة وطرح املطالب الشعبیة يف الفرص املتاحة    
وكتـب  . نعت الشخصیات البحرینیة الفقید بشـكل واسـع      

االستاذ عبد الرمحن النعیمي مقـاال اشـاد فیـه مبواقـف         
. م جاسم فخرو، خصوصا جتاه القضـیة الفلسـطینیة      املرحو

 .تغم د اهللا الفقید واسع رمحته وأسكنه وسیع جناته
 
  سبتمرب٩١

يف خطوة ذات امهیة خاصـة وافقـت احلكومـة علـى إشـهار          
لتكـون أول مجعیـة    « مجعیة العمـل الـوطين الـدميقراطي      »

جاء ذلك بعـد عـدة شـهور مـن طلـب        . سیاسیة يف البالد  
وقـال االسـتاذ   . خصیة وطنیة دميقراطیـة   ش ١٤تقدمت به   

عبد الرمحن النعیمي، أحد مؤسسي مجعیـة العمـل الـوطين        
اقتنعـت بـان علنیـة احلركـة      »الدميقراطي ان السلطات    

، «السیاسیة ضرورة من ضـرورات التجربـة الدميقراطیـة       
حمطـة كـبرية مـن حمطـات االنفـراج       »ووصف القرار بانـه     

یاسیة ان تنتقل من السیاسي، وعامل تشجیع للحركة الس    
أسـالیب العمــل الســابقة السـر یة اىل العمــل العلــين   

وقال ان هنـاك قواسـم مشـرتكة اتفـق علیهـا          . «العلين
املؤسسون من بینها تعزیز النهج االصالحي الذي دّشنه مسو     
االمري، والتمسك بالدستور والدفاع عـن حقـوق االنسـان        

أسـفه  وعب ـر النعیمـي عـن     . «والتعبري عن مصاحل الشعب   
لرحیل االستاذ جاسم فخرو الذي انتخـب رئیسـا للجنـة        

 .للتحضريیة للجمعیة
وهناك أنباء عن توجه احلكومة للموافقـة علـى إشـهار        

الـيت تقـدمت بطلـب     « مجعیة الوفـاق الـوطين االسـالمیة      »
ومتثل هذه اجلمعیة قطاعـا واسـعا     . التأسیس قبل شهرین  

تفــتح مـن التیــار االســالمي يف البحـرین، ویتوقــع ان   
. عضویتها جلمیع املواطنني ممن تتوفر فیهم شروط العضویة    

ومتىن املؤسسـون ان تسـاهم اجلمعیـة يف العمـل السیاسـي          
العام بشكل اجيابي وان تستمر يف انفتاحها علـى بقیـة       

ویتوقع ان تعقد اجلمعیة   . التیارات الوطنیة واالسالمیة  
 . اجتماعا قریبا إلكمال اجراءات التأسیس واالهداف

يف هذه االثناء تقـدمت جمموعـة مـن املـواطنني اىل وزارة         
صندوق العامل »العمل والشؤون االجتماعیة بطلب تأسیس     

، الـذي یهـدف اىل مسـاعدة العمـال البحـرینیني          «اخلريي
ــة    ــات الدول ــع مؤسس ــاون م ــة، والتع ــرهم احملتاج وأس

كما یدعم ویتبىن املشاریع  . واداراهتا لدعم العمل اخلريي   
وكافة القطاعات املعیشیة والتوسع يف العمـل     االنتاجیة  

العمايل اخلريي لیغطي كافة العمـال البحـرینیني حتقیقـا        
وتتكون اللجنـة التأسیسـیة     . ملبدأ التكافل االجتماعي  

 .من عشرة اشخاص برئاسة فیصل فوالذ
وفیما یستمر القلق يف املنطقة يف إثر تفجريات نیویـورك      

وكّتاب االعمدة عن ذلـك  وواشنطن عب رت االوساط الشعبیة     
القلق وشجب اعمال العنف واالرهاب، مـع الـتحفظ علـى        
االهتامات االمریكیة اليت وجهتها جلهات عربیة واسـالمیة،      
ولصق صفة االرهاب الدويل باالسالم وعدم ادانـة االرهـاب       

وبشكل عام لیس هناك محاس شـعيب لالجـراءات       . االسرائیلي
حالیا لضـرب مواقـع يف   العسكریة اليت تقوم هبا واشنطن     

وأملح ويل العهـد يف مـؤمتر   . افغانستان او اي مكان آخر    
صحايف عقده یو م امـس  اىل اسـتعداد حكومـة البحـرین         

ال  » للموافقة على اي طلب تتقدم به الوالیات املتحـدة     
ميكننا التغاضي عن عالقات الصداقة مع الوالیات املتحدة     

یـه فانـه يف حالـة    وهي عالقات بني امریكا واخللیج، وعل    
وجود حاجـة اىل ایـة مسـاعدة فاننـا سـنقف اىل جانـب           

 . «أصدقائنا
ومن جهة اخرى وافقت اجلمعیة العمومیة للجنة العامـة      
لعمال البحرین باالمجاع على مسـودة قـانون النقابـات        

وسوف یرفع القـانون  . وذلك فیاجتماعها یوم امس االول    
باشـر اللجـان   اىل جلنة  تفعیل املیثاق القـراره،، وست     

 شركة بالتحضري لتشكیل نقابـات خاصـة     ٨١العمالیة يف   
وهناك صمت تام من اجلهات احلكومیة حول النقابات،     . هبا
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وكان ذلك واضحا من امتناع االعالم   . وعدم ارتیاح منها  
احمللي عن نشـر املقـاالت الـيت تؤیـد تشـكیل النقابـات           

 .العمالیة
 
  سبتمرب١٢

ة ضـد افغانسـتان علـى خطـب      هیمنت قضیة احلرب احملتملـ    
اجلمعة هذا الیوم، وهناك شبه اتفاق بني اخلطباء وأئمة     
املساجد على شجب اي عمل یستهدف ایـة دولـة اسـالمیة،        
هذا مع االعرتاف بعدم جـواز قتـل االبریـاء يف االعمـال         

وقد تطرق الشیخ عیسى امحد قاسـم يف خطبتـه       . االرهابیة
 تقـدمي التسـهیالت   اىل هذه القضیة مؤكدا على عدم جواز    

وتطرق الشیخ عبد االمري . ألي حرب ضد املسلمني يف اي مكان    
وخـالل االیـام السـابقة    . اجلمري اىل هذه القضیة كـذلك     

تواصلت اخلطب الدینیة املنددة خبطط لتوجیـه ضـربات اىل       
بالد املسـلمني بـدون اي دلیـل علـى تورطهـا يف اعمـال           

ان ضـرب   » وقال االستاذ عبـد الوهـاب حسـني       . ارهابیة
، «افغانستان بدون أدلة قاطعة هو عمـل ظـامل ومرفـوض       

ان تنتهج سلوكا حضاریا يف تعاملها مع   »وناشد امریكا   
ننصــح  » وقــال الشــیخ نظــام یعقــوبي. «هــذا احلــدث

 بالرتوي والرتیث والبحـث عـن كـل االحتمـاالت          امریكا 
املمكنة حیث ان المریكـا اعـداء كثـرا لیسـوا فقـط يف          

لـیس هنـاك    » وقال الشیخ علـي مطـر     . «الميالعامل االس 
دلیل على ان الدول االسالمیة متورطة يف عملیة االرهـاب      

والشـرع ال یبـیح االعتـداء علـى       ... اليت وقعت مـؤخرا   
املدنیني حىت وقت احلـروب، وال جيـوز الي دولـة عربیـة او         

وقـال الشـیخ   . «اسالمیة ان تقف وراء ضرب أفغانسـتان     
ت جدال ان بن الدن ضـلیع يف هـذه     لو ثب  » عادل املعاودة 

العملیة فان ذلك ال یربر ضرب بلد اسـالمي، وميكـن فقـط        
تقدمي العون المریكا اللقاء القـبض علـى الشـخص الـذي         

 ««اقرتف جرما ما
وعلم كذلك ان احلكومة رفضت السماح مبسرية شعبیة كانـت      
قد أعدت لالحتفاء بذكرى مرور عام واحد على االنتفاضة     

وقد تقدمت جلنة مقاومـة التطبیـع بطلـب        . الفلسطینیة
الرتخـیص يف وقــت ســابق ولكـن وزارة الداخلیــة رفضــت   

وسوف تقام صالة مركزیة كـبرية جبـامع كربابـاد        . الطلب

لیلة اجلمعـة املقبلـة باملناسـبة، ویتوقـع حضـور آالف          
املواطنني لتلك الصالة نظرا للمشـاعر الفیاضـة ألبنـاء        

 .البحرین جتاه شعب فلسطني
د لوحظ ان قوات االمن البحرینیة اصبحت تراقـب عـن       وق

كمـا  . كثب التجمعات الشعبیة وصـالة اجلمعـة واجلماعـة       
فمثال هنـاك  . أصبحت تتابع الشخصیات الدینیة املعروفة    

جمموعات من قوات االمن تراقب حتركات الشیخ عیسـى امحـد       
قاسم بشكل متواصل، وتتخذ مواقع هلا بالقرب من اجلامع     

وتعتـرب هـذه التحركـات    . فیه یشكل متواصل  الذي یصلي   
استفزازیة بشكل كبري للمواطنني الذین اعتقدوا ان عهد     
القمع قد انتهى وان اجهزة االمن قد عادت اىل مقراهتـا      

 .وأصبحت هتتم بتوفري االمن للمواطنني ولیس استفزازهم
وكانت جمموعة من عناصر جهاز االمن قـد تواجـدت بشـكل        

وك مبنطقة الدراز قبل لیلتني عنـدما   مكثف عند مأمت املرت   
وشارك يف النـدوة حـول   . كانت هناك ندوة تعقد يف املأمت    

حقوق االنسان كل من االستاذین حسن موسى وعبـد اهلـادي       
وكان احلضور جیدا بالرغم من انشـغال ابنـاء       . اخلواجة

ولـوحظ  . املنطقة مبراسم تشییع شاب وشابة توفیا مؤخرا    
 واضـح بـدون اي مـربر، وكـان      حضور عناصر االمن بشـكل    

 .انعكاس ذلك التواجد سلبیا على نفوس املواطنني
ويف تطور خطـري بعـث جهـاز االمـن اسـتدعاء لعـدد مـن            
املواطنني بتهم خمتلقة ید عي جهاز  هندرسون اا ارتكبت     

ومحلــت رسـالة االســتدعاء الــرقم  . يف الفـرتة الســابقة 
حلسني الصايف،  عبد علي عبد ا   ومشل كال من   ٠٠٠٢   ٦٢٨٠٠٠

علي رضا علي، عبد اهللا علي الربي، علي امحد جاسم وعلـي      
وكـان هــؤالء معـتقلني خــالل احلقبــة   . سـلمان العنصــرة 

 ٠٥السوداء وخرجوا من غرف التعـذیب بكفالـة قـدرها        
مث جاء العفو العام الذي أصدره مسو   . دینارا لكل منهم  

ــري يف  ــذلك ٥االم ــهم ك ــي ومشل ــر املاض ــتغرب .  فربای واس
املواطنون من عودة سیاسة االستدعاءات جمددا خصوصا بعد     
طرح املشروع االصالحي وبدایة الشعور الشـعيب بقـدر مـن        

ویتسـاءل  . االمان الذي مل یتوفر خالل احلقبـة السـوداء      
  ما معىن العفو االمريي الشامل اذن؟ املواطنون

 
  سبتمرب٤٢
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حرب یزداد القلق یوما بعد آخر يف البالد وذلك حتسبا لل    
وینطلـق  . «االرهـاب »اليت أعلنتها الوالیات املتحدة ضد     

هذ القلق من الشعور بان القواعد العسكریة يف املنطقة     
ستكون منطلقا للعملیات العسـكریة ضـد املواقـع الـيت         
حتددها واشنطن، وبالتايل ستكون املنطقـة طرفـا يف حـرب        
. نامجة يف یعض جوانبها من سیاسات امریكیة غري متوازنة    

استمر أصحاب االعمدة الیومیة يف رفض العمل العسـكري      و
وكتـب علـي صـاحل عمـودا بعنـوان        . والتشكیك يف جدواه  

عـرض فیـه السیاسـة االمریكیـة يف        «  إحراجات اخللـیج  »
  وانتهى اىل القول. املنطقة واحلساسیة الشعبیة جتاهها

 الوالیات املتحدة لیس لدیها وقت لالستماع والرد على     «
ي يف موقع الرد واالنتقام فقط، وال یهمها ما    األسئلة فه 

یسببه وما خيلفه هذا االنتقام، وال یعنیهـا مـا یصـیب        
وال الشعوب اليت « القاعدة»الشعب الذي یأوي غصبا عنه     

، فهذه القواعد هي هلا «القواعد»حتتضن رغما عن أنفها     
 .ومن أجلها وبالتايل ال یهم ما تثريه وما حيدث حوهلا

 من الطالب البحرینیني يف الوالیات املتحـدة    وقد قرر عدد  
قطـع دراســتهم هنــاك والعـودة اىل البحــرین تفادیــا   

وهنـاك شـعور عـام     . لالعمال االنتقامیـة مـن املسـلمني      
بضرورة تنسیق املواقف اخللیجیة والعربیة جتـاه االزمـة       
املتفاقمة والضغط على االمریكیني للتعقل والتخلـي عـن       

 على ظاهرة االرهـاب واسـباهبا     عقلیة االنتقام والتعرف  
 . وعدم االكتفاء بعالج مظاهرها

ومن ناحیة اخرى نعت احلركة الوطنیة وفاة املرحوم حممد     
 عامـا  ٠٤حسن على نظام الدى توىف ىف املنفى ىف دىب بعـد      

وقد حاول الفقید العودة اىل البحـرین مـع      . من النفى 
عائلته، وارسل رسائل عدیـدة البحـرین ولكـن  وزارة        
الداخلیة رفضت عودته وخصوصا الضابط خالـد املعـاودة       

ویعترب املرحوم اقدم منفي مند ایام    . والضابط البنعلي 
 سـبتمرب  ٩١االستعمار الربیطاني، حیث غادر البحـرین يف      

وقـد  أصــدر خالـد هجــرس النـاطق باســم املنــرب    .١٦٩١
 . نعیا للفقید حتت التأسیس الدميقراطي التقدمي 

حتقیقـا اجرتـه الصـحفیة یـامسني       « اماالیـ »نشرت جریدة   
على اي اساس صرفت و « مكرمة الباحثني عن عمل   »بعنوان  

وقـد أجـرت  الصـحافیة لقـاءات مـع        « ملاذا توقفـت ؟   

العاطلني عن العمل الذین اعربوا عن دهشتهم الجـراءات      
وزارة العمل  يف توقیف املعونة لكـثري منـهم السـباب ال        

ــا ــاطلني . یعرفو ــد الع ــل  اح ــهم وحيم ــذین قابلت  ال
 ان الشـهادة مل تعـد     الصحافیة شهادة املاجستري قـائال    

انا و زوجيت  » وقال مواطن آخر عاطل عن العمل    . تنفعه
و قال اغلب العاطلني ان « ال نعمل ، اال نستحق املعونة؟    

هناك اجراءات تعجیزیة واسئلة تتدخل يف خصوصیاهتم جيـب      
كرمة حتولت اىل وقال هؤالء ان امل  . علیهم اجابتها شهریا  

اهانة، وعب ر بعضهم عن ان طلبه االساسـي احلصـول علـى        
و قد سبب هذا التحقیـق اسـتیاء     . وظیفة ولیس املكرمة  

كبري يف اجهزة الدولـة و خصوصـا وزارة العمـل، االمـر         
لنشر تصریح يف الیوم الثاني  « االیام»الذي دفع جریدة    

ــق و    ــذا التحقی ــن ه ــه ع ــذر فی ــفحة االوىل تعت يف الص
 . اليت جاءت يف التحقیق على حد تعبريها« املغالطات»

وعلى صعید آخر یتساءل الكثري من القطاعات العمالیـة      
 و الشعبیة و الباحثني عن عمل

العاطلني عن ماذا سـیحدث بعـد انتـهاء مـدة الشـهور          
 الستة اليت  حددت لصرف املعونة

ــزوج و ٠٠١للعــاطلني مبقــدار   دینــار ٠٧ دینــار للمت
 وبلغ عدد العاطلني حىت   .لالعزب

 عاطـل و قـد عجـزت    ٠٠٠٫٠٢الدفعة الرابعة اكثر مـن      
 وزارة العمل و كل اللجان اليت 

تشكلت ملناقشة موضوع البطالة من وضع حـل جـذري هلـذا        
وأبرمت حیث وزارة العمل اتفاقیـة مـع      . امللف الساخن 

 مالیـني  ٥الربیطانیـة مببلـغ    « ارنست اند یـونج   »مؤسسة  
 عاطـل  ٠٠٠٢ عاطـل فقـط اي   ٠٠٠٤توظیف  دینار من اجل    

ویعتـرب هـذا   .  للسـنة القادمـة   ٠٠٠٢للسنة احلالیة و    
املبلغ كبريا خصوصا ان عدد الذین سیتم تـوظیفهم، اذا      

. حققت الشركة التزامها ال یتجاوز ربع العدد املطلـوب     
وهناك ما یشبه االمجاع بان احلل اجلذري و السریع هـو يف      

و املدروس للعمالة الوطنیة حمـل   االحالل السریع واملنظم    
 . شخص٠٠٠٫٠٩١العمالة الوافدة اليت تقدر بـ 

ومن جهة اخرى بدأت الیوم وكالة انبا ءالبحرین بثها     
وكانـت وكالـة   . بعد صدور قرار من جملس الوزراء بذلك    

انبا ء اخللیج هي الوكالة الرمسیة املعتمـدة مـن قبـل        
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ة أنباء اخللیج وسوف یتم  االحتفاظ مبسمى وكال    . احلكومة
ومل یعـرف مـا اذا   . لتكون جممعا إخباریا لدول املنطقة    

كان هناك اي برنامج لتطویر الوكالة وأسـلوب عملـها       
كما لـیس معلومـا مـا اذا    . بعد سنوات من ضعف االداء    

اصبح لدى احلكومة ادراك حلقیقة ان االعالم الـذي یكـون       
عـالم  بوقا للحكومات یفقد تأثريه على اجلمـاهري، وان اال     

الفاعل هو الذي یتسـم باملوضـوعیة والعـرض املتـوازن         
 .ویرفض ان خيضع للتسییس

 
  سبتمرب٧٢

عقد اللیلة املاضیة االجتماع التأسیسي الثاني جلمعیـة      
الوفاق الوطين االسالمیة بقاعة شهرزاد، ونوقش فیه عدد     

ويف بدایـة  . من القضایا املرتبطة بالتأسـیس واالشـهار      
سه الدكتور نـزار البحارنـة عرضـت      االجتماع الذي ترأ  

جلنة املتابعة والتنسیق اليت انتخبـت يف االجتمـاع االول       
وأقر اتمعون توصیة مـن اللجنـة      . تقریرها وتوصیاهتا 

. بتوسیع عضویتها وصالحیاهتا وتغیريهـا اىل جلنـة حتضـريیة       
وانتخب احلاضرون مخسة أعضـاء آخـرین اضـیفوا لعضـویة         

ة االهداف واللوائح واآللیات،   وقدمت جلنة صیاغ  . اللجنة
وبعـد مناقشـة   . تقریرا عرضـه االسـتاذ حسـن املشـیمع        

التقریر مت التصویت على النظام االساسي املقرتح وایصال     
وانفض االجتماع . ایة مقرتحات اىل اللجنة يف غضون اسبوع    

يف موقت متأخر بعد نقاشات مستفیضة شارك فیهـا اغلـب       
 مـن قبـل مسـو االمـري      احلاضرین، وهناك موافقـة اولیـة     
 .ووزارة العمل على تشكیل اجلمعیة

« االرهـاب »وفیما یستمر االعداد للحرب االمریكیـة ضـد       
تتواصـل اجــواء القلــق يف املنطقـة، وتضــطرب املواقــف   

وقـد قامـت احلكومـة     . والسیاسات ازاءها بني احلكومـات    
بابعاد عبد الرحیم خان، الباكستاني اجلنسـیة، الـذي       

ویبدو ان االبعاد جـاء   . ارة الداخلیة یعمل شرطیا بوز  
بطلب من مسؤويل القاعدة االمریكیـة بعـد ان عب ـر عـن         

ویسود القلق بـني  . موقف ال یتفق مع السیاسة االمریكیة    
اجلالیات املسلمة يف البحرین وبقیة دول اخللیج حتسبا ملا     
قد یصدر مـن قـرارات بشـأا اذا انـدلعت احلـرب ضـد           

عار الـنفط يف االیـام االخـرية      وقد هبطت اس  . افغانستان

لعدد من االسباب من بینها اجتاه اقتصادات الغربیة حنو     
ــود ــنفط يف  . الرك ــدر وزراء ال ــا ان یص ــیس متوقع ول

اجتماعهم الیوم يف فیینا، قرارا خبفض سقف انتـاج دول      
منظمة اوبیك، وذلك بسـبب املعارضـة االمریكیـة لتلـك         

 .اخلطوة
ة وصـناعة البحـرین   ومن جهة اخرى اصـدرت غرفـة جتـار       

تقریرها السنوي، وطلبت من احلكومة ممارسـة الشـفافیة       
وتشكیل جملس اعلى للتخطـیط، ودعـم التـاجر البحـریين         

كما طالب باحلد مـن دخـول    . وحقوقه وفق مواد الدستور   
االجانب اسواق البالد بدعم من جهـات حكومیـة ورمسیـة،        

 . ومنع مزاولة كبار موظفي الدولة ملهنة التجارة
ــادیني    ــض اخلــرباء االقتص ــتغرب بع ــة اخــرى اس ــن جه وم
البحرینیني من اقرار جملس الوزراء مشروع توسعة مصـنع      

.  ملیون دوالر امریكـي  ٠٠٧١ألومنیوم البحرین بتكلفة    
فقد جاء ذلك بعد ان اعـرتض مسـؤولون كبـار يف بـاديء         
االمر على املشروع النه حيم ل البالد اعباء دیـون كـبرية،       

وكان . یزانیة التوسعة اىل ثلث ذلك املبلغ  وطالب خبفض م  
هناك شعور عام بان االمـر اسـتقر علـى ذلـك، وجـاءت          

. املفاجأة عندما أقر جملس الوزراء رأس املـال املـذكور      
وأشار اولئك اخلرباء اىل وجود جهات علیا مسـتفیدة مـن       
العموالت الكبرية اليت ستحصل علیهـا مـن هـذا القـرض،         

إسكات االصوات املعارضـة داخـل    فأصر ت علیه، واستطاعت    
 .العائلة احلاكمة

ومبناسبة الذكرى االوىل لالنتفاضـة الفلسـطینیة أصـدرت        
ــدو    ــع الع ــع م ــة التطبی ــة ملقاوم ــة البحرینی اجلمعی
الصهیوني بیانا أكدت فیه الوالء لقضیة فلسطني وكفـاح      

وطالب البیان بقیام  . شعبها لدحر املخططات الصهیونیة   
ــطینیة» ــة الفلس ــدس  الدول ــمتها الق ــتقلة وعاص  املس

یساهم شعبنا البحریين الويف كعادته      » واضاف. «الشریف
ــرب    ــوم يف أرض الع ــة الی ــات املقام ــة الفعالی يف كاف
واملسلمني تأكیدا لدوره القومي ووقوفه اىل جانب حقـوق      

وأشار ا لبیان اىل ما حققتـه االنتفاضـة      . «شعب فلسطني 
. ات كـبرية للقضـیة  الفلسطینیة يف عامها االول من اجناز    

تتطلع اجلمعیة البحرینیـة    » وانتهى البیان اىل القول   
ملقاومة التطبیع مع العدو الصهیوني اىل مشاركة واسعة     
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من ابناء شعب البحرین العظیم واالخوة العرب واملسلمني     
اليت مـن  « املقیمني على ارض البحرین يف كافة الفعالیات    

ازل یـوم غـد   بینها رفع علم فلسـطني علـى اسـطح املنـ        
وایقاف املرور ملدة دقیقتني يف السـاعة الثانیـة عشـرة        
بتوقیت القدس الشریف وتعزیز العمل املشـرتك مـن اجـل        

 . «استمرار جذوة االنتفاضة
 

 ١٠٠٢یومیات أكتوبر 
 
  سبتمرب٨٢

شارك املواطنون یوم امس اخوام الفلسطینیني بعدد مـن      
سـرية سـلمیة   الفعالیات بعد ان رفضت احلكومة السماح مب    
ويف اللیلــة . مبناسـبة الــذكرى االوىل النتفاضــة القــدس 

املاضیة أقیمت صـالة اجلماعـة جبـامع كربابـاد بإمامـة          
. الشیخ عیسى امحد قاسم وحضرها عدد كبري مـن املـواطنني      

وحتدث الشیخ عیسى عـن األنتفاضـة وعـن موقـف أمریكـا          
 ويف جزیرة النبیة صاحل أقامت مجعیة التوعیـة     . واألرهاب

ــور    ــث احلض ــن حی ــبريا م ــا ك ــا نوعی ــالمیة مهرجان االس
وحتدث يف املهرجان الـذي أقـیم بسـاحة كـرة         . واملشاركني

القدم باملنطقة كل من الشیخ عبد االمري اجلمري واالستاذ     
عبــد الوهــاب حســني والســید ابــراهیم كمــال الــدین  
والدكتور عبد الواحد الشهابي رئـیس مجعیـة التوعیـة        

وكانـت هنـاك مسـرحیة     . ت املهرجـان  االسالمیة اليت نظمـ   
مؤثرة وأناشید ختللتها املوسیقى  والتصویرات احلزینة،      
كما كانت هناك مداخلة عرب اهلاتف من قبل السید رمضان     
شلح، االمني العام حلركة اجلهاد االسالمي بفلسـطني، أشـاد       

وكـان املواطنـون   . فیها باملهرجان وبدعم شعب البحرین    
 املسرية اليت كان مقررا هلا ان خترج   یتطلعون للمشاركة يف  

 .هذا الیوم ولكن منعتها احلكومة
ومن جهة اخرى وجهت دعوة للعاطلني عن العمل من اخلرجيني     
اجلامعیني حلضور اجتماع قریب لتشكیل جلنة متثلـهم امـام       

 من هـؤالء عـاطلون عـن    ٠٠٥ وهناك اكثر من    .السلطات  
 .  عدة سنواتالعمل منذ خترجهم، ومضى على خترج بعضهم

ويف هذاالیوم أعلن عن إشهار مجعیة األكـادميني، وقبلـها       
اعلن عن اشهار مجعیـة العمـل ومجعیـة الوفـاق ومجعیـة          

املنرب،  ویقول البعض  أن التحـرك يف سـبیل ان تتحـرك        
اجلمعیات شيء جید ولكن ما یبعث على القلق ان احلكومة     

 من ٨١ة فاملاد. مل توضح بعد مدى قانونیة هذه اجلمعیات    
قانون اجلمعیات اليت متنع اي نشاط سیاسي للجمعیـات، ال      
تزال قائمة ومل یصدر أمر امريي بالغائهـا، ممـا یربـك        

 .الوضع يف قانونیة اجلمعیات وسهولة الغائها
كما مت هذا الیوم تعیني الصحايف عیسـى الشـاجيي رئیسـا        

وقد أكـدت  . جلمعیة الصحافیني بالتزكیة جلمعیة الصحفیني    
قة التعیني ما ما قاله الصحايف على صـاحل يف عمـوده       طری

قبل بضـعة ایـام بـان الـدعوة لالجتمـاع غـري ناجحـة            
واعتمدت على اغراء االعضاء وحماولة دفع االشرتاك عنـهم      

وهذا یعين غیاب القناعة لـدىهم جبـدوى      . حلضور االجتماع 
احلضور، وانه لن تكون هناك فرصة لفوز غري بعض االشخاص     

 .   سلفااملعروفني
وعلى صعید آخر منع عدد من املنتمني اىل رابطة املشـجعني      
الریاضیني من مصاحبة منتخب البحرین يف مباریـات كـأس       

وقال احـد املسـتبعدین بانـه     . العامل على أساس طائفي   
قــام مبصــاحبة فریــق البحــرین يف مباراتــه يف ایــران  

ولكنه ابعد من مصاحبة الفریـق يف مباراتـه       . والریاض
و عند استفساره . دمة يف بغداد یوم اجلمعة القادم    القا

قیل له بان الذین استبعدوا هلم سـوابق تتعلـق بـأمن        
. الدولـة و لــذلك مل توافــق علــیهم وزاره الداخلیــة 

 .ولوحظ وجود متییز غري مربر بني اعضاء اجلمعیة
ویسود االجواء حالة مـن القلـق بسـبب توجـه احلكومـة          

 دورا تشریعیا يف دورته الـيت   العطاء جملس الشورى املعی ن   
اخبـار  »وذكـرت صـحیفة    . تبدأ یـوم الثالثـاء املقبـل      

الرمسیة ان هناك توجها الحالة مسودات املشاریع     « اخللیج
ــانون    ــروع ق ــة املیثــاق ومش ــدها جلن ــيت تع ــة ال املهم
االنتخابـات البلدیــة وغريهــا مـن مشــروعات القــوانني   

اجلمعیـات  الرئیسیة اجلدیدة مثل قانون الصحة وقـانون      
وكان املواطنون یأملون . وقانون العمل اىل جملس الشورى    

يف االسراع بانتخاب الس الوطين واعادة العمل بدسـتور      
 .البالد وعدم اضاعة الوقت يف مثل هذه اخلطوات العقیمة

  
  أكتوبر١
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أثارت احصائیة نشرهتا وزارة العمل قلقا بالغـا لـدى       
 احلكومة يف عالج مشـكلة  املواطنني وتساؤالت حول مدى جدیة    

فقد ذكرت االحصائیة ان  . البطالة والقضاء على اسباهبا   
 الـف  ٢٩الوزارة اصدرت خالل السـنوات اخلمـس املاضـیة        

 الف تصریح الستقدام ٠٠١تصریح الستقدام عمال اجانب و     
 ارتفاعـا ملحوظـا يف    ٠٠٠٢وشـهد العـام     . خدم منـازل  

ث اصـدرت  اصدار تصاریح العمـل اجلدیـدة لالجانـب، حیـ        
جاء ذلك يف وقت تشهد البالد فیه ازمـة     .  تصریح ٠٣٧٫٣٢

وذكرت ارقام اخـرى ان  . بطالة خانقة يف صفوف املواطنني    
 بلغـت   فـري فیـزا   اعداد العمال االجنبیة السـائبة      

واغلـب  .  الف عامل حسب االحصاءات الرمسیـة   ٠٥اكثر من   
 .هذه العمال جلبها اشخاص نافذون يف الدولة

فوالد املمثل العمـايل مبجلـس ادارة اهلیئـة      وطالب فیصل   
ــاش    ــادة املع ــة بزی ــات االجتماعی ــة للتأمین ــع ام ال
ــال    ــرية للعم ــروض املس ــام الق ــق نظ ــدي وتطبی التقاع
البحــرینیني املــؤمن علــیهم يف اهلیئــة وفــرض احلمایــة  
االجتماعیة للعمال البحـرینیني وخصوصـا ذوي الرواتـب        

 دینارا يف ٠٢١هم املتدنیة الذین ال تتجاوز رواتب أغلب    
 .الشهر

ومن جهة اخرى رفعت اللجنة العامـة لعمـال البحـرین        
مشروع قانون النقابات العمالیة اىل ويل العهـد رئـیس       
جلنة تفعیـل املیثـاق، وسـتقوم اللجنـة العامـة خـالل           
ــة يف    ــات العمالی ــري للنقاب ــة بالتحض ــهور املقبل الش

 لتشكیل القطاعني اخلاص واحلكومي واالعداد للمؤمتر العام    
وكانت اللجنة قد عرضت . اال حتاد العام لعمال البحرین    

املشروع على حمامني حبرینیني للتأكد مـن قانونیتـه قبـل        
 .رفعه اىل السلطات

وعلى صعید آخر الحظ املواطنون اللفتـة االنسـانیة مـن        
جانب مسـو االمـري عنـدما أمـر بـرد االعتبـار اىل احـد            

مث « بطریـق اخلطـأ  » املواطنني كان قد تعرض لتحقیق أمـين     
وكان املواطن یوسف عبـد  . ثبت خلو ساحته مما نسب الیه    

 عاما، من سكان مدینة محد قـد   ٧٣الرحیم مال ابراهیم،    
 یولیو املاضي مـن قبـل وزارة الداخلیـة       ٩١استدعي يف   

وتعرض ملعاملة غري الئقة من قبل جهاز االمـن الـذي مـا        
بعد التحقیـق  و. یزال یدار من قبل عناصر احلرس القدمي    

معه فرتة طویلة يف مركز مدینة محد ومركزسرتة وام احلصم،     
وكتـب هـذا   . أخلي سبیله وهـو يف حالـة نفسـیة سـیئة        

املواطن رسالة اىل مسو االمري مشتكیا الیه ما تعـرض لـه       
على ایدي ذلك اجلهاز الذي مل یطرأ علیه اي تغـیري حـىت       

ىل قضـیته  اآلن، فاستدعاه مسو االمري اىل قصـره واسـتمع ا      
كما أمر بأن یؤدي هذا املـواطن    . وأمر بالتحقیق فیها  

هـذه اللفتـة   . واسرته مناسك العمرة على نفقـة مسـوه      
الكرمية تعكس رغبـة يف اظهـار وجـه انسـاني للحكـم يف          

ولكي تكتمل املهمـة، یتطلـب    . البحرین، وهو هدف نبیل   
االمر التعاطي مع جهاز االمن الذي كان العمود الفقري     

ت القمع على مدى ربع قـرن، بطریقـة متحضـرة،        لسیاسا
وذلك باعادة بنائه على اسس تتناسب مع بنـود دسـتور       

فاخلطوة االمريیة سامهت يف ختفیف   . البالد واملعایري الدولیة  
شعور هذا املواطن بالغضب واالهانة ولكنـها مل تصـل اىل       

وما یزال رموز . حد اصالح اكرب جهاز قمعي مبنطقة اخللیج    
هاز الذي یدیره الربیطـاني، دونالـد برایـان،       هذا اجل 

وهو معـذب معـروف لـدى ابنـاء البحـرین، منـتظمني يف           
 .مكاتبهم یسعون لتخریب املشروع االصالحي لسمو االمري

ومن جهة اخرى وجه ابناء املرحوم حممد حسن علـي نظـام       
 عاما يف املنفـى نـداء   ٠٤الذي تويف يف دبي بعد ان قضى     

دولة للسماح هلم مع امهم للعـودة اىل   اىل املسؤولني يف ال   
ودفن الفقید يف دبي بعیدا عن وطنه بعـد ان      . البحرین

 .رفضت مناشداته املتعددة بالسماح له بالعودة
 
  اكتوبر٣

يف تطور خطري قامت قوات االمن یوم امس باعتقال مخسة من     
املواطنني الباحثني عن العمل، ومل تطلق سراحهم اال بأمر     

حدث ذلك خالل جتمـع للبـاحثني عـن العمـل       . من مسو االمري  
بوزارة العمل والشؤون االجتماعیة تـدخلت علـى اثـره        

وقـام ضـابط اردنـي بضـرب بعـض        . قوات االمن والشـغب   
املواطنني، وحدثت مشادات عندما طالب اتمعون مقابلـة      
وزیر العمل ملناقشة اوضاعهم الـيت مل تتحـرك حـىت اآلن،        

وعقد الباحثون . ون على اثرها  اعتقل املواطنون املذكور  
عن العمل يف وقت الحق من یوم امس اجتماعا جبامع االمام     

وحضـر  . زین العابدین مبنطقة بـين مجـرة ملناقشـة االمـر        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


االجتمـاع ثالثــة ممـثلني عــن اللجنـة االعامــة لعمــال    
البحرین وثالثة عن جلنة مسـاندة البـاحثني عـن العمـل         

وبعـد  .  االنسـان وممثل عـن اجلمعیـة البحرینیـة حلقـوق        
انتهاء االجتماع أصدر البـاحثون عـن ا لعمـل بیانـا         
ذكروا فیه القرارات اليت توصل الیها اتمعون ومنـها      

 عقد اجتماع واسـع للبـاحثني عـن العمـل خـالل           مایلي
اسبوعني، ان یتم التنسیق بني جلنـة متثـل البـاحثني عـن         
ت العمل واللجنة العامة لعمال البحرین مبتابعة عملیا    

التوظیف مع اجلهات املعنیـة ومتابعـة شـكاوى مسـتحقي         
املعونة االجتماعیة، عدم التجمع والتجمهر امام وزارة     

ومت تشكیل وفد مشرتك مـن البـاحثني عـن العمـل         . العمل
واللجنة العامة لعمال البحـرین لالتصـال بالصـنادیق        

 علـي اكـرب عبـد اهللا      اخلريیة لعقد االجتماع املوسع وهم
مد منصور علي نعمة، حممد عمـران حسـني اجلمـري،       محرة، حم 

 عبد الغفار عبد احلسني عبد  ومن اللجنة العامة كل من    
 .اهللا، عبد اهللا حممد حسني وامحد عبد احلسني اخلباز

ومن جهة اخرى اصدرت مجعیـة الوفـاق الـوطين االسـالمیة         
بیانا صحافیا ذكرت فیه ان اجلمعیـة انتخبـت كـال مـن         

اب حسـني لرئاسـة للجنـة التحضـريیة       االستاذ عبد الوهـ   
للجمعیة وناطقا رمسیا هلا، والشیخ علـي سـلمان نـائيب        
للرئیس، واالستاذ جواد فريوز، امینا للسـر، واملهنـدس       

ويف االجتماع . عبد اجللیل خلیل للعالقات العامة واالعالم    
التأسیسي الثاني للجمعیة الذي عقـد االسـبوع املاضـي        

جنة التحضريیة هم الشیخ علـي  انتخب مخسة اعضاء جدد لل    
سلمان، د، عبد اجللیل السنكیس، الشیخ حسـني الـدیهي،       
السید جمید عبـد الـنيب واالسـتاذ عبـد االمـري العـرب،           
باالضافة اىل االعضاء الذین انتخبـوا يف االجتمـاع االول       
وهم االستاذ عبد الوهاب حسـني واملهنـدس  جـواد فـريوز         

س حمـم دمجیـل اجلمـري     والدكتور نزال البحارنة واملهنـد    
واملهنـدس عبــد اجللیـل خلیــل واالسـتاذ تقــي الزیــةر    

 .واالستاذ نزار القاريء
واعلنت مجعیة العمل الوطين الدميقراطي عن انتخـاب اول      
جملس ادارة هلا برئاسة املهندس عبـد الـرمحن النعیمـي،        
والدكتورة منرية فخرو، نائبا للرئیس، واالسـتاذ عبـد       

لسر، واالستاذ حسـني قاسـم، امینـا     اهللا جناحي، امینا ل   

مالیا، واالسـتاذ علـي صـاحل رئیسـا للجنـة االعالمیـة           
وناطقا رمسیا، واالستاذ ابراهیم كمـال الـدین رئیسـا        
للجنـة العضــویة، واالسـتاذ محــد أبـل رئیســا للجنــة    
االقتصادیة، واالستاذ عبد اهللا مطیویـع، رئیسـا للجنـة        

قت وزارة العمـل  ويف الوقت نفسه واف   . اجلمعیات االهلیة 
والشؤون االجتماعلیـة علـى طلـب إشـهار مجعیـة املنـرب           
الدميقراطي التقدمي ومجعیـة املنتـدى ومجعیـة املقـاولني         

 .ومجعیة اصدقاء البیئة
ويف خطابه امام جملس الشورى حتدث مسو االمـري عـن الوضـع        
السیاسي يف البالد مشريا اىل التطورات الـيت حـدثت خـالل        

، وتطـرق اىل  «اطـار املیثـاق الـوطين    يف  »العام املاضـي    
ــوض يف     ــدون اخل ــالحي ب ــروعه االص ــة ملش ــمات العام الس

وهناك رغبة شعبیة واسعة يف االسراع باعادة     . التفصیالت
العمل بدستور البالد وانتخاب الس الوطين على اساسـه      
وعدم تغیري الدستور خـارج اآللیـات الـيت نصـت علیهـا          

 .بنوده
 
  اكتوبر٥

ملسـاجد هــذا الیـوم التعــبري مــواقفهم   كـرر خطبــاء ا 
. الرافضة لالرهاب وكذلك ألي عمل عـدواني ضـد املسـلمني       

وناشد الشیخ عیسى امحد قاسم حكومات الـدول االسـالمیة       
وتطـرق  . بعدم دعم اي عدوان ضد افغانسـتان او غريهـا      

كذلك اىل اازر اليت یتطرق الیهـا الفلسـطینیون علـى        
یلیة، معربا عن حالة الغضـب   ایدي قوات االحتالل االسرائ   

اليت تعم العـرب واملسـلمني بسـبب اسـتمرارها، وحالـة          
وطالـب احلكومـة جبدیـة اكـرب يف       . الصمت الرمسي العربـي   

التعاطي مع قضیة العاطلني عن العمل وقـال اننـا اذا       
كنا نرید االستقرار فال بد من حـل هـذه املشـكلة الـيت         

مري اجلمـري اىل  وتطرق الشیخ عبد اال  . أصبحت تقلق اجلمیع  
ــاب  ــیة وادان االره ــة السیاس ــظ ان  . االزم ــه الح لكن

السیاسة االمریكیة جتاه القضیة الفلسطینیة ال هتتم من     »
قریب او بعید مبصاحل االمة االسالمیة، وتغـض الطـرف بـل        

اسـرائیل الـيت مل تعـرتف      ... وتساند الدولة االرهابیـة   
وتواصـل  بالقرارات الدولیة الصادرة عن االمم املتحدة     

  وانتـهى اىل القـول  . «ارهاهبا وقمعها ألهلنا يف فلسطني    
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لسنا ضد احد ومند یدنا االسالمیة للتعاون مـع اجلمیـع       »
من اجل عامل متحضر بعید عن لغة العنف واالرهاب، وسوف     
یتحقق هذا االمر فیما لو التفـت الساسـة االمریكیـون        

. «ميلنهجهم اخلاطيء يف ما یتعلق بقضایا العـامل االسـال      
وتطرق خطباء اجلمعة اآلخرون هلذه القضـایا بأسـالیبهم       
اخلاصـة، حبیــث اصـبح املنــاخ العـام رافضــا للعــدوان    

 .العسكري ضد املسلمني
وفیما استمرت االحتفاالت الشعبیة مبناسبة مولد االمـام      
علي بن ابي طالب علیه السالم يف مناطق الـبالد، كانـت       

ويف . شاركني بشكل واضحقضایا املسلمني حاضرة يف كلمات امل    
اللیلة املاضیة تطرق الشیخ عبد الـنيب علـي القـافود        
لالزمة السیاسیة القائمة يف العامل، وقـال ان املسـألة       

فاذا . لیست مسألة طالبان بل تتعلق باملنطق والقانون    
كانت هناك ادانة لفرد او جمموعـة فاـا حتـاكم امـام         

ها القیام بذلك او القضاء احمللي، وال حيق المریكا او غري    
 .بأي عدوان عسكري

و من جهة اخرى بعث السید حسن ّمجام االمني العام لالحتاد     
الدويل لنقابات العمال العرب تأییـده ملشـروع قـانون        
النقابات العمالیة الذي طرحته اللجنة العامة لعمال     

وقـال انـه یتطـابق مـع اتفاقیـات العمـل           . البحرین
لتـاریخ النضـايل لعمـال      وأشاد با . الدولیة والعربیة 

البحرین منذ الثالثینات مؤكدا ان احتاد عمال البحرین     
سیكون رافدا مهما للحركـة العمالیـة العربیـة بعـد         
تأسیسه، وسیحصل على دعم وتأییـد االحتـادات العربیـة        

 .والدولیة
وعلى صعید آخر اصـیب املواطنـون بـاحلرية مـن تصـرحيات          

جلس الشورى املعـی ن  الدكتور مجال فخرو، النائب االول مب    
يف اجللسة االفتتاحیة للدورة احلالیة، بـان الـس سـوف        

وقال بان احلكومة سـتحول  . ینظر يف قانون الس البلدي    
. القانون اىل الس قبل ایة العام ملناقشته واقـراره     

ویعد هذا خرقا واضـحا للدسـتور الـذي یـنص علـى ان          
ات الس الـوطين  اصدار القوانني والتشریعات من اختصاص    

 .املنتخب ولیس جملس الشورى املعی ن
كما استغرب املواطنون من قیام وزار ة العمل بتشـویه      
حقیقة االحداث اليت وقعت مببىن الـوزارة یـوم الثالثـاء        

فقد وصفت الباحثني عـن العمـل الـذین كـانوا         . املاضي
یطالبون حبقهم يف العمل وفق نصوص دستور الـبالد بـام       

 من املشـاغبني الـذین ضـربوا الشـرطة وكسـروا          جمموعة»
هذه االهتامـات لیسـت جدیـدة      . «املعدات وخرقوا النظام  

على وسائل االعالم اليت توجهها يف اغلـب االحیـان وزارة       
الداخلیة، فقد كررهتا يف السابق عندما كان املواطنـون      
یطـالبون حبقــوقهم الدســتوریة املشـروعة خــالل احلقبــة   

 .السوداء
 آخر علم ان مرمي آل خلیفة، اليت تزوجـت قبـل      ويف تطور 

عامني من جندي بقوات املارینز االمریكیة وهربت معه من     
البحرین  عادت اىل البالد، وقالت الصحیفة ان الفتـاة      
ترید الطالق من جیسون جونسون، حسب ما نقلتـه صـحیفة       

وقالت ان من اسـباب اخلـالف    . لوس أجنلز تاميز االمریكیة   
فتاة كانت تطلب منه البحـث عـن وظیفـة      بینهما ان ال  

بینما كان یسعى ملواصلة دراسته، وان عائلتـها كانـت       
قلقة على سالمتها بعد موجـة االعتـداءات علـى العـرب         

 .واملسلمني
 
  اكتوبر٨

یسود االوساط الشعبیة شعور عام باالسـتیاء مـن بلـوغ        
ــار    ــد االنفج ــتان اىل ح ــا وافغانس ــني امریك ــة ب االزم

ك مطالبة بالوقف الفوري العمال العنـف     العسكري، وهنا 
والعنــف املضــاد، ملنــع تفــاقم االزمــة وخروجهــا عــن  

فاالرهاب یتفاقم يف ظـروف التـوتر السیاسـي        . السیطرة
والعسـكري وشــعور احـد  الطــرفني بعـدم قدرتــه علــى    

وهنـاك شـجب عـام    . املواجهة مع اخلصم يف حرب تقلیدیـة     
بریاء، ولالعتداءات العمال االرهاب اليت تطال املدنیني اال    
وكان باالمكان جعل . العسكریة خارج اطار االمم املتحدة    

احلرب ضد االرهاب اكثر فاعلیة لو كانت يف اطار قرارات     
من االمم املتحدة ومبشاركة دول العامل، وتقوم على اساس     
ازالة االسباب اليت تشجع على هـذه الظـاهرة اخلطـرية يف        

لسیاسـي كمـا حيـدث يف    اتمع البشري، ومنـها الظلـم ا      
 االراضي احملتلة على ایدي قوات االحتالل االسرائیلیة

وعلى صعید التطورات احمللیـة، أصـر ت الشـیخة هنـد آل         
خلیفة، الوكیلة املساعدة للشؤون االجتماعیـة بـوزارة       
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العمل والشؤون االجتماعیة على رفض طلب تأسـیس احتـاد       
قــد جــاء ذلــك خــالل اجتمــاع ع. الطلبــة البحــرینیني

بالوزارة یوم السـبت املاضـي بینـها وبـني ممـثلني عـن           
املتقدمني بطلب تأسیس االحتاد وهم حسـن مبـارك، زهـراء        
السید هاشم، حـوراء امحـد، حممـد مطـر، السـید صـادق           

وحضرت االجتماع ایضـا مسـؤولة     . العلوي، ونادر املرتوك  
وبعد ان . قسم اجلمعیات االهلیة بالوزارة، بدریة اجلیب    

 الطلبـة وجهـة نظـرهم حـول ضـرورة تأسـیس          طرح ممثلو 
االحتاد، اد عت الوكیلة بان الوزارة ال تسـتطیع اعطـاء       
الرتخیص بدون تزكیة او موافقة وزارة الرتبیة، وطلبـت      
مـن الطلبــة الــذهاب اىل وزارة الرتبیـة لشــرح وجهــة   

وهنـاك  . نظرهم، لكنها رفضـت اعطـاءهم رسـالة بـذلك        
 آل خلیفة مـن هـذا   استغراب كبري من موقف الشیخة هند    

الطلب املشروع، وما املنطق الذي حيكـم القـول بضـرورة        
موافقة وزارة الرتبیة؟ فاذا كان لـدى الدولـة توجـه        
للسماح بالنقابات املهنیة فما معىن اشرتاط موافقة هذه     
الوزارة او تلك؟ خصوصا ان وزیـر الرتبیـة والتعلـیم        

 .ةلیس معروفا بدميقراطیته وتأییده للحریات العام
ويف تطور آخر مت انتخاب جلنة لتمثیل اخلرجيني العاطلني عن     
العمل، وذلك يف مؤمتر عقد یـوم السـبت املاضـي بصـالة         

وانتخـب ا حلاضــرون اعضــاء  . شـهرزاد مبنطقــة جنوســان 
 جعفر العصفور، خدجية امحد املتغوي، أسامة     اللجنة وهم 

 السبع، السید امحد العرادي، نعیمة عبد اهللا حسني، حسـني     
وسوف تواصل جلنـة دعـم   .  عباس عاشور، وهدى اهللا الصلب    

العــاطلني فعالیاهتــا بالتعــاون مــع اجلهــات الرمسیــة  
واالهلیة، وسوف جتتمع اللجنة يف االیام القادمة لتحدید     

 .سیاسة علمها والتسنیق مع اجلهات املعنیة
ومن جهة اخرى ستقوم جلنة االعتقال التعسـفي التابعـة       

 ٤٢   ٠٢ل زیـارة للـبالد يف الفـرتة      لالمم املتحدة بـأو   
وكانت احلكومة قد رفضـت مـرارا زیـارة       . اكتوبر احلايل 

وفد من هذه اللجنة خالل احلقبة السـوداء عنـدما كـان        
قانون امن الدولة السيء الصیت مفروضا علـى الشـعب،       

وسوف تعقـد  . والسجون ملیئة بأبناء البحرین االبریاء    
ات املختصـة مثـل   اللجنة اجتماعات مهمـة مـع الـوزار       

كمـا سـتزور السـجون وتطلـع علـى         . الداخلیة والعدل 

ــل اجلمعیــات   القــوانني واالجــراءات القضــائیة، وتقاب
وبعد انتهاء الزیارة سرتفع تقریرها اىل جلنـة      . املعنیة

وهناك مناشدة للمواطنني،  . حقوق االنسان باالمم املتحدة   
مـع  خصوصا ضحایا االعتقال التعسفي، بالتعاون الكامل     

 . اللجنة اذا طلبت منهم ذلك
وعب ر نشطاء حقوق االنسان عن اسفهم لعدم متكن اللـورد      
ایفبوري، نائب رئـیس اللجنـة الربملانیـة الربیطانیـة         
حلقوق االنسان، من القیام بزیارته للبحرین اليت كانـت      

ویعود ذلك لعـارض صـحي أّمل بـه یـوم       . مقررة یوم امس  
د ایفبـوري یـوم امـس     وقد أجریت للـور   . اخلمیس املاضي 

عملیة جراحیة ناجحة، ویتوقع بقاؤه يف املستشفى حـوايل      
ویأمل هؤالء ان تتحقق الزیارة يف اقرب فرصـة      . اسبوعني

بعد تأجیـل اسـتمر سـبع سـنوات بسـبب رفـض احلكومـة            
 .املتواصل

هذا وستنظم اللجنة العامة لعمال البحرین بالتعـاون      
قره بروكسـل نـدوة   مع االحتاد الدويل للنقابات احلرة وم    

حول البطالة ودور الشـركاء اال جتمـاعیني وذلـك خـالل         
وستشـارك اجلمعیـات االهلیـة      .  اكتـوبر  ٤٢   ٠٢الفرتة  

وممثلو العمال وممثلو العـاطلني وغرفـة جتـارة وصـناعة         
البحـرین ووزارة العمــل والصــحافة وستصــدر يف ایــة  

 .الندوة توصیات ترفع اىل احلكومة
السماح بعودة ابنـاء املرحـوم حممـد     وقد رفضت احلكومة    

وذكرت . حسن علي نظام الذي تويف الشهر املاضي يف املنفى    
، مستندة «ایرانیو اجلنسیة»ادارة اهلجرة ام ووالدهتم     

 يف دبـي، يف حـني ان   ٦٨٩١على جوازات تقول اا صدرت يف     
 خــالل االنتــداب ١٦٩١املرحــوم أبعــد مــن البحــرین يف 

سفره البحرین، مع جموعـة  اخـرى    الربیطاني ومعه جواز    
وميكن مالحظة التنـاقض الواضـح يف تعامـل       . من املناضلني 

ادارة اهلجــرة واجلــوازات مــع هــذه القضــیة وسیاســة  
التجنیس الواسعة اليت یعطى مبوجبها مرتزقة اجانب مـع      

 ..عائالهتم جوازات سفر حبرینیة
 
  اكتوبر٠١

اني دیفیـد  لوحظ يف االیام االخرية تشدد العقیـد الربیطـ      
داربي، مسؤول االمن مبطار البحرین الـدويل يف معاملتـه       
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املوظفني البحـرینیني وذوي اجلنسـیات االسـالمیة، وأصـبح         
ميارس سیاسـة الرتهیـب والتهدیـد متـذرعا بـاالجراءات          

وطلب مـن بعـض املـوظفني حلـق       . االمنیة ملواجهة االرهاب  
ان، حلاهم وعدم التطرق للعمل العسكري املوجه الفغانسـت     

وقـال احـد مـوظفي    . وعدم اظهار التعاطف مـع شـعبها      
الشركة ان هنـاك مراقبـة دقیقـة لتحركـات املـوظفني،          
وشعورا عاما حبالـة مـن احلصـار یفرضـها علـیهم هـذا           

 . املرتزق
ومن جهة اخرى هناك عزوف كبري مـن قبـل اعضـاء غرفـة         
جتارة وصـناعة البحـرین جتـاه انتخابـات جملـس االدارة          

هذا بـرغم تشـكیل   . ا يف ایة هذا الشهر   املزمع اجراؤه 
یعود هذا . عدد من القوائم االنتخابیة من قبل املرشحني    

العزوف لعدد من االسباب من بینها هتمیش احلكومة لـدور      
الغرفة والتاجر البحریين وعـدم دعمـه والسـعي لسـلب         

ومـا تـزال انعكاسـات      . استقاللیته وتقلـیص صـالحیاته    
ورست خـالل احلقبـة السـوداء     السیاسات التجاریة اليت م   

تلقي بظالهلا علـى السـاحة، خصوصـا حالـة اجلشـع الـيت           
انتشـرت يف اوســاط اصــحاب القـرار السیاســي وســعیهم   

وهنـاك دعـوات   . املستمر ملضایقة املـواطنني يف ارزاقهـم      
متواصلة ملنع ذوي املناصب احلكومیة املتقدمة من ممارسـة      

ان االجتمـاع  ولوحظ ایضا . اي عمل آخر خصوصا التجارة    
الثاني للجمعیة العمومیة للغرفة كان ضعیفا ومل حيضره     

 عضوا فقط من مخسة آالف عضو مسدد لالشرتاك، ومـن     ٠٥سوى  
وجاء هذا االجتماع . امجايل سبعة آالف عضو مسجل بالغرفة    

بعد تأجیل االجتماع االول بسبب عـدم اكتمـال النصـاب        
ابعني لقطاع واشتكى بعض االعضاء الت   . القانوني لألعضاء 

املقاوالت بان الغرفـة مل تقـم بالـدور الـالزم ملعاجلـة          
مشكلة املقاولني ومسـاندة قضـایاهم، يف حـني ان یعضـهم         

وأشـار الـبعض اىل عـدم    . یتعرض حالیا حلاالت من االفالس    
فاعلیة الغرفة يف مواجهـة ازمـة البطالـة او سیاسـة         

 .حبرنة الوظائف
طالـة الـيت ازدادت   ويف اطار البحث عن حلول ملشكلة الب    

حدة يف الشهور االخرية، رفع السید فیصل فوالد عضو الس     
االعلى للتدریب مذكرة اىل وزیر العمل، تضمنت عددا من     

ومن هذه االقرتاحات انشاء صـندوق اجتمـاعي       . االقرتاحات

للتنمیة للتعامل مع مشكلة البطالة ووضع خطة سـریعة      
فدة، وتفعیل البنـد  الحالل البحرینیني حمل العمالة الوا    

اخلاص للتأمني ضد البطالبة يف اهلیئة العامة للتأمینات     
وهیئة التقاعد، وتشجیع االحالة املبكرة على التقاعـد      

 .يف احلكومة والقطاع اخلاص
وعلى صعید آخر أكد السید خوان سومافیا، مـدیر عـام       
منظمة العمل الدولیة، يف لقائه مع رئیس ونائب رئـیس      

 لعمال البحرین عن دعم املنظمة لتحـول     اللجنة العامة 
اللجان العمالیة اىل نقابات تضمن للعمال البحـرینیني      

جـاء ذلـك   . حقوقهم اليت نصت علیها االتفاقات الدولیة    
خالل الزیارة اليت یقوم هبا للبالد واليت وّقعت خالهلا دول     

وقد . جملس التعاون  اتفاقیة مع منظمة العمل الدولیة    
نظمة الدولیة مـع املسـؤولني اخللیجـیني      تشاور مبعوث امل  

حول سبل االرتقاء باحلقوق واملباديء االساسیة يف العمـل      
وتطبیق معایري العمل الدولیة وتطبیـق مفهـوم العمـل        

 . الالئق
 
  اكتوبر٢١

ما تزال قضیة العاطلني عن العمل تشغل بال املـواطنني،      
وهناك . وتدفع ممثلیهم لبذل املزید من اجلهود حلل االزمة    

فمن جهـة  . تباین يف مشاعر العاطلني عن ال عمل وذویهم    
استقبل قرار توظیف بضـع مئـات مـن املدرسـني بـوزارة          
الرتبیة والتعلیم ارتیاحهم ودفعهـم اىل التفـاؤل حبـل        

ومن جهة اخرى فـان تلكـؤ احلكومـة يف       . مشكلة البطالة 
اختاذ قرار بتقلیص ال عمالة االجنبیة ميثل عقبة امـام      

. آالف العاطلني عن ال عمل يف القطاعات املختلفـة    توظیف  
وقد وزعت جلنة التضامن مع املدرسني الباحثني عن العمـل      

 ٠٠٥هذا الیوم بیانا رحبـت فیـه بتوظیـف اكثـر مـن          
مدرس، وطلبت من البـاقني االتصـال مبـن یعنـیهم االمـر          

وقد تطرق عدد من أئمة اجلمعة   . ملتابعة مسألة التوظیف  
ضیة العاطلني عن العمل وحثوا احلكومـة   هذا الیوم اىل ق   

على القیام ببعض ا الجراءت لتوظیف اكـرب عـدد منـهم،        
. واعتربوا ذلك احدى وسائل استقرار االوضـاع يف الـبالد      

وكان الشیخ عیسى امحد قاسم من بني الذین تطرفوا هلـذه      
وكان وزراء العمل بدول جملس التعاون اخللیجي     . القضیة
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بوع يف البحرین يف دورهتم الثامنـة   قد اجتمعوا هذا االس   
عشرة وقرروا توفري فرص عمـل ملـواطين دول الـس ووضـع         
معایري ثابتة لعمـال دول الـس علـى اسـاس اتفاقـات          

 .منظمة العمل الدولیة، وكذلك برامج للتدریب املهين
وعلم من جهة اخرى ان عناصـر جهـاز االمـن مـا زالـت          

 والدینیة السـباب  تواصل متابعة بعض الرموز السیاسیة    
فمثال شوهد يف اال یام االخرية عدد من هـؤالء     . غري معروفة 

وهم یتابعون حتركات الشـیخ جاسـم اخلیـاط مـن منطقـة          
وقبل ذلك كانت تلك العناصر ختتار بشكل    . البالد القدمي 

منتظم االشخاص الـذین تنـوي متابعتـهم لفـرتة معینـة          
 مورست حبـق  الشعارهم باستمرار و االسالیب القمعیة اليت    

ومل تعرف اجلهة الـيت  . ابناء الشعب خالل احلقبة السوداء    
أصدرت أوامرها هلـذه العناصـر للقیـام بـذلك، ولكـن          
املعروف ان ا حلرس القدمي مـا یـزال یسـیطر علـى اهـم          
مفاصل الدولة ومنها جهاز االمن الذي أسسه الربیطـاني      
ــدیره اآلن    ــذي ی ــون وال ــان هندرس ــیت ای ــيء الص الس

 .یل دونالد برایانالكولون
وما یزال الغموض یلف قضیة قیام شخصني باقتحـام احـد       
املنازل مبنطقة القضیبیة للتفتـیش بـدعوى البحـث عـن         

وكان هؤالء الشخصان اللذین قاال اما من قسـم      . قنبلة
التحقیقات اجلنائیة بـوزارة الداخلیـة قـد ذهبـا اىل         

زارة وقال مسؤول بـالو . املنزل للتفتیش يف ظروف غامضة    
ان حتقیقا جيري ملعرفتهما، وان هناك عددا مـن املتـهمني       

وهنـاك مطالبـة بالكشـف عـن القضـیة         . قید التحقیـق  
ومالبساهتا، وما اذا كان هـذان الشخصـان مـوظفني فعـال         
بوزارة الداخلیة ام اما یعمالن لصاحل جهـاز خمـابرات       

 .اجنيب
 وعلى صعید آخر لوحظ ازدیاد نشاط املرأة البحرینیة يف    

وجـاء  . الفرتة االخرية بعد ان خفـت الضـغوط السیاسـیة       
اشهار مجعیة املستقبل النسـائیة يف مطلـع هـذا الشـهر         
لیؤكد هذه الظـاهرة، ولیعطـي زمخـا میـدانیا للعمـل          

 عضـوة  ٣٣وقد انتخـب مـن بـني الــ       . النسوي يف البالد  
 عضوا برئاسة الدكتورة شعلة ١١مؤسسة  جملس ادارة من     

عیة عددا من االهـداف النبیلـة الـيت       وطرحت اجلم . شكیب
هتــدف للنــهوض بواقــع املــرأة وتنمیــة روح املواطنــة  

الواعیة وتنمیة امللكات والقدرات االبدایـة  وتنمیـة       
روح العمـل التطــوعي واملشــاركة يف تنفیــذ املشــروعات  

وأعلنت اجلمعیـة عـن   . املتعلقة مبشاركة املرأة يف اتمع    
تضمن فعالیات اجتماعیة مشروع واسع للعمل االجتماعي ی    

ویتوقع مشاركة املـرأة البحرینیـة يف      . وثقافیة وخريیة 
االنتخابات البلدیة اليت ما تزال قید الدراسة ومل حيدد     
موعد اجرائها بعد، وكذلك يف املمارسـة السیاسـیة عـرب        

 .الس الوطين اذا حتققت مطالب الشعب
 
  اكتوبر٥١

ن قیام احزاب سیاسیة أشار مسو االمري  اىل عدم ممانعته م    
جاء ذلك خـالل  .  اذا ارتأى الس النیابي املنتخب ذلك    
وقـال انـه لـن    . لقائه مع مجعیة الصحفیني البحـرینیني     

یعارض الـس املنتخـب اذا أقـر  مبـدأ تشـكیل احـزاب           
. سیاسیة واشرتط ان ال تبىن االحـزاب علـى اسـس طائفیـة        

 ميكن ان متس وقال ان هناك ثالث قضایا اعتربها ثابتة وال    
وهي ان البحرین دولة عربیة اسالمیة، وان نظام احلكـم      
فیها وراثي، وان المري البالد ان یرى شكل اململكة الـيت      

اما باقي البنودا الخـرى املتعلقـة بالدسـتور        . حيكمها
لكنـه أشـار اىل    .  فجمیعها قابلة للتغـیري والتطـویر     

ائال انه  ق٤٠١احتمال تغیري الدستور خارج اطار املادة     
لیس كتابا مساویـا منـزال، وان واضـعیه انطلقـوا مـن          

ان الدسـتور   » الظروف اليت كانوا یعیشون فیها آنذاك    
الذي بني أیدینا الیوم، حنن من صنعه، وحنن من یسـتطیع      
تغیريه، فهو، على ما له من أمهیة ومكانة، لیس كتابـا      
منزال، وان البشر الذین اختطوه قد راعوا فیـه ظـروف       

وهنـاك  . «بسات الفرتة اليت وضع فیها هذا الدسـتور     ومال
ترحیب عام مببدأ السماح بتشكیل احزاب سیاسیة ال تكرس     
الطائفیة، مع حتفظ علـى ایـة اشـارة النتـهاك دسـتور          

فتغیري الدستور مبدأ مقبول بشرط ان یكون وفق     . البالد
اآللیات اليت نصت علیها مواده، واال فلـن تكـون هنـاك        

 .یة ثابتة للحكم والشعبمرجعیة قانون
ومن جهة اخرى ستكون طریقة توزیع املساكن مبدینة زاید     
مؤشرا ملدى التزام احلكومـة برعایـة ابنـاء البحـرین         

الـيت    وقد افتتحت یوم امس املرحلـة االوىل     . احملتاجني هلا 
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 ٠٢بلغت تكلفة بنائها مثانیة مالیني دینـار اكثـر مـن        
ید  حبضور كل من رئیس  من مشروع مدینة زا    ملیون دوالر 

وكانت دولة االمـارات العربیـة     .  الوزراء وويل العهد  
قد تكفلـت ببنـاء املدینـة السـكنیة ملسـاعدة ابنـاء           

وخالل العامني املاضیني كانت هناك اشاعات بان     . البحرین
احلكومة تعتزم توفري السـكن هبـذه املدینـة للمسـتوطنني         

هـؤالء انسـني   ویعمل اغلب  . االجانب الذین یتم جتنیسهم   
ــوزارتي    ــل ب ــكل متواص ــدادهم بش ــاعف اع ــذین تتض ال
الداخلیة والدفاع اللتني متارس فیهمـا أبشـع اسـالیب        

ویعاني املواطن البحریين من ازمـات     . التمییز الطائفي 
اقتصادیة متالحقة يف ضوء تـدني االجـور وغـالء املعیشـة         
وتصاعد واضطراره لالقرتاض من البنوك وشركات البطاقات     

حيـدث  . ملالیة والضرائب غري املباشرة اليت تفـرض علیـه      ا
ذلك يف الوقت الذي ال تزال فیه البطالة تقلـق قطاعـا       
واسعا من املواطنني، وتعب ر واحدة من أبشع مآسي احلقبة     

 .السوداء
وعلى صعید آخر هنـاك اسـتیاء مـن اسـتمرار التصـنت          
واملراقبـة االمنیــة علــى املكاملـات اهلاتفیــة والربیــد   

لكرتوني واجهزة الفاكس للمواطنني واجلمعیات االهلیـة      اال
فهناك، حسب بعـض املصـادر، قسـم خـاص بشـركة          . واملآمت

 یعمـل فیـه موظفـون اجانـب        بتلكو البحرین للهاتف   
فقط، ویتبع لوزارة الداخلیة، ميارس التصنت واملراقبة     

ویعترب ذلك تعـدیا علـى حقـوق املـواطن        . بشكل متواصل 
ــدول  ــه، فال ــذه  وحرمت ــل ه ــمح مبث ــة ال تس الدميقراطی

االجراءات اال وفق اجراءات قانونیة صارمة تلتزم حبقوق     
الفرد وخصوصیته وحرمته، وتسعى يف الوقت نفسه حلمایـة      

 .امن الوطن واملواطنني
ولوحظ كذلك استمرار اعتماد احلكومـة علـى االجانـب يف        

ویقدم . جمال العالقات العامة يف مقابل دفع مبالغ كبرية    
ؤالء خدمات متواضعة جدا للحكومة، وهي خدمات یستطیع     ه

ابناء البالد القیام هبا خلدمـة بلـدهم خصوصـا يف جمـال         
ومــن بـني هــؤالء اللــورد  . االعـالم والعالقــات العامـة  

يف لندن، الذي « بولیسي بارتنرشب »جیلفورد صاحب شركة    
ــحیفة     ــل ص ــدمي مراس ــره لتق ــري يف قص ــو االم ــى مس التق

 الربیطانیة، جیمس درومنانـد، الجـراء      الفایننشال تامير 

وكانت احلكومة قـد  . لقاء صحايف حول التطورات يف البالد    
اعتمدت خالل احلقبة السـوداء علـى جمموعـات كـثرية مـن          
املرتزقة لتحسني صورهتا امام الـرأي العـام العـاملي يف        
مقابل مبالغ هائلة، وقد فشل هؤالء يف تقدمي شيء یستحق     

 .قیق اي من اهدافهاالذكر، وفشلت يف حت
 
  اكتوبر٨١

قال الشیخ علي سلمان انه يف الوقت الذي تتعقـد فیـه       
أمور املـواطنني املولـودین  يف البحـرین هـم وآبـاؤهم          
وأجدادهم عند طلب احلصـول علـى جـواز سـفر،  تتیسـر          

جاء ذلك يف النـدوة الـيت    . «عملیة جتنیس القادمني اجلدد   
یة مبشـاركة االسـتاذ   عقدت مساء امس مبأمت السهلة اجلنوب    

وشكك يف صحة االرقام اليت أعلنتها   . عبد الرمحن النعیمي  
وحلل املشكلة . دائرة اهلجرة واجلوازات حول اعداد انسني    

 ایقاف عملیة جتنیس غـري   قد م الشیخ علي سلمان اقرتاحني    
البحرینیني من العرب واالجانب حىت عـودة الـس الـوطين        

 خمتلـف التوجهـات السیاسـیة     املنتخب، وتشكیل جلنة مـن    
 .للتحقیق يف هذه القضیة

اما االستاذ عبد الرمحن النعیمي فقد اعترب ان القضـیة      
وتطـرق  . واحدة من القضایا اليت تربك الوضع السیاسـي     

لبدایة اهلجرة االجنبیة اىل منطقة اخللیج الـيت تصـاعدت       
وذكـر ان عالقـات   . بعد اكتشـاف الـنفط يف الثالثینـات       

ع اهلند دفعت االجنلیز لالعتماد على الكوادر    بریطانیا م 
اهلندیة والبلوشیة والباكستانیة حلفظ االمن نظرا لعدم     

وحدثت طفرة اخـرى يف معـدالت اهلجـرة       . ثقتهم باملواطنني 
 والطفرة النفطیـة الـيت   ٣٧االجنبیة للمنطقة بعد حرب     

وقس م العمالة االجنبیة اىل عرب خلیجیني وعرب     . أعقبتها
املنطقـة وایــرانیني واجانـب مــن القــارتني   مـن خــارج  

وانتهى السید النعیمـي اىل طـرح      . اآلسیویة واالفریقیة 
 ال من حل مشكلة البطالة بني املـواطنني، جتنـیس       ما یلي 

من یستحقون من الوافـدین العـرب، اعـادة فـتح ملـف          
 . الذین مت جتنیسهم خالل االزمة الغراض سیاسیة

 االعمال باعادة تأهیل و من جهة اخرى یطالب بعض رجال    
غرفة جتارة وصـناعة البحـرین وابعادهـا عـن التـأثري          

جاء ذلك يف ضوء احنسـار محـاس اعضـاء       . املباشر للحكومة 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


فلـم حيضـر اجتمـاع الغرفـة       . اجلمعیة حلضور اجتماعاهتا  
 مـن امجـايل السـجالت    ٨٢١الذي أقیم االسبوع املاضي سوى     

وقال . ف سجل ال٤٤املسجلة لدى الغرفة والبالغ عددها     
ان نسبة كبرية من التجار فقـدت الثقـة       » احد التجار 

مبجلس االدارة حیث یقوم الشـخص املرشـح لـالدارة يف كـل         
دورة قبل شهرین من االنتخابات باالتصال بالتجار سواء     
ملعرفة آرائهم او شحذ مهمهم وحثهم على احلضـور لضـمان       

مـي  وطالب باعـادة النظـر يف اهلیكـل التنظی       . «أصواهتم
للغرفة وتطویر جهازها االداري وتـوفري ادارة ملتابعـة       
الشؤون التجاریة والصناعیة، ووضع برنامج عمل یهـدف      
لتحقیق العمل واالجنار ولـیس الوجاهـة فقـط، والعمـل         

 . الاء جتارة العمالة السائبة والربح غري املشروع
وعلى صعید آخر لوحظ استمرار تبعیة النظام القضـائي      

عدم فصل السلطتني عن بعضهما، االمر الذي ال    للحكومة، و 
وهناك مطالبة شعبیة من . ميكن ا ن حيقق استقالل القضاء    

جهة ووعود أمريیة من جهة اخرى بفصل السـلطات الـثالث       
وكان وزیـر العـدل   . وضمان استقالل كل منها عن االخرى    

قد قدم لسمو االمري یوم امس عددا مـن القضـاة الـذین        
انونیة امـام مسـوه مبناسـبة ترقیتـهم       أد وا الیمني الق  

وحىت اآلن ما یزال القضاء تابعا   . قضاة مبحاكم الوزارة  
ولوحظ ان عددا . لوزارة العدل املرتبطة مبجلس الوزراء    

 . من هؤالء القضاة لیسوا حبرینیني
 
  اكتوبر٩١

  حتـت التأسـیس   ما تزال مجعیة الوفاق الوطين االسالمیة     
وزارة العمــل والشــؤون بانتظـار موافقــة رمسیــة مـن   

وبالرغم من ان املسؤولني بوزارة العمل قد     . االجتماعیة
وعدوا باصدار املوافقة یوم امس اال اا تأخرت الجل غري     

وكانـت االدارة املؤقتـة   . مسمى وألسباب غري واضحة متاما    
للجمعیة قد تقدمت بالطلب الرمسي قبـل بضـعة اسـابیع        

ال مسؤولون بالوزارة  وق. بعد تلمیحات رمسیة باملوافقة   
ام ینظرون يف الطلب للتأكد من بعض املـواد املتعلقـة       
باالجراءات االنتخابیة للجمعیة، وام قد یتصلون جبهات     

وكانت الوزارة قـد منحـت    . أعلى للحصول على املوافقة   
عددا من اجلمعیات السیاسیة االخرى موافقة رمسیـة علـى       

 . التأسیس
ات البـاحثني عـن العمـل يف    من جانب آخر استمرت فعالی    

وقامت جمموعات منهم باالعتصام   . االیام القلیلة املاضیة  
امام وزارة العمل مطـالبني بتـوفري فـرص العمـل هلـم،          
وحدثت بعض املشادات مـع قـوات االمـن الـيت كـان بعـض           

وتـدخل بعـض   . أفرادها یستفزون املشاركني يف االعتصامات    
وتواصـل  . ألةالرموز لتهدئة الوضع ومنع تفـاقم املسـ      

االهتمام هبذه القضیة من جانب خطباء املساجد خصوصـا يف      
خطب اجلمعة هذا الیوم، ومـن قبـل الصـحافیني وأصـحاب         

وقد حدث شيء من االنفراج النسيب بتعیني اكثـر      . االعمدة
 مدرس حبریين لوظائف بوزارة الرتبیة والتعلـیم،     ٠٠٥من  

ر من مـائيت  ولكن املشكلة االساسیة املتمثلة يف وجود اكث    
ألف عامل اجنيب ال تزال تشكل عقبة حقیقیـة تعـوق حـل        
أزمة البطالة، وهي مشكلة ما یزال القـرار السیاسـي       

وصدر الیوم بیان عن الشیخ حممد علي    . الرمسي یتحاشاها 
احملفوظ، االمني العام السابق للجبهة االسـالمیة لتحریـر       
 البحرین، تطرق فیه اىل مشـكلة البطالـة مطالبـا حبـل        

 .سریع هلا
ويف الوقت نفسه تشـهد الـبالد هـذه اال یـام احتفـاالت          

ویشـارك  . شعبیة واسعة الحیاء مناسبات دینیـة عدیـدة      
آالف املواطنني يف هذه االحتفـاالت مسـتفیدین مـن اجـواء         
االنفراج االمين النسيب الذي یسود البالد منذ مطلع هـذا      

 شـهر  وسوف تستمر االحتفاالت الشعبیة حىت منتصف    . العام
ویتخلل هذه االحتفاالت كلمات تتطرق اىل االوضاع     . شعبان

ــیس،    ــة والتجن ــكلة البطال ــبالد ومش ــیة يف ال السیاس
وقد تطرق خطباء املساجد  . باالضافة اىل أزمة افغانستان   

يف خطب اجلمعة هذا الیـوم هلـذه القضـیة وسـط اهتمـام          
 . مجاهريي ملحوظ

 الفـرتة  ولوحظ من جهة اخرى تصاعد النشـاط النسـوي يف      
. االخرية، وهي ظاهرة اجيابیة شـجعتها اجـواء االنفتـاح       

ویتوقـع االعــالن قریبـا عــن تشـكیل االحتــاد النســائي    
البحریين الذي سوف یضم مجیع اجلمعیات النسـائیة وجلـان       
املرأة باالندیة واجلمعیات املهنیة والشخصیات النسائیة     

نات ویأتي ذلك لیرتجم مطلبا رفع منذ السبعی    . املستقلة
من قبل املرأة البحرینیة للـدفاع عـن حقوقهـا وحتسـني         
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وتأمل نساء البحـرین ان   . اوضاعها يف املدینة والقریة   
یتم تعیني االحتاد املرتقب عن طریق االنتخاب احلـر ولـیس       

ويف هذا االطار سـوف تشـارك احملامیـة جلیلـة         . بالتعیني
السید يف نـدوة مبنطقـة سـار حـول املـرأة البحرینیـة           

 .بل العمل النسوي يف البالدومستق
 
  اكتوبر١٢

اعترب عدم تدخل قوات االمن لفض املظاهرة اليت خرجت یوم     
اجلمعة املاضیة ظاهرة صـحیة وتعـبريا عـن ادراك المهیـة         

وكـان بضـع   . السماح حبریة التعبري والتجمهر والتظاهر    
مئات من املواطنني قد خرجوا بعد صـالة اجلمعـة يف مسـرية        

. لغـارات االمریكیـة علـى أفغانسـتان      احتجاجیة على ا  
ورفـع  . وانتهت التظاهرة بعد ساعة واحدة بدون مشاكل    

املتظاهرون شعارات تندد بالسیاسة االمریكیة الداعمـة      
وهناك رأي عام يف البحـرین ینـدد      . للكیان االسرائیلي 

وتعـم  . باالرهاب ويف الوقت نفسه یعارض ضرب افغانستان    
 بســبب غمـوض الوضــع  حالـة مــن القلـق بــني املـواطنني   

وكانت موجة مـن  . واحتماالت توسع دائرة االزمة احلالیة    
اهللع قد اربكت الوسط التجـاري يف املنامـة یـوم امـس         

اىل « االنثـراكس »خوفا من وصـول مـرض اجلمـرة اخلبیثـة         
فقد اتصلت ادارة مكتب شركة امریكـان اكسـربس       . البالد

. الرضبوزارة الصحة لتخربها بوجود مسحوق ابـیض علـى ا      
ولكن اكتشف ان ذلك املسحوق مل یكن سوى مسـحوق تبیـیض       

 . مسحوق حلیب القهوة 
ومن جهة اخرى أصدرت جلنة املدرسني العاطلني عـن العمـل       
یوم امس بیانا یدعو اىل تضامن جهود اخلـرجيني العـاطلني       

وجاء يف البیان ان . للمطالبة حبقهم العادل يف التوظیف    
 الي اسهام حقیقي یتحرك يف تقف داعمة  ومؤیدة   »اللجنة  

التعاون بني خمتلف اجلهـود  »ودعت اىل   . «اجتاه حل ازمتهم  
اليت تبذل يف طریق هذه املطالبة والعمل علـى التنسـیق       

  وقررت اللجنة القیـام بعـدة خطـوات منـها        . «املشرتك
اـاء منــط احللـول املنقوصــة ألزمـة اخلــرجيني العــاطلني،    

ذه مسو االمري، والتحلـي  املطالبة بقرار سیاسي حاسم یتخ    
 . بالرتیث والیقظة

ويف اطار التعـاطي مـع مشـكلة البطالـة، قـال رئـیس           

الوزراء يف لقائه مع اعضاء جملـس ادارة مجعیـة العمـل        
الوطين الدميقراطي بان حكومته تعمل على اكثر من صعید     

وقال ان من بني مـا تبحثـه    . لتوفري فرص عمل للمواطنني   
حبصر عدد من املهن على املـواطنني   احلكومة مشروعا یقتضي    

لكنـه فاجـأ احلاضـرین     . البحرینیني فقط مثل السـیاقة    
انا شخصـیا   » وقال. عنما تطرق اىل مشكلة الفري فیزا    

ال أفهم ماذا یعنون هبذه التسمیة، مـا أعرفـه ان كـل        
وافد دخل البحرین ویعمل فیها مت ذلك مـن خـالل ارادة       

. هلــؤالء الوافــدینالبحـرینیني وبتأشــريات اســتخرجوها  
وبالتايل فاذا كانت هناك مشـكلة امسهـا الفـري فیـزا         
فاصحاب االعمال هم الذین یتحملون مسؤولیة حلها، وهم     
الذین استقدموا هؤالء الوافدین وتركـوهم یعملـون او       

وكان هناك أمل بان تتصـدى  « یبحثون عن عمل يف االسواق    
مسة ولیس احلكومة هلذه املشكلة بسیاسة واضحة وقرارات حا    

بادعاء عدم وجود دور للحكومة يف قیامها، وان مشـكلة      
فاملعروف ان القریبني من  . حلها مسؤوولیة رجال االعمال   

احلكومة، او املوالني لرموزها هـم املتورطـون يف مسـألة        
الفري فیزا هبدف لتحقیق مكاسب مالیة كبرية، وبالتـايل      
فاحلكومة مسـؤولة بشـكل مباشـر عـن اجـراءات جدیـدة           
الائها، ولن یستطیع رجال االعمال حلـها بـدون قـرار        

 .سیاسي حاسم
 
  اكتوبر٤٢

ما یزال وفد جلنـة االعتقـال التعسـفي التـابع لالمـم          
املتحدة یواصل اعمالـه يف البحـرین مبقابلـة املسـؤولني         

وقد أحیطت الزیـارة   . احلكومیني وبعض الفعالیات االخرى   
یعلن عنها شيء بالسریة الكاملة من قبل احلكومة، فلم     
وقـد یعـود   . يف االعالم احمللي ومل یصدر بیان رمسي بشـأا     

ذلك خلشیة احلكومة اليت ما تزال بأیدي احلرس القدمي، من     
حماولة ضحایا االعتقال التعسفي والتعذیب خـالل احلقبـة       
السوداء االتصال بالوفد الطالعه على معاناهتم خالل ربـع      

 رفضت السماح بزیـارة   وكانت احلكومة قد  . القرن املاضي 
الوفد يف السـنوات السـابقة، ومل توافـق علیهـا اال يف         

یــدین سیاســة ٨٩٩١مقابـل ســحب مشــروع قـرار دويل  يف   
. االعتقال التعسفي اليت متارسها اجهزة االمن البحرینیة    
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وبرغم املوافقة املبدئیـة آنـذاك علـى الزیـارة فقـد          
 .ماطلت احلكومة وكررت تأجیلها حىت اآلن

هة اخرى علم ان املـواطن امحـد رضـي مـن منطقـة         ومن ج 
السنابس استدعي من قبل وزارة االعالم ووجه الیه حتذیر     
مـن االســتمرار يف ارســال التقـاریر االعالمیــة لقنــاة   

ومارس . اللبنانیة بالنمظ الذي تتم فیه اآلن    « املنار»
التحقیق معه باسلوب غري الئق الشیخ خلیفة بن عبـد اهللا      

وما تزال وزارة االعالم .  االعالم اخلارجي  آل خلیفة مدیر  
متتنع عن اطاء التصریح الرمسي لقناة املنار اللبنانیة     
وقناة اجلزیـرة القطریـة، وتـرفض النظـر يف الطلبـات          

وهناك انتقـادات  . املرفوعة بشأن اعتماد مراسلني حملیني    
شدیدة لوزیر االعالم احلايل، نبیل احلمر، لعـدم كفاءتـه       

تعاطي مع املشروع االصالحي بطـرح سیاسـة     وعدم قدرته ال  
 .اعالمیة مناسبة

ويف  اطار الفعالیات الشـعبیة املسـتقلة یقـیم احتـاد         
 االسبوع املقبل نـدوة    حتت التأسیس  الطلبة البحرینیني   

، ميشاركة كـل   «العمل الطالبي، مسريته وأمهیته    » بعنوان
من احملامي عبد الشهید خلف واالستاذ فؤاد سیادي، احـد      

وسوف تقام . رؤساء االحتاد الوطين لطلبة البحرین سابقا    
كما تقیم مجعیة املستقبل  . الندوة بقاعة نادي السنابس   

« املـرأة والـوعي السیاسـي      » النسائیة ندوة بعنـوان   
یشارك فیها كل من احملامیة جلیلة السید والسید ضـیاء      
. املوسوي، وذلك بقاعة نـادي سـار الثقـايف والریاضـي        

ؤمتر الشبابي االول الذي انعقد بقاعة نادي   وصدر عن امل  
 التأكیـد علـى احلاجـة     السنابس بیان ختامي دعـا اىل     

للـوعي السیاســي، ودعــوة الشـباب والشــابات لرتتیــب   
االولویات وااللتزام بالوسـائل القانونیـة يف العمـل،        
واملشاركة الفعالـة يف اجلمعیـات والنـوادي واملؤسسـات         

ن اللجــان الطالبیــة يف العلمیـة والتعلیمیــة، وتكــوی 
املناطق املختلفة، ودعوة الرمـوز الدینیـة والفكریـة        

 . للرتكیز على حاجات الشباب
ويف خطوة هلا دالالهتا االجيابیة قام صندوق باربـار اخلـريي       
بتكرمي املتفوقني مـن الطلبـة والطالبـات، وهـي خطـوة          
تستحق التشجیع الـا وسـیلة عملیـة لتشـجیع التفـوق          

 .حصیل املعريف يف البالدالعلمي والت

ويف ضوء انتخابات غرفة التجارة واالنتقادات اليت وجهت     
الیها يف الفرتة االخرية، یتمىن املواطنون ان ميـارس جملـس       
ــل، دورا   ــع وزارة العم ــیق م ــد، بالتنس االدارة اجلدی
اجيابیا خصوصا يف جمال تقلیص العمالة االجنبیـة وتـوفري       

وهناك مطالبة بوضع . رینینيفرص عمل آلالف العاطلني البح    
. حد أدىن لالجور كخطوة على طریق خفض العمالة االجنبیة    

البطالــة ودور الشــركاء »جــاء ذلــك يف ختــام نــدوة 
الــيت نظمتــها اللجنــة العامــة لعمــال « االجتمــاعیني

البحرین مؤخرا بالتعاون مع االحتاد الـدويل للنقابـات       
 .احلرة

 
  اكتوبر٦٢

رمسي اماراتي ضلوع جهاز املوساد يف تطور مثري أكد مصدر     
وقال اللـواء  . االسرائیلي يف تزییف العملة البحرینیة    

ضاحي خلفان متیم قائد عام شرطة دبـي يف حماضـرة لـه يف        
املسرح القدمي بكلیات الطالبات حول التوزیـع اجلغـرايف       

ان شرطة دبي حققت خالل الصـیف املاضـي    »للجرمية يف دبي    
هاز املوساد االسرائیلي، حیث مع اشخاص ثبت توطهم مع ج    

توصل رجال اجهزة االمن اىل اكتشاف وجود أیاد للموساد     
ان واقعـة تزییـف   »وأشـار اىل    . «تتحرك داخل الدولـة   

العملة البحرینیة كشفتها شرطة دبي، ومت خالهلا انتقال     
 طنا من ورق العملة من خمازن بریطانیة اىل االرجنتني     ٨١

دولة الخرى كشفت عن ضـلوع  حیث طبعت هناك، مث حولت من     
جهاز املوساد واسـرائیل فیـه، ووجـود عملیـات هلـا يف          

ومت اكتشاف ذلك بعد العثور علـى صـورة مـع        . «املنطقة
املتهم بالتهریب جتمعه مع االسرائیلي لیفي كانت دلـیال      

وكانت حكومة البحرین قد  . كافیا الثبات الصلة باجلرمية   
تقلني يف اطار هـذه  افرجت هذا الشهر عن ثالثة اشخاص مع    

 . القضیة، ومل تكشف مالبسات القضیة
ومن جهة ثانیة منح الرئیس االمریكي، جورج دبلیو بوش     

مـن غـري اعضـاء حلـف       « احللیـف الكـبري   »البحرین صـفة    
وطبقا هلذا التصنیف فان قانون الدعم االجـنيب      . الناتو

االمریكي یسمح للبحرین باملشاركة بشكل اكرب يف التدریب     
كري االمریكي ومينح البحرین مرونـة اكـرب يف شـراء        العس

ومن بني الدول اليت حتظى هبـذا    . اسلحة الدفاع االمریكیة  
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وجاء ذلك خالل اللقاء  . التصنیف مصر واالردن واسرائیل   
الذي مت بني ويل عهد البحرین، الشیخ سلمان بـن محـد آل       

وقال الشیخ سلمان بعـد  . خلیفة والرئیس بوش يف واشطن    
سوف تسـتمر   »  دقیقة٥١من اللقاء الذي استمر    خروجه  
وذكر مصدر . « حىت تنتهي املهمة   ضد افغانستان  اهلجمات  

مطلع ان تلفزیون البحرین استلم توجیهات رمسیة بعـدم      
بث صور معاناة الشـعب االفغـاني النامجـة عـن القضـف          

وتعتـرب  . االمریكي، الن لذلك انعكاسات سیئة بني النـاس     
 .سطول اخلامس االمریكي يف املنطقةالبحرین مركزا لال

« وول سـرتیت جورنـال  »وعلى صـعید آخـر نشـرت صـحیفة         
االمریكیة مقاال طویال كتبـه یاروسـالف تروفیمـوف حـول         

ان »وجاء يف املقال . البحرین يف عددها الصادر یوم امس    
ایدیولوجیـة االســالمیني البحــرینیني لیســت متطرفــة او  

ن الدن او اجلماعـات  عنیفة مثل الـيت حيملـها السـید بـ        
تبـدو   » واضـاف . «االسالمیة املتطرفة يف مصـر واجلزائـر      

البحرین حـىت اآلن قصـة جنـاح نـادرة يف منطقـة ناضـلت            
ملواجهة صعود مشاعر اسالمیة متطرفة وقاومـت الـتغريات       

ان  » واضـاف . «الدميقراطیة اليت انتشرت يف باقي العامل    
. احلقیقیـة امام البحـرین طریقـا طـویال للدميقراطیـة         

كلیة اخلدمـة العامـة   »فاالمري، الشیخ محد الذي خترج من     
يف لیفنورث بكنساس، ما یزال یضع قوانني    « وقیادة اجلیش 

و حىت قیام االنتخابات الفعلیة، یقوم االمـري      ... البالد
بتعیني اعضاء جملس الشورى، وهناك خملفات من آلة القمع     

 بن سلمان آل احلكومیة مثل رئیس الوزراء الشیخ خلیفة    
خلیفة، عم الشیخ محد، الذي كانت بیده االمـور عنـدما       

بعد فرتة قصرية مـن اسـتالمه       » واضاف.  «قمع املعارضون 
 بازالة ایان هندرسـون، الـرئیس      االمري السلطة، قام   

الربیطاني للشرطة السریة، الذي اهتم من قبـل جمموعـات       
ــض    ــل بع ــذي ادى اىل قت ــذیب ال ــان بالتع ــوق االنس حق

ولكن ما یزال على رأس اجهـزة االمـن ضـباط        . ملعتقلنيا
 .«بریطانیون واردنیون، وشرطة من باكستان برتب أقل

 
 ١٠٠٢یومیات نوفمرب 

 
  اكتوبر٩٢

قال القاضي، لویس جوانیه، رئیس  القریق املسؤول عـن      
االعتقال التعسفي باملفوضیة السامیة لالمم املتحدة انه     

حات مبـا فیهـا تشـریع    اذا مت تطبیق كـل جوانـب االصـال       
القوانني اجلدیدة، فان ذلك سیعترب حدثا كبريا يف تـاریخ      

جاء ذلك يف حدیث مع االستاذ علي صاحل نشـرته      . البحرین
. يف عـددها الصـادر هـذ الیـوم      « اخبار اخللیج »صحیفة  

وقــال ان الوفــد الــذي التقــى بعــدد مــن الــوزراء  
مني، تأكـد  واملسؤولني وناشطي حقوق االنسان وعدد من احملا    

ان السجون خالیة من اي سجني سیاسـي، وان حمكمـة امـن        
الدولة قد أغلقـت بالفعـل، وان قـانون تـدابري أمـن          

وقال ان الوفد سـیقوم باعـداد    . الدولة قد ألغي فعال   
تقریر عن نتائج الزیارة لتقدميه اىل جلنة حقوق االنسان     
باالمم املتحدة اليت ستنعقد يف شـهر ابریـل مـن العـام         

وقال ان االصالحات متثلت بالغاء القوانني الـيت      . ادمالق
تتعارض ومباديء حقوق االنسان، وان اجلانـب املهـم اآلن       

فاذا مت ذلـك ومت كـذلك    . یتمثل باصدار القانون اجلدید   
تطبیق كافة االصالحات املطلوبة فسیكون هذا حدثا كـبريا      

وناشـد كـل مـواطن حبـریين قـراءة        . يف تاریخ البحـرین   
 اليت نص علیها املیثـاق والدسـتور الـيت متنـع         القوانني

انتهاكات حقـوق االنسـان، خصوصـا مـا یتعلـق بتحـرمي           
االعتقال التعسفي والتعذیب، وبطالن االفادات اليت تؤخذ     

وقال ان على القضاءة ان یعتمـدوا علـى      . حتت التعذیب 
. تلك القوانني عندما یطبقون القـانون املتعلـق بـذلك       

 وزارة العدل ابلغوا اعضاء الوفد  وقال ان املسؤولني يف   
ان تعدیال اساسـیا سـوف جيـري علـى قـانون االجـراءات           

 لكنه لفت اىل ان ذلك ال یكفي، وال سیما ان  .القضائیة
هذه التعدیالت تأتي يف اعقـاب القـوانني االسـتثنائیة،        
واملطلوب االقالع عن العادات السیئة وخاصـة تلـك الـيت        

ومن هنا تـأتي  . ق االنسان تتعلق بأشكال انتهاكات حقو   
أمهیة وجود آلیة ملراقبة محایة حقوق االنسان، فاملهم هو     

وأملـح كـذلك اىل ان   . «تفادي تكرار ما حـدث يف املاضـي      
الفریق سوف یدرس موضوع حماكمة مرتكيب جرائم التعذیب،     

توقیـع العقوبـة   »مشريا اىل ان املیثاق الوطين ینص على     
االیــذاء البــدني او مبــن یرتكــب جرميــة التعــذیب او 

صادقت علـى اتفاقیـة مناهضـة      »وان البحرین   « النفسي
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وخبصوص تعویض ضحایا التعـذیب قـال السـید        . «التعذیب
اتفق فریق العمل واحلكومة على دراسة طبیعة      » جوانیه

. «التعویضات واعادة التأهیل الطـيب للمطلـق سـراحهم       
 وتعترب تصرحيات السید جوانیه ذات أمهیـة بالغـة نظـرا       
حلساسیة هذه القضیة وحماولة احلرس القدمي حتاشي التطـرق      

 . الیها علنا
ومن جهـة اخـرى دكـر التقریـر السـنوي حـول احلریـة            
الدینیـة الصــدار عــن وزارة اخلارجیــة االمریكیــة ان  

احلكومة ما تزال ختضع املسلمني السنة والشیعة للسیطرة     »
هنـاك شـیئا مـن التفرقـة      »، وان   «احلكومیة والرقابة 

جيـب علـى كـل جمموعـة      ... حلكومیة ضد املسلمني الشـیعة    ا
دینیة احلصول علـى رخصـة مـن وزارة العـدل والشـؤون          
االسالمیة للعمل، واقامة اجتماعات دینیة بدون تـرخیص      

وقــال التقریــر ان االنشــطة . ».تعتــرب غــري قانونیــة
. الدینیة لكل من السنة والشیعة ختضع لرقابة الشـرطة     

بقمع اي نشاط ذي »قامت يف السابق كما ذكر ان احلكومة     
واا تسمح باقامـة انشـطة دینیـة مثـل        « طابع سیاسي 

 .«ختضع لرقابة شدیدة من قبل الشرطة»عاشوراء ولكنها 
أغلقت احلكومة مساجد او مآمت بسبب حـدوث    » ويف السابق   

ويف السـنوات  ... مظاهرات سیاسیة فیها او قریبا منها    
. «لقائهم خطبا سیاسـیة السابقة اعتقلت قادة دینیني ال    

خدمة االنرتنت احلكومیة متنع املشرتكني من دخول   »واضاف ان   
مواقع املعارضة، وبسبب عدم كفاءهتا فاا متنع احیانـا      

ــة  ــع عادی ــدخول اىل مواق ــر اىل  . «ال ــرق التقری وتط
التطورات االجيابیة اليت حصلت يف البالد منذ شهر فربایـر      

 عمـا كـان علیـه قبـل     املاضي مؤكدا ان الوضع قد حتسن    
ذلــك، ولكنــه أكــد اســتمرار قــدر مــن الطائفیــة يف  

 .سیاساهتا
 
  نوفمرب٥

وافقت وزارة العمـل والشـؤون االجتماعیـة علـى طلـب          
وجاءت املوافقة يف . تأسیس مجعیة الوفاق الوطين االسالمیة    

 اكتوبر استلمها اعضاء اجلمعیة یـوم    ٩٢رسالة بتاریخ   
ة شهور مـن تقـدمي الطلـب    جاء ذلك بعد حوايل ثالث    . امس

لتشكیل اول مجعیة اسالمیة سیاسیة، وبعد ان مت الرتخـیص      

ویتوقع اشهار اجلمعیـة رمسیـا     . جلمعیتني سیاسیتني اخریني  
ومجعیة الوفـاق الـوطين االسـالمیة      . یوم االربعاء املقبل  

مؤسسة ذات طابع اسالمي منفتح هتدف لالسهام باجيابیـة يف      
التنمیـة واحلقـوق السیاسـیة     املشروع االصالحي وقضـایا     

واحلریات العامة، وتقویة احلوار الداخلي بـني االطیـاف       
وتضــم يف عضــویتها . الفكریــة والدینیــة والسیاســیة

التأسیسیة اكثر من مائة ناشط اسالمي وسیاسي، ویتوقع     
 .ان ینضوي آالف املواطنني يف عضویتها

ويف اطار الزیارة اجلاریة لوفد منظمة العفو الدولیـة      
دور اتمـع   » اىل البحرین اقیمت ورشـة عمـل بعنـوان       
بالتنسـیق مـع   « املدني يف تعزیز ثقافة حقـوق االنسـان      

ومشل الوفد الذي ترتأسه  . مجعیة حقوق االنسان البحرانیة   
جون راي رئیسـة قسـم الشـرق االوسـط ومشـال افریقیـا           
باالمانة الدولیـة، كـال مـن االسـتاذ سـعید بومد وحـة           

وقالــت جــون راي يف . تعــال قرشـاب والـدكتور عبــد امل 
محایة حقـوق االنسـان هـي أكـرب      »كلمتها االفتتاحیة ان    

جـاء ذلـك يف كلمـة     . «ضمان لالمن واالستقرار والكرامة   
ان احلمایة ختـدم   »  واضافت .القتها يف افتتاح الندوة

مجیع الشرائح على  اختالف توجهاهتا ومشارهبا، وال تصـلح      
تنطبـق علـى مجیـع الفـرتات     لزمن السراء فقط بل اـا      

وقالـت ان ان الـس    . «التارخيیة مهما كانت ضـعوبتها    
الدويل للمنظمة أقـر مـؤخرا توسـیع صـالحاهتا لتشـمل،          
اضافة اىل احلقـوق املدنیـة والسیاسـیة، خمتلـف احلقـوق          

. االنسانیة االخرى، من اقتصادیة واجتماعیـة وثقافیـة      
 ال یعين نفاد ان هذا التوسیع يف الصالحیات  »لكها اضافت   

القول او انتهاء العمل يف جمال احلریات املدنیة، اذ ان     
االحداث العاملیة منذ ستبمرب املاضي وما جنـم عنـها مـن        
تزایـد معانــاة الشـعب االفغــاني ومـن جتــدد اهلجمــات    
العنصریة ضد العرب واملسلمني  يف خمتلف الدول الغربیة،     

ضـمونة اىل  لدلیل واضح على ان احلقوق واحلریات لیسـت م     
اثبتــت التجربــة  » وقالــت. «االبــد يف اي بلــد آخــر

االنسانیة ان دور اجلهات الدولیة يف محایة حقوق االنسان     
دور مطلوب، ولكنه حمدود، ذلك ان اقوى حصن للذود عـن      
احلقوق واحلریات هو احلصن الداخلي الـذي ميثلـه اتمـع        

یقـي  املدني، باعتباره الضمري احلـي لالمـم واملوئـل احلق       
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 .«لقیم التنوع والتسامح والتكافل
 بتعـیني  ١٤وعلى صعید آخر صـدر املوسـوم االمـريي رقـم         

الشیخ عبـد اهللا بـن محـد آل خلیفـة حمافظـا للمحافظـة           
وبالتايل اكتمل تعیني حمافظي احملافظات االربـع      . اجلنوبیة

اليت مت تشكیلها يف بدایة مشروع احملافظات، وبقـي حمـافظ       
خلامسة اليت صدر قبل بضعة شهور مرسوم   احملافظة الوسطى ا  

واحملافظون الثالثـة اآلخـرون هـم عبـد        . امريي بتشكیلها 
،    عبـد الـرمحن    املنامة العزیز عطیة اهللا آل خلیفة     

وكان هنـاك أمـل بـان    .  الشمالیة بن صقر آل خلیفة     
یتم تعیني مواطنني من خارج العائلة احلاكمة يف املناصـب      

ــك   ــة، وذل ــا للدول ــروح العلی ــا ل ــة »تكریس العائل
اليت یتم احلدیث عنها باستمرار، ولكن یبـدو      « الواحدة

 .ان ذلك االمل لیس يف مكانة يف الوقت احلاضر على االقل
 
  نوفمرب٧

مت هذا الیوم إشهار مجعیة الوفاق الوطين االسالمیة بعـد      
موافقة وزارة العمل والشـؤون االجتماعیـة علـى طلـب         

وقالـت  . سسوها يف وقت سـابق التأسیس الذي تقدم به مؤ    
اجلمعیة يف بیان أصدرته ان وزارة العمـل وافقـت علـى        

وقال االستاذ عبـد  .  مؤسسا٧١١اشهار اجلمعیة اليت تضم     
الوهاب حسني، رئیس اللجنة التحضريیة والنـاطق الرمسـي       

نتطلع بشوق كـبري للمسـامهة يف متثیـل التیـار          » بامسها
لعمل الوطين لدعم احلركة االسالمي، واملشاركة يف احلوار وا    

االصـالحیة الــيت یقودهـا مســو أمـري الــبالد، حفظــه اهللا،    
ولتفعیل آلیـات الدسـتور وسـیادة القـانون وتنشـیط          

وقـال ان اجلمعیـة سـوف     . «املؤسسات االهلیـة يف اتمـع     
ــة     ــة وأی ــة والربملانی ــات البلدی ــارك يف االنتخاب تش

ن وأشــار اىل ا. انتخابـات أخــرى بــربامج عمـل واضــحة  
اللجنة التحضريیة ستدعو املؤسسني لالجتمـاع قبـل ایـة        

وجـاء يف  . هذا الشهر النتخاب اول جملس ادارة للجمعیـة     
البیان ان باب العضویة باجلمعیة سـوف یكـون مفتوحـا        
امام مجیع املواطنني البحرینیني نساء ورجاال وفق الشروط     

 . املتعارف علیها يف مثل هذه احلاالت
رت اجلمعیـات االسـالمیة والسیاسـیة     ومن جهة اخرى أصـد    

بیانا حول احلرب االمریكیة ضد افغانستتان شجبوا فیـه      

  االعمال االرهابیة وطرحـوا عـددا مـن النقـاط منـها         
استنكار احلرب ضد افغانستان واملطالبة بوقفها فـورا،      

، مطالبـة  «ارهابا لشعب اعزل »اعتبار العمل العسكري    
اعد القـانون الـدويل يف    الوالیات املتحدة بااللتزام بقو   

تعقب خمططي ومنفذي االعمال االرهابیة، مطالبـة الـدول       
واحلكومات االخرى بالبحث عن خمارج مناسبة حلل املشـكلة،      
ادانة اهلجوم االجرامي ضد املدنیني يف الوالیات املتحـدة،      

أیة حماولة الختالق عالقة بني الدین االسالمي احلنیف    »ورفض  
املطالبة بوضع تعریف   . «لالانسانیةواعمال االعتداءات ا  

دويل لالرهاب، شجب موجة التحریض ضد العرب واملسـلمني يف      
امریكا وأوروبـا، دعـوة الوالیـات املتحـدة للبحـث يف          
أسباب كراهیة شعوب العامل لسیاساهتا، الدعوة للتفریق     
بني االرهاب والكفاح مـن اجـل احلقـوق املشـروعة، شـجب          

یع دائـرة العمـل العسـكري      التصرحيات االمریكیة بتوسـ   
لتشمل دوال وجهات عربیة واسالمیة اخرى، دعـوة العـامل       
للوقوف جبانب الشـعب الفلسـطیين الـذي یتعـرض الرهـاب          
الدولة، مطالبـة احلكومـات لـدعم الشـعبني الفلسـطیين          

ووقع البیان كل من مجعیـة الوفـاق الـوطين        . واالفغاني
، مجعیة االصالح، االسالمیة، مجعیة العمل الوطين الدميقراطي    

مجعیــة التوعیــة االســالمیة، مجعیــة املنــرب الــدميقراطي  
التقـدمي، اجلمعیــة االســالمیة ومجعیـة الوســط العربــي   

 . االسالمي
وعلى صعید آخر یشـعر الـبعض بعبثیـة اسـتمرار جملـس          
الشورى يف وضع التشریعات مع العلم بعـدم دسـتوریتها       

ا وفقا ملـواد  وان للمجلس الوطين املنتخب صالحیة الغائه    
وبناقش اعضاء جملـس الشـورى املعی نـون هـذه         . الدستور

 لسـنة  ٣١االیام  قانون معاشات التقاعد احلكومي رقـم      
ومـن خـالل   . ، نظرا لوجود رغبـة واسـعة لتغـیريه       ٥٧٩١

النقاشات اتضح وجود خمالفات دستوریة غري قلیلة يف هذا     
القانون الذي وضعته احلكومـة بعـد حـل الـس الـوطين          

ومن االفضل التعجیل حبل جملـس    . وتعلیق العمل بالدستور  
الشورى وانتخاب الس الوطين وفق مواد الدسـتور ملنـع       

فالتشـریعات مـن اختصـاص الـس        . البلبلة والتشـویش  
 .املنتخب وال حيق الیة جهة اخرى مصادرة هذه االختصاصات
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  نوفمرب٩
اتسمت النـدوة الـيت اقیمـت مسـاء امـس االول بنـادي           
العروبـة بقــدر مـن الســخونة نظـرا المهیــة موضــوعها    

وقـوة اداء   « الطائفیة السیاسیة والوحـدة الوطنیـة     »
 االستاذ عبد الرمحن النعیمـي واالسـتاذ       املشاركني فیها 

وتطرق املتحدثون . عبد الوهاب حسني والدكتور عزیز أبل    
يف هذه الندوة اليت ادارها االستاذ حممود الشهابي، عضو     

 النادي،  لتعریف املصطلح من حیـث اجلوانـب      جملس ادارة 
وتطرق االستاذ عبد الوهـاب حسـني      . العملیة واالكادميیة 

كمـا  . اىل ازمة البطالة وازمة املدرسني كمالمح للقضـیة     
اشار اىل سیاسات وزارتي الدفاع والداخلیة اليت متـارس      

وشرح بعض اهـداف مجعیـة    . سیاسات طائفیة يف التعیینات   
هرت رمسیا صباح ذلك الیوم، مؤكدا اـا    الوفاق اليت أش  

لن تكون طائفیة بأي شـكل مـن االشـكال، واـا تسـعى          
وحضـر النـدوة   . لتحقیق وفاق وطين مـن منظـور اسـالمي       

جمموعـة مــن املهندسـني غــري البحـرینیني الــذین كــانوا    
متواجدین يف البالد حلضور مؤمتر متخصص، باالضافة اىل بعض     

ي ان الطائفیة تنبـع مـن     ودكر مهندس لبنان  . السفراء
الذین ال ميلكون مشـاریع كـبرية وال یریـدون ان یضـحوا         

وكانـت  . بینما یریـدون مـن اجلمـاهري االلتفـاف حـوهلم         
 .املداخالت من احلاضرین قویة ایضا

وعلى صعید آخر یتصاعد القلق بني املـواطنني بسـبب مـا        
یبدو من توجـه حكـومي لتغـیري الدسـتور خـارج نصـوص           

تمخض حـىت اآلن موقـف واضـح بـني االطـراف         ومل یـ  . مواده
السیاسیة املعنیة بشأن ما ميكن عمله ملنع انتهاك مواد     

وفیما یرى بعض االطراف ضرورة طـرح القضـیة       . الدستور
ومناقشتها علنا من خالل املنـابر املتاحـة يف اجلمعیـات        
والنوادي واملساجد، یفضل البعض اآلخـر اثارهتـا بشـكل        

فهنـاك حـرص علـى تشـجیع      . كـومیني خاص مع املسؤولني احل   
املشروع االصالحي الذي طرحه االمري، ورغبة يف الوقت نفسه     
لوقف اي انتهاك لدستور البالد الذي اكد مسو االمري انه     

لكـن تشـكیل جلنـة تغـیري      . املرجعیة السیاسیة يف البالد   
الدستور اليت التزمت السریة املطلقة يف مـا تقـوم بـه        

شهور، اصبح مصدر قلق كبري لدى منذ تشكیلها قبل بضعة     
املواطنني، خصوصا مع غموض التصـرحيات احلكومیـة يف هـذا        

وهنـاك اتفـاق عـام بـني مجیـع       . الشأن او غیاهبا متاما   
فصائل املعارضة على ضرورة احرتام دستور الـبالد وحصـر       

 اليت تـنص علـى   ٤٠١اي تغیري يف مواده مبا جاء يف املادة     
لس الوطين املنتخب وحدهان التغیري من اختصاص ا. 

ومن جهة اخرى اصدر اكثر من مثانني من علماء البحـرین      
ان »وجـاء يف البیـان    . بیانا حـول قضـیة افغانسـتان      

املنهج االسالمي الوسـط الـذي نـؤمن بـه ومنثلـه یـرفض           
االعتداء علـى االبریـاء سـواء كـانوا مسـلمني او غـري           

 وقعـت  اول تنـاقض »ولكن البیان اشار اىل ان     . «مسلمني
فیه أمریكا هو اا حاربت ارهابا وقع علیها بإرهـاب      

غري مؤهلة لتقود حتالفـا عاملیـا ضـد     »، واا   «أشد منه 
االرهـاب يف الوقــت الـذي ترعــى فیـه ارهــاب الدولــة    

ودعى املوّقعون . «الصهیونیة ضد الشعب الفلسطیين االعزل    
منظمة املؤمتر االسالمي وجامعة الدول العربیة والشـعوب      

لنجدة الشعب االفغاني »سالمیة اىل القیام مبسؤولیاهتم     اال
وینتمي علماء الـدین ااملوّقعـون اىل املـذهبني        . «املسلم

ویعترب البیان تعبريا عـن   . االسالمیني االساسیتني يف البالد   
 وعـي ابنـاء البحـرین مبسـؤولیتهم جتـاه          جانبني مهم ني 

 علـى كـل   اخوام املسلمني، وقدرهتم على رص الصف مرتّفعني    
وكانــت اجلمعیــات . مــا یســيء اىل الوحــدة والتقــارب

االسالمیة والوطنیة قد أصدرت قبل یومني بیانـا مشـرتكا       
 .حول املوضوع نفسه

 
  نوفمرب٣١

یدور لغط كـبري حـول قـرار وزارة االعـالم رفـع دعـوى           
قضائیة ضد االستاذ حافظ الشـیخ بسـبب كتاباتـه الـيت         

الوطنیة وال تتماشى مع تقول الوزارة اا هتدد الوحدة     
وقد دأب االستاذ حافظ علـى   . االجواء االجيابیة يف البالد   

التطرق للخالفات املذهبیة والتـهجم علـى اتبـاع احـذ         
وهنــاك . املـذهبني الرئیســیني يف الــبالد بشـكل متواصــل  

استیاء كبري من هذا التوجه خصوصا يف اجـواء التقـارب       
وقـد  .  املسـلمني اليت تسود العالقات بني ابناء البحـرین     

جتسد هذا التقـارب يف املواقـف املشـرتكة ازاء القضـایا         
املهمة اليت تعصف باالمة مثـل قضـیة افغانسـتان ورفـض         

وصـدرت يف االیـام القلیلـة املاضـیة بیانـات          . االرهاب
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مشرتكة وّقعتها اجلمعیـات االسـالمیة والوطنیـة وعلمـاء         
الــدین مــن ابنــاء البحــرین علــى اخــتالف مذاهبــهم  

وخيشى من ان تؤدي اثارة احلساسیات اىل نتائج     . ینیةالد
فمـن جهـة   . وهنـا تـربز املشـكلة    . سلبیة يف هذا اجلانب   

تتجسد رغبـة شـعبیة يف السـماح حبریـة التعـبري وعـدم           
منعها، ومن جهة اخرى توازي ذلك رغبة ثابتة يف احلفاظ     
على الوحـدة الوطنیـة والتعـاون بـني خمتلـف االطـراف           

فهل جيوز . ة يف القضایا املتفق علیها   الدینیة والسیاسی 
 رفع دعوى قضائیة ضد هذا الكاتب؟ 

ان رفع الدعاوى القضائیة ضد الكّتـاب امـر معتـاد يف        
البلدان اليت تسمح حبریة التعبري، وما هـو مرفـوض هـو        
صدور قرارات تعسفیة من السلطات مبنع حریـة التعـبري،       

ا قـانون وال  كما حيدث يف البلدان املتخلفة اليت ال حيكمهـ     
اما رفع الدعاوى . دور حقیقیا للسلطة القضائیة فیها    

القضائیة فهو امر متعارف علیه بشرط ان تلتزم اجلهـة      
املعنیة باستعمال مصطلحات قانونیة معینة لكي ال تصدر     

فكل متهم بريء حىت . حكما على الشخص املعين قبل ادانته    
شـكلة  فصیاغة خرب رفع الدعوى رمبـا كـان هـو امل       . یدان

وعادة ما تلتزم احلكومات الصـمت    . ولیس الدعوى نفسها  
يف مثل هذه احلاالت وترتك االمـر بیـد القضـاء املسـتقل،         
. وترفض التعلیق على القضیة اال بعد صدور احلكم بشأا    

ويف حالة االستاذ حافظ الشیخ او غريه فمن حق ایة جهـة      
م رفع دعاوى قضائیة ضد ما یكتبون على ان یتم االلتزا    

وتـربز امهیـة دور    . بالقواعد القانونیة املنصوص علیها   
ففـي  . القضاء عندما یتم التخلي عن سیاسـة املراقبـة      

البلدان اليت ال حترتم احلریـات، متـارس دائـرة الرقابـة         
التابعة لوزارة االعالم دورا تعسفیا على مـا یصـدر يف       
الصحف، فتمنع مقاال هنا وآخر هناك، وتقمع الصـحافیني      

.  ارزاقهم اذا مل یلتزموا بقراراهتا ومواقفهـا     وتصادر
اما  البلدان اليت تسمح بقدر من احلریة فلـیس لـدیها       
رقیب یقوم بذلك، وحيل حمله النظام القضائي الذي یلجأ     
الیه من یشعر ان االعالم اخرتق حقوقـه، علـى ان یبقـى        
الكالم يف دائرة االهتام بدون اصدار االحكام اليت هي مـن      

 . قضاء املستقلاختصاص ال
ومن جهة اخرى علم ان مجعیة املنرب الـدميقراطي انتخبـت       

االستاذ امحد الذوادي رئیسا هلا وذلك يف اول انتخابـات      
وضم جملس االدارة املنتخب كال  . اجریت یوم اجلمعة املاضیة   

من حممد حسني نصر اهللا، نائبا للـرئیس، وأمـل اجلزائـري        
الیا ورئیسا للجنـة  أمینة للسر وحممد اخلزاعي أمینا م    

االجتماعیة وعبد اجللیل النعیمي مسؤوال عـن  العالقـات       
السیاسیة وحمسن مرهـون مسـؤوال عـن الثقافـة واالعـالم          
وابراهیم القصاب مسـؤوال عـن العالقـات مـع املنظمـات          
اجلماهريیـة وخالــد هجــرس مسـؤوال للشــؤون التنظیمیــة   
ویعقوب جناحي مسؤوال عـن الشـؤون القانونیـة وحقـوق         

 .االنسان
يف عـددها الصـادر هـذا     « االندبندنت»وقد نشرت صحیفة    

وجاء يف . الیوم مقاال حول البحرین كتبته كاثرین بتلر    
ان أمري البحرین هـو اول حـاكم عربـي یعطـي          » املقال

ونسـبت  . «دعمه غري املشروط لقصـف احللفـاء الفغانسـتان       
 ،«حرب التحریـر »الكاتبة اىل مسو االمري استعماله تعبري     

وانه اكد انه سوف یوافق علـى اي طلـب مـن الوالیـات         
. «املتحدة الستخدام البحرین كقاعدة لشن هجمات القصـف     

انـين سـعید بـان تتوجـه امریكـا         » ونسبت الیه قوله  
. وبریطانیا والعامل الفغانسـتان لتحریرهـا مـن الشـر        

وهذا امر حسـن للعـائالت واالطفـال والنسـاء وللصـحة          
اـا  .  ذلك فهو فاقـد لعقلـه    ومن یكون ضد  . والتعلیم

نعمة من اهللا ان یـذهب العـامل املتطـور اىل افغانسـتان         
وهلذا السبب فقد دعمنـاه مـن الیـوم       . لتقدمي املساعدة 

وعنــدما تنتــهي احلملــة فســوف یبتــهج النــاس  . االول
. ویشكرون احللفاء على انقاذهم هؤالء الفقراء من الشر    

وصـا معاملتـهم   حنن نعلم ان  تصرفاهتم غـري اسـالمیة خص      
 .«للنساء

 
  نوفمرب٥١

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك، الذي یصادف غـدا او      
بعد غد، نتقـدم اىل كافـة املسـلمني وخصوصـا مسـو أمـري           
البحـرین  وشــعبها بالتــهاني والتربیكــات، داعــني اهللا  
سبحانه وتعاىل ان یوفق املسلمني فیه للصوم والعبـادة،      

الفـنت، وميـن علـیهم بـاالمن     وان جيّنبهم املكاره وشرور     
ونعب ــر يف الوقــت نفســه عــن . واالســتقرار يف بلــدام
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تضامننا مع عائالت الشهداء الذین قد موا حیـاهتم علـى       
طریق احلریة، فأصبحنا ننعم بثمرات تضحیاهتم، والـذین      

 .أصبح فقدهم مصدر حزن متواصل لذویهم ولشعب البحرین
تـرخیص رمسـي   ونبارك ایضا للجمعیات الـيت حصـلت علـى        

بالعمل، معربني عن أملنا بان تـتمكن مـن ممارسـة دور        
بّناء يف تكریس االستقرار واحلوار والتعاون بني االطیـاف      

وخنص بالذكر اجلمعیات السیاسیة مثـل مجعیـة       . السیاسیة
الوفاق الوطين االسالمیة ومجعیة العمل الوطين الدميقراطي     

 .ومجعیة املنرب الدميقراطي
، طرحت اللجنتان الفرعیتـان املنبثقتـان     ويف تطور مثري  

عن جلنة تفعیل املیثاق العداد قـانون دیـوان الرقابـة        
املالیة وقانون املناقصات تصـورا اولیـا بـان احكـام         

كـل الـوزارات واهلیئـات    »هذین القانونني تسـري علـى       
واملؤسســات العامــة والبلــدیات الــيت متــول مــن قبــل  

یـات املسـتقلة او    املیزانیة العامـة للدولـة واملیزان     
امللحقة هبا او الشركات اململوكة بالكامل للدولة، على     
ان یستثىن منها الدیوان االمريي وقـوة الـدفاع واالمـن        

وعلق الكاتب علي صاحل على ذلـك    . «العام واحلرس الوطين  
بقوله ان مصـروفات اجلهـات املسـتثناة مـن القـانونني          

ل علیهـا  تربو على نصف املصروفات العامة الـيت تشـتم      »
كیف تصدر قوانني   » ، متسائال «املیزانیة العامة للدولة  

ــق    ــام وتطبی ــال الع ــة امل ــبة ومحای ــة واحملاس للمراقب
الشفافیة وتكافؤ الفرص وتطبیقها على نصف املیزانیـة      

وخلـص اىل  « العامة للدولة وتعفي النصف اآلخـر منـها؟      
ان یعرف كل شيء عن ایـرادات  »القول ان من حق الشعب     

ات الدولة ولیس نصفها فقط، وان االمور السریة     ومصروف
 .«تناقش يف جلسات مغلقة عادة اال اا تراقب

على صعید آخر قال الصحايف حافظ الشـیخ ان سـبب رفـع        
دعوى قضائیة ضده هو مقال تطرق فیه لزیارة ويل العهد     
اىل واشنطن، ولیس ما قیل حول نزعة بقیة مقاالتـه حنـو       

جـاء ذلـك يف مقـال    . الوطنیةقضایا تؤثر على الوحدة     
وقال الكاتب . القطریة یوم امس  « الشرق»نشرته صحیفة   

الذرائع ها هنا غري الدوافع، وأعـرف ان مقـاال يل      »ان  
« دیلي ستار»باالجنلیزیة ظهر یو م االثنني املاضي يف الـ     

وتعلیقا علـى  « الدميقراطیة املؤمركة »البريوتیة يف شأن    

لواشنطن يف هذه الظروف امنـا  زیارة ويل العهد البحریين     
. «هو يف الواقع سبب الغضبة وثـوران االتربـة يف وجهـي       

وعب ر عن ثقته باملشروع االصالحي الذي یقوده مسـو االمـري       
وأملـح اىل ضـغوط خارجیـة مشـريا اىل        . والقضاء البحریين 

خطاب للرئیس االمریكـي يف االمـم املتحـدة یطالـب فیـه          
وكان حافظ الشیخ . ملتحدةالعامل بالوقوف مع الوالیات ا    

ــد القصــف االمریكــي    ــن املقــاالت ض ــددا م ــب ع ــد كت ق
ألفغانستان، وترح م كذلك على عبد اهللا اهلاجري الذي قتل     
قبل اسبوعني خالل هجوم  قام به على قاعدة امریكیـة يف      

وتقوم الدعوى احلكومیة ضده على اساس ان مقاالته     . قطر
النسـیج الـوطين،   متس الوحدة الوطنیة وتؤثر سلبا على     

 .االمر الذي ال یعتربه الكاتب الدافع احلقیقي للدعوى
ومن جهة اخرى مت مؤخرا توقیع عریضة عمالیة مـن قبـل       

، قسم الصـلب والغلیـان    أسري عمال شركة احلوض اجلاف     
موجهة اىل كـل مـن املـدیر التنفیـذي للشـركة ومـدیر           

اصة االنتاج ومدیر شؤون املوظفني، واللجنة العمالیة اخل    
بالشـركة وذلــك خبصـوص رئــیس قسـم الصــلب والغلیــان    

ووّقع على هذه . جي ام كوتینو  الربتغايل اجلنسیة املدعو    
العریضة مثانون عامال یعملون يف ذلك القسم الذي یرتأسه     

وتضمنت العریضة شـكوى العمـال مـن       . الربتغايل املذكور 
سوء معاملـة هـذا الربتغـايل هلـم، وتدخلـه يف املسـائل           

ــة     الدی ــتمرة يف بــث روح الفرق ــة وحماوالتــه املس نی
والطائفیة بینهم، كمـا أنـه یقـوم بتفضـیل العمـال          
االجانب على العم ال الوطنیني وحتریض املفتشني املباشـرین      
علـى العمــال لبـث روح عــدم الثقـة يف العمــال لــدى    
املسؤولني، وتدخالته املباشرة يف شؤوون تقاریر املسـؤولني      

وامـا هـذا   .  الشـكاوى واملطالـب    املباشرین وغريها مـن   
الرتاص والوحدة بني عمال القسم وافقت الشركة على عقد     
اجتماع عقد یوم امس بني العمـال والـرئیس التنفیـذي        
للشركة یغرض حبث هذه الشكاوى ومطالبـات العمـال مـن        

 .اجل حتسني أوضاعهم والنظر يف موضوع الربتغايل
 
  نوفمرب٦١

اسم يف خطبـة اجلمعـة هـذا    دعا مساحة الشیخ عیسى امحد ق    
ــالمیة    ــات االس ــراط يف اجلمعی ــواطنني اىل االخن ــوم امل الی
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وقال ان مـن الضـروري علـى الشـباب        . وتشجیعها حبماس 
وذوي الكفاءات املشاركة يف هـذه الفعالیـات املشـروعة        

وقال ان عـدم املشـاركة يف   . وبذل اجلهد من اجل اجناحها    
 تعطلها واضعاف جلان هذه اجلمعیات من شأنه ان یؤدي اىل    

وهنــاك اآلن عــدد مــن اجلمعیــات . انشــطتها وعطائهــا
االسالمیة اليت حصلت على ترخیص رمسي بالعمل بعد سـنوات      

وكانت مجعیة الوفـاق  . من منع تشكیل مثل هذه اجلمعیات    
 ٨٢الوطين االسالمیة اليت مت اشـهارها مـؤخرا قـد حـددت         

 وبـدأ  نوفمرب موعدا الجراء اول انتخابات اداریة هلـا،     
ویتوقع ان تعلـن بعـد ذلـك     . االعضاء يف ترشیح انفسهم   

 . فتح باب العضویة للمواطنني
ومن جهة اخرى هناك استیاء كبري يف اوساط العاطلني عـن      
العمل بسبب استمرار املمارسات القدمية من قبـل وزارة      

وذكر عدد من املـواطنني اـم     . الداخلیة برفض تعیینهم  
وظـائف لـدى بعـض الشـركات     بعد جهد كبري حصلوا علـى      

والوزارات، ولكن جهاز االمن منـع اصـحاب العمـل مـن         
وما یزال هذا اجلهاز خيضع للحرس القدمي الذي     . توظیفهم

مارس القمع ضد املواطنني منذ ربع قرن ویرفض ان یرتاجع     
عن سیاساته او یطورها او یتماشى مع املشروع االصـالحي      

نه حصل على وظیفـة يف  وقال احد املواطنني ا   . لسمو االمري 
احدى الوزارات احلكومیة، وطلبـوا منـه االنتظـار حـىت         

وبعد ان ضغط علیهم وافقـوا   . تصدر موافقة جهاز االمن   
على توظیفه بشرط ان یرتك العمـل اذا صـدر عـن جهـاز         

وقال مواطن آخـر ان ابنـه حصـل     . االمن أمر بعكس ذلك   
از هذا الشهر على وظیفة باحدى الشركات، ولكن رفض جه    

االمن توظیفه، فاتصـل باحـد املسـؤولني شـاكیا، وبعـد          
ساعات فقط اتصلت الشركة بابنه لتخربه بان جهاز االمن     

ویتساءل الكثريون عمـا اذا كـان ممكنـا    .  .غی ر موقفه
استمرار املشروع االصـالحي مـع اسـتمرار هیمنـة احلـرس          
ــواطنني يف    ــة امل ــلطة، وحمارب ــل الس ــى مفاص ــدمي عل الق

 .ارزاقهم
ى صعید آخر تسري موجة من االستغراب من حماولة بعض     وعل

االشخاص، اما بسبب اجلهل او سوء القصد، لتحریف حقائق     
ففي مقال نشر يف العدد االخـري    . التاریخ املعاصر للبالد  

اهتم عضو مبجلس الشورى الـذي عی نتـه     « العربي»من جملة   

 احلكومة، املواطنني الشیعة بالتعاون مع االجنلیز يف عهـد     
الشیخ محد بن عیسى آل خلیفة يف بدایة العشـرینات مـن       

فباالضافة اىل ان هذا التوجه مـن شـأنه      . القرن املاضي 
خلق حساسیات ال ختدم اال اعداء االصالح، فاـا معلومـات       

. خاطئة ال یستطیع مد عوها اثباهتا بأي شكل من االشـكال     
ب فاجلمیع یعلم ان الربیطانیني مل یأتوا اىل الـبالد بطلـ      

من املواطنني املذكورین، ومل یتعاونوا معهم خالل املائـة      
 تــدخل ٣٢٩١ويف . واخلمســني عامــا الــيت اعقبــت جمیــئهم

الربیطانیون الزالة الشیخ محد بن عیسى عن احلكم بعد ان     
 عاما واصبح عاجزا عن احلكم وواقعا حتـت    ٤٥حكم البالد   

فض تأثري زوجته وابنه الشیخ عبد اهللا، مع اصراره على ر    
ورح ــب . ادخــال اي اصــالح سیاســي او اداري يف الــبالد

املواطنون الشیعة بازالته وتنصـیب ابنـه الشـیخ محـد         
، بینمـا رفـض   ٢٤٩١الذي اصبح حاكما للبالد حىت تويف يف     

الشیخ عیسى ان یبتعد عن احلكم يف البدایة ووقفت بعـض      
القبائل معه، وحدثت مؤامرات ضد ابنه الشیخ محد الذي     

هذا ملخـص مـا حـدث يف     . ال االصالحات االداریة  بدأ بادخ 
تلك الفرتة، وهي حقائق تؤكـدها الوثـائق والوقـائع،        
واالجدر مبن یرید ان یتصدى هلـا ان یبحـث فیهـا جیـدا         

 .ویبتعد عن لغة االهتام  غري املسؤول
 
  نوفمرب٩١

نشر عمـود كتبـه الصـحايف     « أخبار اخللیج »رفضت صحیفة   
تناول فیه التمییـز  « قانونعهد  ال »علي صاحل بعنوان    

احلكومي بني املواطنني يف جمال متلك العقار مبنطقة الرفاع،     
وهي املنطقة اليت تقطن فیها العائلـة احلاكمـة يف وسـط        

یتعرض بعض املـواطنني    » وجاء يف املقال  . جزیرة البحرین 
للتمییز يف التملك العقاري احیانا ويف التصرف بالبیع     

حیانا اخرى، حبیـث ان الـبعض ال   او اهلبة او التحویل ا    
یستطیع ان یشرتي عقارا هنـاك، واذا اشـرتى ال یسـتطیع        
تسجیل هذا العقار، واذا اشرتى االرض واقـام املسـكن مث       

ان »ویستنتج الكاتب مـن ذلـك    . «أراد بیعه ال یستطیع   
هناك تفریقا او متییزا بني هؤالء املواطنني واولئك يف ما     

مل یعـد ملثـل   »، قائال «املنطقةیتعلق حبق التملك يف هذه     
هـذه االجــراءات التحفظیــة املؤقتـة يف الوقــت احلاضــر   
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واســتدل علـى ذلــك باملـادة التاســعة ج مــن   . «لـزوم 
امللكیـة اخلاصـة مصـونة، ال مينـع احـد مـن            » الدستور

التصرف يف ملكه اال يف حدود القانون، وأال ینزع عن احد     
ال املبینـة يف  ملكه اال بسبب املنفعـة العامـة يف االحـو       

القانون، وبالكیفیة املنصوص علیها فیه وبشرط تعویضه     
القـانون  »وتوصل اىل القلـو بـان     . «عنه تعویضا عادال  

وحده الذي یسمح بالتملك ومينعـه ویوضـح حـدود تصـرف         
املواطن يف ممتلكاتـه، فـاذا وجـد هـذا القـانون وجـب           
التقید به وتطبیقـه علـى اجلمیـع بـدون اسـتثناء او          

واذا مل یوجد فال جيوز التقیید وال التمییز يف حق    متییز،  
ومل . «التملك سواء بالنسبة لنـوع العقـار او املكـان       

« اخبار اخللیج»تتضح بعد اسباب رفض هیئة حتریر صحیفة     
نشر هذا العمود، كما مل توضح ما الذي تعرتض علیه ممـا      

 .جاء فیه
 یـوم  ANNبثت شـبكة االخبـار العربیـة التلفزیونیـة         

 حلقة نقـاش حـول االوضـاع يف       نوفمرب ٧١ ت املاضي   السب
وشارك يف هذه احللقة عدد  . البحرین استمرت حوايل ساعتني   

وتركز النقاش حول حقیقة مـا    . من املواطنني واملشاهدین  
جيري يف البحرین منذ ان دشن مسـو االمـري مشـروع االصـالح         
. السیاسي يف مطلع العام، وما مدى جدیة هذه االصـالحات     

 التطرق كذلك للعالقات بني ابناء املـذهبني االسـالمیني       ومت
وكان بني املشاركني البحرینني   . االساسیني، الشیعة والسنة  

كل من الدكتور سعید الشهابي والدكتورة مـنرية فخـرو       
كما شـارك  . والدكتور منصور اجلمري والشیخ محزة احلواج    

عدد من املشاهدین من السعودیة والكویت وبعض العواصم     
وكانت احللقة ساخنة بالنقاش واآلراء املثرية     . االوروبیة

وكانت آراء هؤالء ترتاوح ما بني التفاؤل احلـذر      . للجدل
واآلمال بالتطور وكـذلك التشـاؤم واعتبـار مـا حـدث          

وتطرق النقاش بشـكل صـریح اىل مسـتقبل       . تغیريا شكلیا 
الوضع السیاسي اخللیجي وضـرورة تطـویره لیـتالءم مـع         

 .لتطور يف املنطقةمستلزمات ا
قال سیاسي حبریين خمضرم يف رسالة بعث هبا اىل جهة اعالمیة     

ان املیثاق الـوطين خطـوة اىل االمـام، ولكـن         » يف لندن 
التغیريات الدستوریة سوف تكشـف مـا اذا كنـا مـتجهني         

  واضـاف قـائال  . «خطوة اىل االمام ام خطـوتني اىل اخللـف      

اكون متفائال مثل لقد حاولت كثريا ان اقنع نفسي بان     »
اآلخرین، ولكنين أجد نفسي غري قادر على ذلك، فأنا أرى     

وفس ــر ذلــك . «املسـتقبل قامتــا وال بــدعو اىل التفـاؤل  
ما دمنا نعیش عصر املكرمـات فـال نسـتطیع ان         » بقوله

ند عي باننـا جتاوزنـا مشـاكل املاضـي او قیـام دولـة           
ق القانون، فدولة القـانون تقـوم علـى االعـرتاف حبقـو         

 .«املواطنني ولیس على اساس املكرمات
 
  نوفمرب١٢

ذكرت وسائل االعالم احمللیة هذا الیوم ان وزارة االعـالم      
يف « الزمــان»اصــدرت تعلیمــات بوقــف طباعــة صــحیفة 

البحــرین وامهاهلــا شــهرا واحــدا لتســویة اوضــاعها  
وجاء ذلك بسـبب تطـرق    . املتعلقة بالطباعة يف البحرین   

لنقـد الـالذع للحكومـة القطریـة       اجلریدة املـذكورة با   
وقالت الوزارة ان ذلك . خصوصا امري دولة قطر الشقیقة    

یعترب خمالفة صرحية لقانون املطبوعـات والنشـر بدولـة        »
البحرین وخروجا علـى االتفـاق الـذي أبـرم مـع ادار          

ــدة ــة  . «اجلری ــذكورة سیاس ــدة امل ــهجت اجلری ــد انت وق
سة مقبولـة  انتقادیة جتاه دولة قطر، وكانت تلك السیا    

يف الفرتة السابقة، فلم متنع اجلریدة آنذاك، ولكن حتسـن      
االوضاع منذ شهر مارس يف اثر تسویة اخلالف احلـدودي بـني       

 .البلدین، ادى اىل هذا القرار
أعلنت مجعیة الوفاق الوطين االسالمیة عن امسـاء املرشـحني       

 نـوفمرب   ٨٢وسوف تعقد االنتخابات يف   . لس االدارة االول  
وبلـغ عـدد   . ستقتصر هذه املرة  على االعضاء املؤسسـني     و

 شخصا ینتخـب منـهم احـد عشـر مـن بینـهم          ٥٢املرشحني  
واحتوت قائمة املرشحني على عـدد مـن النسـاء        . الرئیس

وعلماء الدین واالسـاتذة اجلـامعیني واملتخصصـني ورجـال         
 شخصا عقدوا اجتمـاعني   ٧١١ویبلغ عدد املؤسسني    . االعمال

 ان حيصلوا على املوافقة الرمسیـة بتأسـیس      تأسیسیني قبل 
وتعتـرب  . اجلمعیة اليت أشهرت يف وقت سابق من هذا الشهر    

مجعیة الوفاق اول مجعیـة اسـالمیة یسـمح هلـا بـاخلوض يف          
الشأن السیاسي، ومتثل طیفا واسـعا مـن املـواطنني ذوي        

ویتوقـع ان   . االجتاهات الفكریـة والسیاسـیة املتعـددة      
 .لمواطنني بعد االنتخابات مباشرةیفتح باب العضویة ل
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ويف اللیلة املاضیة ألقى مساحة الشیخ عیسى امحـد قاسـم       
وحضـر  . حماضرة مهمة مبنطقة سرتة حـول الربملـان املرتقـب       

وطرحت اسئلة كثرية حـول  . احملاضرة عدد كبري من املواطنني    
وهنـاك  . املوضوع، واثريت قضایا واسعة خالل فرتة االسئلة    

بشكل یومي يف اغلب مناطق البالد، حیـث    ندوات وحماضرات   
ان شهر رمضان هذا العام هو االول من نوعه منذ اكثـر      
من ربع قـرن، ویشـعر املواطنـون حبالـة مـن االرتیـاح           

 .لالنفراج االمين الذي ساد البالد منذ مطلع العام
 
  نوفمرب٣٢

 ٥٧٩١قال الشیخ عیسى امحد قاسم ان حل الس الـوطين يف      
« صرار علـى رفـض قـانون امـن الدولـة       كان نتیجة اال  »

جـاء  . مؤكدا ان  االسالمیني باخلصوص التزموا هبذا املوقف    
ذلك يف حماضرة القاها مساء امس االول مبأمت االصالح مبنطقة     
سرتة حول الربملان القادم الذي قالت احلكومة ان موعـده      

وطـرح مساحـة الشـیخ عیسـى الرؤیـة        . ٤٠٠٢لن یتجاوز   
الســالمي يف السیاسـة وشــرح وظــائف  الكونیـة للمنــهج ا 

ــة    ــوانني واملراقب ــن الق ــریع وس ــا التش ــان با الربمل
سـوف یـؤثر يف مسـار    »وقال ان الس املعـی ن      . واحملاسبة

وقال ان تعدد التیارات سوف  . «الربملان سلبا او اجيابا   
وشدد على امهیـة  . یشكل حالة من التنافس ورمبا الصراع    

الختیار وتغلیبه املصـلحة  وعي الناخب ومعرفته بأصول ا    
كمــا أشــار اىل امهیـة النقابــات واالحتــادات  . العامـة 

واجلمعیات قائال ان غیاهبا یشكل حالـة مـن الضـعف وان        
 وتطرق اىل مدى تأثري املؤسسات  .االسالمیني مطلوبون فیها

ورأس املال يف العملیـة  االنتخابیـة مستشـهدا حبـوادث         
تثار هجمة اعالمیة ضد وتوقع ان  . حدثت يف الس السابق   

وأعقب احملاضرة فرتة . االسالمیني وسوف تكون املعركة حامیة    
 .من النقاش واملداخالت اتسمت بالسخونة والقوة

ومن جهة اخرى قال االسـتاذ عبـد احلسـني جعفـر، رئـیس          
اللجنة اليت أصدرت كتیبا حول اطفال العراق ان اهلـدف      

أسـاة الشـعب   االساسي من االصـدار تـذكري دول العـامل مب       
وقـال انـه   . العراقي يف ظل احلصـار االقتصـادي اجلـائر       

واخوته مبنطقة السهلة الشمالیة قاموا بذلك من منطلق     
وحيمل الكتـاب  . واجبهم االنساني جتاه اخوام يف العراق    

وقد أعجب الكثريون هبذا . « دمعة على جثمان احلریة     اسم
ر املواطنني اجلهد االنساني النبیل، ومتنوا ان یتعمق شعو    

باحملن اليت یتعرض هلا اخوام املسـلمون وغـري املسـلمني يف        
 .بقیة احناء العامل

ومن جهة اخـرى عـی ن جملـس ادارة اجلمعیـة البحرینیـة          
ملقاومة التطبیع االستاذ ابراهیم كمال الـدین رئیسـا       

كمـا عـني االسـتاذ    . للجمعیة خلفا للمرحوم جاسم فخرو    
س وحممود القصاب أمینا للسر  فاضل احللیيب نائبا للرئبی   

واالستاذ رضي املوسوي امینا مالیـا ومسـؤوال للعالقـات        
اخلارجیة واالسـتاذ عبـد احلمیـد مـراد رئیسـا للجنـة           

 .الثقافیة والتوعیة
وعلى صـعید آخـر یسـود اعتقـاد عـام بـان االصـالحات            

. السیاسیة جيب ان یصاحبها اصـالحات اقتصـادیة حبجمهـا       
من بقیة شعوب اخللیج مـن حیـث   فشعب البحرین أقل حظا     

املستوى االقتصادي، وقد عاىن الكثري خالل احلقبة السوداء     
بسبب السیاسات االقتصـادیة الفاشـلة وتـدهور الـنظم         

ویؤكد رجال االعمال الكبار ضـرورة    . االداریة يف البالد  
قیــام احلكومــة بادخــال اصــالحات اقتصــادیة موازیــة  

ن وضـع حـد ادىن    وهناك اعتقـاد بـا    . للمشروع السیاسي 
لالجور من شأنه حتسني املستوى املعیشي للطبقة احملرومة من     

وهنـاك  . املواطنني و تقلیص العمالة االجنبیـة تـدرجيیا      
تفاهم بني غرفة التجارة ووزارة العمل على ان ال یقـل      

وعن ضرورة ادخـال  .  دینارا يف الشهر ٠٥١احلد االدىن عن    
الـد یوسـف عبـد    اصالحات اقتصادیة قال رجل االعمـال خ     

االصالح االقتصادي هو االهم وجيب » ان    خالد اجننري  الرمحن  
ان یأتي اوال، فهناك فرق بني ان تتمتـع بالدميقراطیـة       
وبني ان متارسها، وجتين فوائدها وأنت جائع او ان تفعـل      

علینـا ان ـتم بتطـویر      » واضـاف . «ذلك وانت شـبعان   
ویر مستویات االقتصاد وحل مشاكله وكذلك واالهتمام بتط    

ويف اجلانب االداري، یتمىن املواطنون ان تطبـق      . «املعیشة
مفاهیم االدارة احلدیثة وحماربة الفساد، وذلك بتفعیـل      
مشروع دیوان احملاسـبة املزمـع انشـاؤه علـى ان ميـارس          
الرقابة واحملاسبة على مجیع اجهـزة الدولـة وال یسـتثين        

 .ایا منها
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  نوفمرب٦٢
 

ض الشدید من استمرار عناصر جهـاز    هناك شعور باالمتعا  
االمن الذي أسسه ایان هندرسـون، يف متابعـة املـواطنني        

وال یعـرف اهلـدف مـن هـذه       . ومضایقتهم بشكل استفزازي  
املتابعات الـيت تعكـر اجـواء االنفتـاح الـذي تعیشـه           

وهناك اربـع  . البالد، كما ال یعرف من یصدر االوامر هلا    
واطنني، وتقـف بشـكل   سیارات على االقل تتابع بعـض املـ      

استفزازي عند مـداخل منـازهلم وتسـري وراءهـم عنـدما          
ویشعر هؤالء املواطنـون بـاخلوف مـن      . خيرجون يف سیاراهتم  

املستقبل وعدم االطمئنان اىل املشروع االصالحي طاملا بقیت     
عناصر جهاز القمع يف مواقعها السـابقة، وطاملـا بقـي        

ي واالمـين يف  احلرس القدمي مهیمنـا علـى الوضـع السیاسـ        
 . البالد

 مواطن ینتظرون قرارا باعـادهتم اىل   ٠٠١ما یزال حوايل    
وبـرغم الوعـود    . وظائفهم بوزارتي الدفاع والداخلیة   

اليت حصلوا علیها من القیادة السیاسیة حبتمیة اعـادة      
توظیفهم ما یزال هؤالء غري قادرین على التمتـع حبقهـم       

. یـة املـواطنني  الدستوري بالعمل يف وزارات الدولة كبق    
وترفض وزارتا الداخلیة والدفاع توظیف قطاع كبري مـن      
املـواطنني يف الوقــت الــذي تسـتقدم فیــه آالف االجانــب   

 . للعمل
وعلى صـعید آخـر تعـج اللیـايل الرمضـانیة بالنشـاط           

وتطـرح يف هـذه   . الفكري والثقايف يف اغلب مناطق البالد    
. طلعـاهتم االنشطة جوانب خمتلفة مـن مهـوم املـواطنني  وت       

ولوحظ يف الفرتة االخرية توجـه الـبعض الثـارة القضـایا         
بأسالیب تؤثر على مسرية الوحدة الوطنیة وتتعاطى مـع      
الشأن العام بأسلوب ال ینسجم مع روح الوحدة واحـرتام      

ویـب بــاجلمیع التحلـي ببعــد النظــر   . الـرأي اآلخــر 
واالنطالق على اساس اهلموم املشرتكة والتقلیـل مـن شـأن        

 .قضایا موضع االختالفال
االمریكیـة حتقیقـا حـول     « نیویورك تـاميز  »نشرت صحیفة   

املسرية الدميقراطیة يف اخللیج ومدى امكان املواءمـة بـني       
 ٣٢وكتب التحقیـق الـذي نشـر يف       . الدميقراطیة واالسالم 

  قـوة االسـالم   » نوفمرب الصـحايف دوغـالس جهـل بعنـوان        

وقالـت  . « االسالمياخلطوات الصعبة للدميقراطیة يف العامل    
يف منطقة تسعى للتعایش مع احلركات االسالمیة      » الصحیفة

قامت البحرین بتحول اسرتاتیجي من سیاسـة القسـوة اىل       
ونسبت الصحیفة اىل املهندس حممد مجیل اجلمـري      . «االنفتاح

مل نكن حنلم بان  » الذي قضى عشرة اعوام يف السجن قوله    
 املقـال اىل جتربـة    وتطـرق . «یتحقق ذلـك هبـذه السـرعة      

الكویت االنتخابیة واملواقـف السـلبیة لـبعض الكّتـاب         
العلمــانیني مــن احلالــة االســالمیة ودورهــا يف احلیــاة  

كما أشارت اىل ان اثنني من اتباع اسامة بن     . النیابیة
الدن اعتقلوا يف البحرین خالل احلملة الدولیـة العتقـال       

ت القمعیـة  واشارت اىل السیاسا  . اعضاء تنظیم القاعدة  
اليت اتبعتـها حكومـة البحـرین قبـل االنفتـاح لضـرب           
املعارضة املطالبة باعادة الدستور والربملان، ومل یتحقق     
التغیري اال بعد وفاة االمري السابق وصعود جنله، الشـیخ      

  ونسبت اىل الدكتورة منرية فخرو قوهلـا   . محد اىل السلطة  
حاولـت  حاولت احلكومـة ضـرب االنتفاضـة ومل تسـتطع، و        »

وانتـهى  . «املعارضة الضغط على احلكومة للقیام بدورها    
املقال بتحذیر من االفـراط يف التفـاؤل، مشـرية اىل مـا         

ان كل شيء تقدمه احلكومة یوصـف     » قاله املهندس اجلمري  
فـاذا  . بانه مكرمة ولیس على اساس ما هو حـق للنـاس      

استمر هذا الوضع وبقیت املكرمات والعطایا فقط، فقـد      
وقد یتحـول ذلـك اىل دعـوات    . ل االمر اىل عدم رضا    یتحو

 .«للعودة اىل سلطة الشعب
 
  نوفمرب٩٢

يف اجتماع حاشد اللیلـة املاضـیة مت انتخـاب اول جملـس         
وحضـر االجتمـاع   . ادارة جلمعیة الوفاق الوطين االسالمیة    

 مـن االعضـاء املؤسسـني     ٦٠١الذي عقد بقاعـة شـهرزاد        
یـة والدولیـة باالضـافة اىل    وعدد من وسائل االعالم احملل    

وبعـد  . ممثلني عـن وزارة العمـل والشـؤون االجتماعیـة        
 شخصـا لـس   ١١استقالة اللجنة التحضـريیة مت انتخـاب       

 الشـیخ علـي سـلمان،     وفاز يف االقرتاع كل من    . االدارة
نزار البحارنة، املهندس جواد  . االستاذ حسن املشیمع، د   

سـید حمسـن املوسـوي،    فريوز، احملامي عبد الشهید خلف، ال    
عبد علي حممد حسن، . الشیخ عبد النيب علي عبد احلسن، د    
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عبد اجللیل السـنكیس، املهنـدس    . الشیخ جاسم اخلیاط، د   
 وسادت االجتماع اجواء اجيابیة ومحـاس كـبري    .جالل فريوز

النتخاب اعضاء جملس ادارة اول مجعیة اسالمیة سیاسـیة يف      
كیبـة الـس املنتخـب    وهناك ارتیاح عام من تر    . البالد

الذي ضم علماء دین وناشطني سیاسیني واسـاتذة جـامعیني       
ولكن احلظ مل حيالف ایا من النساء    . ونقابیني وتكنوقراط 

وكانت اللجنـة التحضـريیة املؤقتـة قـد        . الالتي ترشحن 
رفعت عددا من التوصیات لالدارة اجلدیدة، ورفع االعضاء     

ضـع اسـرتاتیجیة   املؤسسون توصیات اخرى عدیـدة منـها و      
لعمل اجلمعیة وحتدید رؤیة بعیدة وقصرية االمـد وتوسـیع       
رقعة اللجان العاملة اليت سیتم تشكیلها لتستوعب اكرب     
عدد من الطاقات، واملبادرة لطرح استبیان حول العمـل      
الوطين وتفعیل دور الوحدات االداریة املقـرر تشـكیلها       

قاعـدة  واشتملت التوصیات كذلك علـى اعـداد       . مستقبال
معلومات خاصة باالعضاء تتضمن سريهتم الذاتیة لالستفادة     
من طاقاهتم يف العمل الوطين والثقايف يف املرحلة القادمة     
وتنظــیم دورات يف العمــل االداري والتطــوعي للمؤسســني 

 .واالعضاء اجلدد
اكدت االحصائیات الصادرة عن اجلهاز املركزي لالحصاء ان     

 العــام املاضـي لغــري  عـدد رخــص العمـل الــيت صـدرت يف   
 الف رخصة عمل مقارنة حبـوايل   ٤٥البحرینیني بلغت حوايل    

وذكر التقریر ان املشـتغلني يف   .  الفا للعام السابق   ١٥
مهن الزراعة والصـید وواحلرفیـة واالنتاجیـة والنقـل         
واملواصالت هم اكثر الناس طلبا هلذه الرخص، حیث بلغـت      

 عدد رخـص العمـل    الفا، وبلغ٣٢يف العام املاضي حوايل     
 ٣٢الصادرة للمشتغلني يف اخلدمات والریاضـة والرتفیـه        

الفا، بینما بلغ عدد رخص املهـن العلمیـة و الفنیـة        
 ٠٠٢٢ رخصة،، وعدد رخص املشتغلني يف البیـع حـوايل       ٠٠٥٣
هذه االرقام تثري قلقا كثريا خصوصا اا تـأتي يف      . رخصة

عـالج  الوقت الذي تصـرح فیـه السـلطات بعزمهـا علـى          
لكنــها مل تقــم . البطالــة واجيــاد وظــائف للمــواطنني

باجراءات حقیقیة الحتواء العمالة االجنبیة سوى اطـالق      
 .بعض التصرحيات وتشكیل اللجان وعقد الندوات

ومن جهة أخرى اثارت الرسـالة الـيت بعثـت هبـا وزارة         
حول ما كتبـه الزمیـل    « اخبار اخللیج »االشغال لصحیفة   

ال الذي تعاني منه منطقة كرزكان من  علي صاحل حول االمه   
فقد جاء يف الرسالة  . قبل الوزارة، الدهشة واالستغراب   

ان الوزارة مل تتحرك الصالح اوضاع املنطقة اال بعد صدور     
اوامر من مسو امري البالد بـذلك بعـد زیارتـه الیهـا،         

مت فورا التنسیق بني املسـؤولني  »وبناء على تلك االوامر     
واللجنـة االهلیـة للمنطقـة الغربیـة      يف هذه الوزارة    

لوضع احللول جلمیـع مشـاكل املنطقـة ومت حتدیـد مشـاریع          
 ملـاذا   وتسـاءل الكـثريون  . «ااري اليت  حتتاج الیهـا     

حتتاج هذه الـوزارة وغريهـا اىل قـرارات مـن القیـادة          
السیاسیة لكي تقوم مبسؤولیاهتا جتاه املـواطنني؟ وملـاذا       

ن اىل هذا املستوى؟ وهل یعقـل   تراجعت اخلدمات يف البحری   
ان تكون مناطق البحرین خالیة من شبكة ااري الصحیة     
حىت اآلن؟ فأین التنمیة اليت متت منذ الطفرة النفطیة يف     

 السبعینات؟
 

 ١٠٠٢یومیات دیسمرب 
 
  دیسمرب٣

مل تساهم مـداوالت جملـس الـوزراء یـوم امـس يف توضـیح           
فقد ناقش . لدیةالغموض الذي یلف موعد االنتخابات الب    

الـس مــذكرتني مرفـوعتني مــن وزیـر العــدل والشــؤون    
االسالمیة بدراسة نظام البلدیات، تتعلـق االوىل مبشـروع       
مرسوم بقانون باصدار  قانون البلـدیات الـذي سـیتم        
مبقتضاه تقسیم دولة البحرین اىل مخس بلدیات یـدیر كـال       

ي، فیمـا  منها جملس بلدي یتمتع باالستقالل املايل واالدار    
ختتص الثانیة مبشروع مرسوم بقانون بشأن نظام انتخـاب      

وكما هو واضح فلیس هناك ما هو جدید    . االس البلدیة 
يف هذا النقاش، خصوصا ان الس مل حيدد موعد االنتخابات     
البلدیة، ومل یوضح ما اذا كانت املراسیم الـيت ستصـدر       

الـوطين  خبصوص االس البلدیـة سـوف تعـرض علـى الـس          
وقد مضـى علـى   . املنتخب ملناقشتها واقرارها او رفضها    

االعالن عن االس البلدیـة اكثـر مـن عـامني ومل تتخـذ          
وميكن االشارة اىل انه عندما تقـرر    . بشأنه خطوات تذكر  

 وضع دستور للـبالد مل تسـتغرق عملیـة انتخـاب        ١٧٩١يف  
الــس التأسیســي اال بضــعة شــهور، ومل یســتغرق وضــع  
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ور سوى دورة واحدة اسـتمرت سـتة شـهور، وبعـد         الدست
اقرار الدسـتور مـن قبـل االمـري السـابق أجریـت أول           

 اي بعد اكثـر قلـیال   ٣٧٩١انتخابات برملانیة يف دیسمرب     
بینما یالحظ تقاعس واضح يف ما یتعلق باالس    . من عامني 

فـاذا كانـت هنـاك نیـة      . البلدیة، السباب غري معروفة   
لبلدیة ملا بعد الس الوطين فلیتم   لتأجیل االنتخابات ا  

 .االعالن عن ذلك ولیتم حتدید موعد انتخاب الس الوطين
على صعید آخر ظهرت مفارقـة واضـحة يف سیاسـة تشـغیل         
العمال البحرینیني يف املؤسسـات اخلاصـة، اذ مل تتجـاوز        
نسبة عدد العمال البحرینیني  املشتغلني يف هذه املؤسسات     

 ٠٠٠٢ففي العام . المجايل للعمال فیهاسوى  ثلث العدد ا    
ــددهم   ــغ ع ـــ   ٩٩٠٣٥بل ــة ب ــري  ٥١١٦٠١ مقارن ــن غ  م

 ٣٠٧٧وبلغ عدد املنشآت خالل العام املاضـي      . البحرینیني
وما مل تتخذ اجراءات حازمـة العـادة التـوازن        . منشأة

لسیاسة التوظیف يف املؤسسات اخلاصـة فسـوف تبقـي هـذه         
وكانـت غرفـة   . لـة املفارقة مع استمرار ظـاهرة البطا     

التجارة قد اتفقت بشكل مبدئي مع وزارة العمـل علـى       
 دینارا، االمر الذي مـن  ٠٥١حتدید احلد االدىن لالجور بـ     

شأنه ان یؤدي اىل خفـض عـدد العمـال غـري البحـرینیني          
 .تدرجيیا

ومن جهة اخرى أعلن يف البالد عن تشكیل مجعیتني جدیـدتني      
عربــي االســالمي بطــابع سیاســي ومهــا مجعیــة الوســط ال

وتقـدمت االوىل اىل  . الدميقراطي  واملنرب الـوطين االسـالمي      
ــق     ــرخیص لتحقی ــى ت ــول عل ــب احلص ــل بطل وزارة العم

وقال الشیخ عیسى بـن حممـد آل خلیفـة الـذي         .اهدافها
أعلن عن العزم على تأسیس اجلمعیة الثانیة انه ال بـد      

وال من ان یدخل التیار االسالمي السّني املعرتك السیاسـي      
ان هـذا   » ، واضـاف .یكون كم ا مهما وعالة علـى غـريه      

املنرب بناء مستقل عن مجعیة االصـالح، لـه جلنتـه اخلاصـة          
لیس يف هـذا املشـروع حتـزب      ... ومجعیته العمومیة اخلاصة  

وحناول أال نكون طائفیني فنحن نفتح اال لكل من یـؤمن      
... باخلط الذي آمنا بـه وان یصـاحبنا يف هـذا الركـب        

ننا نطمح اىل دخول االخوة الشیعة يف هذا املنرب وخصوصا     ا
هذه االشارة االجيابیة استقبلت  . «الشیعة من اهايل احملرق   

  لكنه أطلق تصـرحيا مـثريا للجـدل بقولـه       . برتحیب عام 

املفروض الیوم ان تكون كلمة املعارضة قد خّفت او هـي      »
بینمـا یفـرتض ان یكـون دعـم      . «يف طریقها اىل الـزوال    

شروع االصالحي لسـمو االمـري قائمـا علـى اسـاس دعـم           امل
املمارسة الدميقراطیة اليت من اهم معاملها وجود معارضة     
متارس الرقابة واحملاسـبة، وان ال تكـون هنـاك حساسـیة         

ففي كل امـم العـامل اصـبحت     . مفرطة من كلمة املعارضة   
املعارضة امرا  واقعا، فاذا مل تكن قائمة يف ظل نظـام      

قراطي فاا تضطر ملمارسة عملها يف اخلفاء، هو    تعددي دمي 
 .أمر ال یعود بالنفع على احد

 
  دیسمرب٥

تسود حالة من الغضب الشعيب يف الشارع البحـریين بسـبب       
وقـد  . االعتداءات االسـرائیلیة ضـد الشـعب الفلسـطیين        

ــثقفني    ــدین وامل ــاء ال ــن علم ــثرية م ــیحات ك ــت ص أطلق
سـه قـوات االحـتالل    والصحافیني لشجب االرهاب الـذي متار     

الصــهیونیة حبــق ابنــاء فلســطني العــّزل واســتهدافهم  
بالصـواریخ والقنابــل والــدبابات واحــتالل اراضــیهم  
وتــدمري مطــار غــزة وضــرب مقــرات الســلطة الوطنیــة  

وتطالب املعارضـة البحرینیـة  احلكومـات        . الفلسطینیة
العربیة بالقیام مبسؤولیتها جتاه هذه الكارثـة وعـدم       

الشــجب والتندیــد، كمــا تطالــب الشــعوب االكتفــاء ب
العربیة خبطوات عملیة مثل مجع التربعات لضحایا االرهاب     
االسرائیلي وعقد الندوات وممارسة الضغط على احلكومـات      

ومن یدعمها ویشجعها على  « اسرائیل»لقطع العالقات مع    
وشــجبت املعارضـة كــذلك املوقــف  . ممارسـاهتا االرهابیــة 

السرائیلیني على االستمرار يف ضـرب   االمریكي الذي یشج ع ا   
 .الشعب الفلسطیين بوحشیة متناهیة

برغم عدم صدور بیان رمسي، یـرتدد يف االوسـاط الشـعبیة        
والسیاسیة ان االنتخابات البلدیـة سـوف جتـرى يف شـهر         

ومل یتم االنتهاء حـىت اآلن مـن الصـیاغة       . فربایر املقبل 
فسوف تكون فاذا أجریت االنتخابات    . النهائیة ملشروعها 

على اساس القانون الذي طرحته احلكومـة وناقشـه جملـس        
الشورى ولیس على اساس قرار من الـس الـوطين املخـو ل        

ويف الوقت نفسه اصبحت االنتخابـات     . باصدار التشریعات 
مطلبا شعبیا واسعا على امل ان یؤدي ذلك اىل الـتخلص      
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ضـت  تدرجيیا من احلالة البريوقراطیة املتداخلـة الـيت فر      
فنظام احملافظات الـذي  . على البالد خالل احلقبة السوداء    

طرحته احلكومة قبل ثالثة اعوام لیكون امتدادا للنظام     
االمين أثبت عدم جدواه خصوصا ان بعض احملـافظني متـهمون       

اما نظام املخـاتري فقـد    . مبمارسة التعذیب حبق املواطنني   
وحـىت  . ألغي من الناحیة العملیة نظرا النعدام جـدواه     

اآلن مل حتدد املناطق االنتخابیـة الـيت یتوقـع ان تكـون         
مثارا للجدل خصوصا يف ضوء اسـتمرار سیاسـة التجنـیس        

 . اليت هتدف لتغیري الرتكیبة السكانیة للبالد
من جهة اخرى ینتظر املواطنون عددا املناسـبات املهمـة       
خالل هذا الشهر، اوالها الیوم العاملي حلقوق االنسـان يف      

وقد نظمت اجلمعیة البحرینیة حلقـوق    . ر من دیسمرب  العاش
االنسان عددا من االنشطة والفعالیـات مـن بینـها مجـع         
توقیعات املواطنني على عریضة حول حقوق االنسان وحماضرة     
بنادي اخلـرجيني یلقیهـا االسـتاذ حممـد فـائق، الـرئیس           

وهناك مناسبة . السابق للمنظمة العربیة حلقوق االنسان    
 دیسمرب الـيت طرحـت خـالل االنتفاضـة      ٧١ء يف   عید الشهدا 

املباركة لتخلید ذكـرى الشـهداء الـذین سـقطوا خـالل          
املسرية الشعبیة املظفرة حتت التعـذیب او القتـل خـارج        

ویتوقــع ان یــتم تكــرمي الشــهداء يف تلــك . القــانون
املناســبة وقــراءة القــرآن علــى ارواحهــم الطــاهرة  

نــون يف االعــوام وكـان املواط . والتضـامن مــع عــائالهتم 
السابقة حيیون تلك املناسبة بالتظـاهرات واالحتجاجـات       
مطالبني حبقوقهم املشروعة، ولكن یتوقع ان یؤثر املشروع     
االصالحي الذي طرحه مسو االمري علـى طریقـة احیـاء هـذه         
الذكرى، حیث اصبح املواطنـون یعیشـون وضـعا سیاسـیا         
 أكثـر انفتاحــا وحریـة، ومل تعــد هنـاك حاجــة لتلــك   

 .االسالیب
وعلى صعید آخر قال الصحايف حافظ الشیخ انه رفع قضیة     
ضد وزیر االعالم، السید نبیل احلمر، بسبب ایقافـه عـن       

وسوف تنظر احملكمة يف . «اخبار اخللیج »الكتابة يف جریدة    
وكانت وزارة االعالم قد . هذه القضیة یوم السبت املقبل    

 ان مقاالته أعلنت اا قررت مقاضاة حافظ الشیخ بدعوى    
، «ال تتماشى مع التطلعات لتأكیـد الوحـدة الوطنیـة       »

ولكنه یقول ان السبب هو انتقاده للسیاسـة احلكومیـة       

مع الوالیات املتحدة االمریكیة خصوصـا بعـد زیـارة ويل        
العهد الشهر املاضي اىل واشنطن ولقائه الـرئیس جـورج       

ویقول حافظ الشیخ ان قرار ایقافه جيـب ان     . بوش االبن 
 .یصدر عن القضاء ولیس عن وزارة االعالم

ومن جهة اخرى عقد جملس االدارة املنتخب جلمعیة الوفـاق      
الوطين االسالمیة اجتماعـا لتوزیـع املناصـب، ومت تعـیني         
الشیخ علي سلمان رئیسا، واالستاذ حسن املشیمع، نائبا     
للرئیس، واملهندس جواد فريوز مسؤوال لالمانـة العامـة،       

 البحارنة مسؤوال للجنة املالیة وتنمیة    والدكتور نزار 
املوارد البشریة على ان حتدد بقیـة اللجـان االداریـة        

كما  تقرر ان یفتح باب العضـویة واعـالن ذلـك        . الحقا
 .جلمهور املواطنني الراغبني يف االنضمام الیها

 
  دیسمرب٧

دكر  تقریر فرنسي ان البحرین حتتل املوقع الرابع بـني      
. ن حیث متوصط الدخل السـنوي للفـرد    الدول العربیة م  
 الـذي یصـدر   »٢٠٠٢حالة العامل لعـام    »وقال التقریر   

سنویا ویعد أهم االصدارات الفرنسیة يف هـذا اـال ان       
ــغ       ــارات بل ــرد يف االم ــنوي للف ــدخل الس ــط ال متوس

 وجاءت   دوالرا٩٨٢٧١ دوالرا متقدما على الكویت     ٢٦١٨١
 دوالر مث البحـرین  ٠٠٠٧١قطر يف الرتتیب الثالث بواقـع      

 دوالرا وسـلطنة  عمـان    ٥١٨٠١ دوالرا والسعودیة    ٨٨٦٣١
ویتجاوز معدل دخل الفرد البحریين معـدالت     .  دوالر ٠٠٠٨

هـذه  . دخل االفـراد يف بقیـة الـدول العربیـة االخـرى         
االرقام تفّند دعاوى الذین یربرون تدني مستوى املعیشـة      

ة املال العام يف البالد بضعف الدخل، وتشري اىل ضعف ادار    
ویعاني املواطنون من . وغیاب العدالة يف توزیع الثروة    

اوضاع اقتصادیة صعبة بسبب غالء املعیشة وصعوبة السكن     
وتدني الرواتب والبطالة وعدم وجـود نظـام اجتمـاعي        

 .یرعى احملتاجني
من جهة اخرى حدثت یوم امـس حماولـة الربـاك الوضـع يف         

ملنـع خـروج مسـريات    البالد وذلك بتـدخل وزارة العـدل       
. دینیة اللیلة املاضیة وفق مـا هـو معتـاد يف الـبالد        

واحتجت الوزارة بوجود اختالف حول بدایة شـهر رمضـان       
وما اذا كان یوم امس هو العشرون او احلادي والعشرون     
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فقد اعتاد قطاع كبري من املواطنني علـى    . من شهر رمضان  
علیـه  احیاء ذكرى استشهاد االمام علي بن ابـي طالـب       

 رمضـان مبواكـب عـزاء يف العاصـمة، وكـان        ١٢السالم يف   
وفـوجيء  . مقررا خروج تلـك املسـريات اللیلـة املاضـیة        

املواطنـون بصــدور قــرار مـن وزارة العــدل والشــؤون   
االسالمیة مبنع املسريات حمتجة بقرار من جملس شـكلته خـالل       
االزمة باسم الس االعلى للشؤون االسالمیة، وقـرار مـن       

رئیس اللجنة االمنیـة   العزیز عطیة اهللا آل خلیفة    عبد  
اليت شكلت لتعذیب املواطنني خالل االزمة الذي عی ن حمافظا     

 واجتمع علماء الدین یـوم امـس مـع ممثلـي         . للعاصمة
الوزارة مطالبني بالتخلي عـن ذلـك القـرار، ولكنـهم         

ومل تنفرج املشكلة  اال بتدخل مـن مسـو     . أصر وا على ذلك  
 وكـان احلضـور   .ذي أمر بالسماح خبروج املسريات    االمري ال 

كثیفا خصوصا مع حضور العلمـاء الكبـار مثـل الشـیخ         
عیسى قاسم والشیخ عبد االمري اجلمـري والسـید عبـد اهللا        
ــاركة يف    ــة للمش ــوا اىل املنام ــذین توجه ــي ال الغریف

 .املواكب
ويف خطبته هذا الیوم تطرق الشـیخ عیسـى قاسـم ملبـدأ         

الدینیـة الـذي نـص علیـه الدسـتور        ممارسة الشـعائر    
مطالبا احلكومة باحرتام الدسـتور كـامال وعـدم املسـاس         

كما تطرق اىل قضیة القدس مناشدا املواطنني دعم     . مبواده
وهناك اهتمام و اسع مبعاناة الشـعب     . الشعب الفلسطیين 

الفلسطیين، حیث انتشرت امللصـقات والالفتـات يف منـاطق        
ل مكثف يف االیـام القلیلـة   كثرية ، ونظمت الندوات بشك    

وسوف یتم احیاء یوم القدس العـاملي االسـبوع       . املاضیة
وتنظم مجعیة التوعیة االسـالمیة مهرجانـا ملـدة        . املقبل

 .  دیسمرب٢١   ٩ثالثة ابام مبركز املعارض يف الفرتة 
وتتزامن هذه الفعالیات مع عدد من املناسـبات املهمـة       

 االنسان يف العاشـر مـن   االخرى مثل الیوم العاملي حلقوق    
وقـد أعـد ت   .  دیسـمرب ٧١دیسمرب وذكرى عید الشـهداء يف      

برامج ثقافیة حول حقوق االنسان يف بعض املناطق، ودعـت      
اجلمعیة البحرینیة حلقوق االنسـان املـواطنني اىل توقیـع        

 باملناسة تدعو اتمع الدويل للتفكري    دعوة سالم  عریضة  
یه اوضاع حقوق االنسـان يف  مبصري البشریة بعد ما آلت ال    

كثري من بقـاع العـامل خصوصـا مـا یتعـرض لـه الشـعب            

الفلسطیين واالفغاني والعراقي، وكذلك ضـحایا االبـادة       
اجلماعیة والتطهري العرقـي والتمییـز جبمیـع الشـكافة         

ویتوقع ان یتم  . والتعذیب واملتاجرة بالنساء واالطفال   
رواحهـم  احیاء ذكرى الشهداء بقـراءة القـرآن علـى ا       

 .والتعبري عن التضامن مع عائالهتم
 
  دیسمرب٠١

 عامـا، مـن   ٥٢اعتقل یوم أمس املواطن حممـد العلـوي،       
وجاء اعتقاله بعد استدعائه مـن قبـل      . منطقة النعیم 

وكان هـذا  . الضابط عبد السالم االنصاري والتحقیق معه    
الشاب قد استدعي يف الیـوم السـابق وتعـرض للتحقیـق         

بل االنصاري، حیث أمر بالوقوف طـوال   بأسلوب قاس من ق   
 وكان هذا املواطن قیـد املراقبـة يف االیـام       .التحقیق  

االخـرية بســبب نشــاطاته االجتماعیـة، وشــارك يف موكــب   
العزاء الذي خرج مسـاء اخلمـیس املاضـي والـذي كانـت          

وجاء اعتقـال حممـد العلـوي عشـیة       . احلكومة ختطط ملنعه  
یؤكــد ان اســتمرار الیـوم العــاملي حلقــوق االنسـان، ل  

العناصر احملسوبة على احلرس القدمي واليت مارست التعذیب     
خالل احلقبة السوداء یتناقض مع املشروع االصالحي واحرتام     

ويف الوقت الذي نطالب فیه باطالق سـراح     . حقوق االنسان 
هذا الشاب املظلوم فاننا یب بسـمو االمـري االسـراع يف        

عدیل جهـاز االمـن بشـكل    عالج ملف االعتقال التعسفي وت    
جـذري والتحقیــق يف جــرائم التعـذیب  والقتــل خــارج   
القــانون واالعتقــال التعســفي الــيت حــدثت يف احلقبــة  

 .السوداء
ومبناسبة الیوم العاملي حلقوق االنسان طرحت مسألة حقوق     
االنسان على بساط البحث والنقاش، وحـدث العدیـد مـن        

سـتاذ علـي   فقـد كتـب اال    . الفعالیات الشعبیة بشـأا   
ربیعة مقاال حول االعالن العاملي حلقوق االنسان الذي مضى     

 عاما مؤكدا على ضرورة تطبیق بنـوده، لكنـه      ٣٥علیه  
الحظ تراجع حقوق االنسان يف الوالیات املتحـدة يف اعقـاب       

 سبتمرب، ورأى ان حزب العمـال احلـاكم يف بریطانیـا        ١١
اداة مـــن ادوات اللعبـــة »جعـــل حقـــوق االنســـان 

واعترب ان ذلك انتكاسة شـنیعة لالجنـازات       . «یطانیةالرب
احلقوقیة اليت حتققت خالل نصف القـرن االخـري وطالـب بــ         
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وكتـب  . «خوض معارك شرسة من اجل استعادة هذه احلقوق    »
 ما هي حقـوق االنسـان؟    عبد علي الغسرة مقاال بعنوان    

طرح فیه ثوابت التشریع االسالمي يف جمال حقوق االنسـان،      
وقف ما قد حيدث من انتهاكات حلقوق االنسان   » بـ   مطالبا

اما الكاتب رضي السم اك . «يف البحرین أیا كان مصدرها    
  فقد نشر هذا الیـوم االوىل مـن حلقـات ثـالث بعنـوان         

حول االجنـازات الـيت حتققـت يف      « البحرین وحقوق االنسان  »
 . البحرین يف جمال حقوق االنسان

واة والعدل، ومقرهـا   وأصدرت اللجنة البحرینیة للمسا   
كوبنهاجن، هذا الیوم بیانا مبناسبة الذكرى السـابعة      

وجاء يف البیان تذكري مبا حـدث    . لسقوط شهداء االنتفاضة  
 عندما استشهد كل مـن هـاني الوسـط     ٤٩٩١ دیسمرب   ٧١يف  

وهاني مخیس برصاص الشرطة خـالل مسـريات سـلمیة تطالـب         
ان  » انوجـاء يف البیـ   . باعادة العمل بدستور الـبالد    

اللجنة تقف احرتامـا وتبجـیال جلمیـع الشـهداء الـذین          
سقطوا دفاعا عـن احلریـة  والدميقراطیـة يف البحـرین،         
ومواساة عـائالت الشـهداء وضـحایا التعـذیب والنفـي          
التعسفي، وجتدد مطالبتها بكشف حقائق هـذه املمارسـات       
ومساءلة وحماسبة املسؤولني يف الدولـة الـذین ارتكبـوا        

ودعـا اىل  . « االنسانیة وتقدميهم اىل العدالـة    جرائم حبق 
رفع ما تبقى من القیود املفروضة على حریات التعـبري      »

وانتهى البیان مبناشدة   . «والصحافة واملنتدیات العامة  
ارسال املعلومات اخلاصة والوثائق اليت تـدین     »املواطنني  

مرتكيب اجلـرائم يف حـق االنسـانیة لكـي تسـتكمل بقیـة           
نونیة اليت تنوي اللجنة تقدميها اىل احملاكم    امللفات القا 

 .«الدولیة ضد مرتكيب هذه اجلرائم
ولتطویر قضیة حقوق االنسان تقدمت جمموعة من املـواطنني      
اىل وزارة العمل بطلب تأسیس مركز البحـرین لدراسـات       

وتقـدم بالطلـب االسـتاذ عبـد اهلـادي         . حقوق االنسـان  
ینیة حلقوق االنسان اخلواجة، االمني العام للمنظمة البحر    

ویهدف املركز .  اليت كانت تتخذ من كوبنهاجن مركزا هلا    
لاللتـزام بــاالعالن العــاملي حلقـوق االنســان واملواثیــق   
والعهود واالعالنات العاملیة حلقوق االنسان الصادرة عـن      
االمم املتحدة ونشـر وتـرویج ثقافـة حقـوق االنسـان يف          

دیثة يف سبیل ذلـك  اتمع وتشجیع استخدام التقنیات احل    

 .وتشجیع البحث العلمي يف هذا اال
 
  دیسمرب٢١

ما تزال ظروف اعتقال اثنني مـن املـواطنني وتعذیبـهما        
على یدي عبد السـالم االنصـاري غامضـة، وفشـلت وزارة         
الداخلیة  يف اصدار أي بیان حول ذلك، فیمـا انتشـرت       

بـت  مشاعر القلق يف البالد بسبب هذه اجلرميـة الـيت ارتك      
واكدت املعلومـات ان كـال مـن السـید حممـد         . بدون مربر 

السید هاشم العلوي، من منطقة السنابس، وحسـني غلـوم       
حسن علي من منطقة توبلي اللـذین اعـتقال یـوم االحـد         

وذكـرت املصـادر ان   . املاضي تعرضا لتعذیب وحشي رهیـب     
زوجة العلوي شاهدته وهو يف حال یرثـى هلـا حیـث كـان         

یه وقالـت انبـاء مل تتأكـد بعـد ان      ینزف دما من اذن   
. عشرة من اجلالدین تناوبوا على تعذیب هـذین املـواطنني      

واحلكومة مطالبة بالتحقیق الفوري يف هذه اجلرميـة الـيت       
ارتكبت يف الوقت الذي ساد االعتقـاد بانتـهاء احلقبـة        
السوداء اليت كان التعـذیب الوحشـي للمـواطنني خالهلـا         

 .قالاجراء رویتینیا بعد االعت
هذا وقد عرضت القناة اخلامسة بـالتلفزیون الربیطـاني       
اللیلة املاضیة فیلما وثائقیا حـول حقـوق االنسـان يف        
العامل مبناسبة ذكرى االعـالن العـاملي حلقـوق االنسـان ،         

 بني الدول اليت عرفت  يف الفرتة السابقة   وذكر البحرین   
یون بانتهاكاهتا الفظیعة حلقوق االنسان اىل جانـب سـريال      

وعرضـت صـورا للتعـذیب علـى جسـد         . وبوروندي وغريمهـا  
الشهید سعید االسكايف، وهي لقطات من فـیلم قـدمي كـان        

 .والد الشهید یتحدث فیه عن فاجعته بابنه
ومن جهة اخرى منعت السلطات السعودیة مواطنا حبرینیا     

فبعـد  . من دخول اراضیها بدون ان توضح سبب ذلك املنع    
حریين السـید ضـیاء السـید حيیـي      توقیف عامل الدین الب   

املوسوي ملدة ساعة على اجلسر الذي یـربط بـني البلـدین        
. أخربه املسؤولون انه ممنوع مـن الـدخول اىل السـعودیة       

وتعكس هذه التصرفات جانبا من تداخل امللفات االمنیـة      
يف املنطقة واضطراب االولویات لدى السلطات احمللیة يف كال     

اطنون البحرینیـون يف الشـهور     وقد تعرض املو  . البلدین
املاضیة لعدد من املواقف احملرجة بتـوقیفهم علـى حـدود        
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ولـیس  . دول خلیجیة اخرى خصوصـا الكویـت والسـعودیة       
معروفا بعد مدى تواطؤ جهاز االمن البحریين الـذي مـا       

 .یزال يف قبضة احلرس القدمي يف كل ذلك
دمي تضامنا مع الشعب الفلسطیين یقام مبنطقة البالد القـ     

ویتضمن . مساء غد االحتفال السنوي بیوم القدس العاملي    
برنامج احلفل فقرات متنوعة كاالناشید والعروض الفنیة     

ویرافـق احلفـل   . واخلريیة وكلمات یلقیها بعض العلمـاء     
جناح خاص باجلمعیة البحرینیة ملقاومة التطبیـع لعـرض       

 . املطبوعات واملواد االعالمیة
ادر اقتصادیة اان احلـد االدىن  وعلى صعید آخر، ذكرت مص    

من الدخل الشهري للعائلة البحرینیة جيب ان ال یقل عن     
 لكي توفر القدر االدىن من   دوالر ٠٠٨حوايل    دینار   ٠٠٣

 باملائـة  ٥٦العیش الكرمي، وتقول تلك املصادر ان حوايل     
 باملائة من غري البحرینیني ال حيصلون  ٧٨من البحرینیني و    
ن الدخل، وبالتايل فـیمكن اعتبـارهم    على ذلك املعدل م   

وترى هذه املصادر ضـرورة طـرح سیاسـات      . حتت خط الفقر  
اقتصادیة اكثر واقعیة وجدیـة تأخـذ يف حسـباا هـذه         

وال تكفي االجراءات اليت اختذت يف الشهور االخرية     . احلقائق
لتخفیف االعباء الواقعة على املواطنني الـاء املشـكلة،       

خرى بزیادة دیون البالد اليت تقـدرها   الا ختلق مشكلة ا   
وميكـن  . بعض املصادر بـاكثر مـن ثالثـة ملیـارات دوالر        

اعتبار املشكلة االقتصادیة مـن ابـرز التحـدیات الـيت         
ستواجه احلكومـة يف املسـتقبل القریـب، والـيت تسـتدعي          

 . اهتماما حقیقیا یتجاوز سیاسات الرتقیع والتأجیل
 
  دیسمرب٤١

املبارك، نتوجه اىل مسو أمـري الـبالد    مبناسبة عید الفطر    
واىل املواطنني مجیعا بالتهنئة والتربیكات بأول عید فطر     
یعیشه املواطنون يف جو ال تطبق فیـه قـوانني الطـواريء        
وخيول من التوتر االمين الذي عاشته البالد على مدى ربع     

ونبتهل اىل اهللا العلي القدیر ان یوفر هلذه البالد     . قرن
ن واالستقرار والرخاء يف ظل دینـها احلنیـف،      أسباب االم 

وان یوفق حاكمیها للحكم بالعدل وااللتزام بالدسـتور      
ومحایــة االنفــس واالعــراض واالمــوال، انــه مسیــع جمیــب  

وندعوه سبحانه وتعاىل ان یرفـع احملنـة الـيت        . الدعوات

یعیشها اخوتنا يف فلسطني يف ظل االحتالل االسرائیلي، وما     
ن يف افغانستان والعراق وبقیـة منـاطق      یعانیه املسلمو 

 . العامل
هذا وقد عرب املواطنون البحرینیـون عـن تضـامنهم مـع         
الشــعب الفلســطیين بعــدد مــن الفعالیــات يف الیــومني  

ففي هذا الیوم خرجت مسـرية كـبرية بعـد صـالة         . االخريین
. الظهر من جامع رأس الرمان وطافت يف شوارع العاصـمة     

عارات تندد باالرهاب االسرائیلي  ورفع املشاركون فیها ش   
وكانـت املسـرية   . وتتضامن مع ضحایاه مـن اهـل فلسـطني       

محاسیة جدا وشارك فیها آالف املـواطنني الـذین یشـعرون        
بغضب شدید ازاء ما یقوم به االسـرائیلیون يف االراضـي       

ومشلت مراسم احیاء یوم القـدس العـاملي الـذي        . احملتلة
رمضـان املبـارك نـدوات    یصادف اجلمعة االخرية مـن شـهر       

واحتفاالت جرت یـوم امـس يف املنامـة والـبالد والقـدمي          
ويف هـذا الیـوم تطـرق أغلـب       . والدراز ومناطق اخـرى   

اخلطباء اىل الوضع يف فلسطني مناشدین العامل بالوقوف ضد     
االرهــاب االســرائیلي الوحشــي، ومطــالبني دول العــرب  

 الشـعب  واملسلمني باختاذ مواقف عملیة للدفاع عـن هـذا      
الذي ترك وحده يف املیدان وأصبح لقمة سائغة للطائرات     

 .واملدافع والدبابات االسرائیلیة
ومن جهة اخرى لوحظ يف االیام القلیلة املاضـیة تركیـز       
اعالمي سليب حول مجعیة الوفاق الوطين االسـالمیة بشـكل ال       

وتصـدر  . خيدم الصـاحل العـام وال یـدعم املوقـف الـوطين         
ذا اهلجوم يف مقال له قبل یومني وتبعـه    ابراهیم بشمي ه  

. امحد البوسطة وجالل القصاب  وغـازي املوسـوي وآخـرون       
ولیس هناك مربر للتهجم على هذه اجلمعیة او تلك خصوصا     
ان جتربة هذه ا جلمعیات ما تزال يف بدایتها وحتتـاج اىل      

ومع امياننا حبـق  . الدعم االجيابي ولیس التهجم املتواصل    
ا یب باصحاب االقالم املشاركة االجيابیة يف    التعبري، فانن 

ترشـید املســرية وعـدم اعاقتــها بـاهلجوم االعالمــي غــري    
 .البّناء

وعلم كذلك ان املواطنني اللذین اعتقال یوم االحد املاضي     
قد مت االفراج عنهما بعد ثالثة ایام مـن املعاملـة غـري        

وتعرضـت زوجـة   . الالئقة اليت مشلـت التعـذیب واالهانـة       
سید حممد العلوي للتهدید بسبب اتصاهلا مبنظمة العفو     ال
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ومل تتخـذ  . الدولیة مطالبة بتدخلها لالفراج عن زوجها    
احلكومة حىت اآلن اي اجـراء ضـد عبـد السـالم االنصـاري          
املتهم بتعذیب هذین املواطنني، كما مل تعلن عـن عزمهـا       

وبرغم االتصال باملنظمة . على اجراء حتقیق يف هذه اجلرمية    
لبحرینیة حلقوق االنسان فقد رفضت اصدار اي بیـان او      ا

تصریح حول هذه القضیة، االمـر الـذي أثـار اسـتغراب         
 . املواطنني

وعلى صعید آخر وجهت دعـوات مـن عـدد مـن الشخصـیات          
املرموقة اىل املواطنني باالبتعاد عما یثري الفتنة ویعكر     

جـاء ذلـك بعـد    . صفو العالقات بني ابناء هـذا الشـعب      
ة الشجار اليت حـدثت يف السـاعات االوىل مـن صـباح         حادث

فقـد كـان مـن    . الیوم بني بعض املواطنني مبنطقة جـدحفص     
االفضــل هلــؤالء الشــباب االنقطــاع للعبــادة والتهجــد  
واالتصال باهللا سبحانه وتعاىل يف هذه اللیـايل املباركـة،       

وحنث اجلمیع على . وعدم السماح للشیطان بتحقیق اهدافه    
لتصرفات اليت تؤدي اىل البغضـاء والشـحناء     الرتفع عن ا  

 .وال تفید احدا
 
  دیسمرب٧١

یسود اوساط الطالب اجلامعیني شعور باألسـف بعـد اصـدار        
وزیر الرتبیة والتعلیم، حممد جاسم الغتم، انشاء الئحة     

وجاءت هـذا  . بانشاء وتنظیم جملس طلبة جامعة البحرین    
زارة القرار برغم طلبـات متعـددة قـدمها الطـالب لـو         

العمل بتشكیل احتاد طالبـي مسـتقل كمـا هـو معتـاد يف          
وقـد اجتمـع هـؤالء مـع ممـثلني عـن          . البلدان املتحضرة 

وزارتي الرتبیة والتعلیم والعمل والشؤون االجتماعیـة      
وقـدموا تصــوراهتم لالحتــاد الطالبـي الــذي يف اذهــام،   
ولكنهم فوجئوا بقرار تشكیل جملس طلبة رمسي یصادر حـق      

وتـأتي سیاسـة  تـأمیم العمـل       . طالبـي احلـر   العمل ال 
الطالبي استمرارا للسیاسة الـيت انتهجتـها احلكومـة يف        
احلقبة السوداء عنـدما بـذلت جهودهـا الضـعاف احلركـة          
الطالبیة املستقلة وأنشأت بدیال هلا أندیـة البحـرین يف       

ولكي متنع الطالب من االستمرار يف النشاط رفضـت      . اخلارج
ار جوازات سفر عادیة للطالب، وأصر ت   احلكومة آنذاك اصد  

على حصر صالحیة جوازات الطالب بعام واحد فقط علـى ان      

وهبذه السیاسة اسـتطاعت احلكومـة منـع     . جيدد يف كل صیف   
الطالب من اي نشاط يف اخلارج بعد ان رفضت جتدید جوازات     

ومتـارس  . سفر الناشطني منـهم خـارج االندیـة احلكومیـة        
جلدیـد سـلطات واسـعة يف العمـل      احلكومة وفق القـرار ا    

الطالبي، فرئیس اجلامعة هو الذي حيـدد مواعیـد اجـراء        
االنتخابات وآلیاهتا وتعـیني اللجـان املشـرفة علیهـا،         
ورئیس اجلامعة هذا من حقه ایضا اصـدار قـرار تـأدیيب        

وتشـري  . السقاط عضوبة اي طالب يف حاالت حتـددها الالئحـة      
نظام االندیة اليت كان الالئحة كذلك اىل احتمال العمل ب    

معموال هبـا خـالل احلقبـة السـوداء، االمـر الـذي یعـد            
انتكاسة كبرية لطموحات الطالب الذین حتركوا يف الشـهور      
االخرية مبعنویات عالیة آملـني ان تنتـهي ازمـة العمـل         

 .النقابي الطالبي يف عهد االصالح السیاسي
لرمسـي  والحظ املواطنون من جهة اخرى تطور هلجة اخلطـاب ا     

الذي طرحه مسو أمري البالد یوم امس، حیث تطرق لقضـایا      
حملیة ودولیة بلغة تتمیز بقـدر مـن االنفتـاح وتقـدمي         
الوعودة االجيابیة خصوصا بشأن البطالة وحتریر االقتصاد     

وأشـار بـاعتزاز اىل   . وتضییق الفوراق بني فئات اتمع    
مزایـا احللیـف الرئیسـي    »حصول البحرین مـؤخرا علـى       

ولـوحظ  . «والیات املتحدة االمریكیة خارج حلف االطلسي    لل
غیاب االشارة اىل اعادة العمل بدستور البالد كجانب من     
االصالح السیاسي املطلـوب، او حتدیـد موعـد االنتخابـات         

بینمـا قـال مسـو اال مـري ان جلنـة         . الربملانیة املنتظرة 
بدرجـة عالیـة مـن الكفـاءة      »تعدیل الدسـتور تعمـل      

قانونیة وبالتعاون مع خنبة من خرباء الفقه   الفنیة  ال  
نتائج عملها ستأتي باذن اهللا  »وان  « الدستوري يف العامل  

كما نریـده  »على الوجه االكمل لتنظیم احلیاة يف البالد     
، لكنـه مل یشـر اىل   «وكما نص علیه میثاق العمل الوطين    

 من الدستور اليت حتصر صـالحیة  ٤٠١تعارض ذلك مع املادة     
اد الدستور بالس الوطين املنتخب، االمر الـذي     تغیري مو 

وهناك ترحیب مبا . یثري قلق النشطاء السیاسیني يف البالد    
أعلنه من خطوات لتحسني املسـتوى االقتصـادي للمـواطنني        
وختصیص نسب من بعض املشروعات االقتصادیة لالسر احملتاجة،     

 . الف اسرة حبرینیة٠٥ومشاریع اسكانیة تستفید منها 
ن جهة اخرى أصدرت وزارة العمل قرارا باشهار مجعیة     وم
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 عضوة مؤسسة بطلـب   ٣٢النسائیة اليت تقدمت    « املستقبل»
وهتدف اجلمعیـة اىل النـهوض بواقـع املـرأة        . الرتخیص هلا 

ثقافیا واجتماعیا واقتصادیة ومتكینها مـن املسـامهة يف       
عملیة التنمیة، وفق ما جاء يف االهـداف الـيت اعلـن يف        

 .شهارطلب اال
ويف لندن مت یوم امـس االحتفـاء بعیـد الشـهداء الـذي          
یصادف هذا الیوم، وهو الیوم الذي أطلقت فیـه قـوات       
االمن والشغب الرصاص احلـي علـى املتظـاهرین املطـالبني         

وقـد  . ٤٩٩١ دیسـمرب  ٧١بعودة العمل بالدستور وذلك يف     
استشهد يف ذلك الیوم اول اثنني مـن شـهداء االنتفاضـة        

 .ة مها هاني الوسطي وهاني مخیساملبارك
 
  دیسمرب٩١

حيتـدم النقــاش هـذه االیــام حـول مشــروع االنتخابــات    
البلدیة الذي أقره جملس الورزاء االسبوع املاضي والذي     

وقـد شـكلت اجلمعیـات    . سینشر قریبا يف اجلریدة الرمسیة    
السیاسیة جلنة لتقدمي تصوراهتا االولیة حول هذا املشروع     

وقـد وجهـت انتقـادات اولیـة      . و االمـري  لتقدميه اىل مسـ   
للمشروع منها ان االس البلدیـة لـن تكـون مسـتقلة         

وقال حمامون . متاما بل ستخضع للحكومة بشكل شبه مباشر    
ان القانون جید من ناحیـة التوزیـع االداري ولكـن ال        
احد یعلم ما هي الدوائر االنتخابیة ومن سیحددها وهل     

وقال هؤالء .  تعدیلها الحقا سیحق للمجلس الوطين املنتخب   
 من املشروع غري مقبولة الا تعطي احلكومـة    ٨١ان املادة   

ویـرى  . احلق يف حل الس البلدي بقـرارات غـري قضـائیة       
هؤالء ان املادة جيب ان تنص علـى ان حـل الـس جيـب ان         
یكون بسـبب مشـروع وان هـذا السـبب ال بـد ان یكـون           

ــ    ــیس بق ــتقل ول ــاء املس ــة القض ــلطة مبوافق رار الس
 ایضا الا تقول ان اخلالف   ٠٢ورفضوا املادة   . التنفیذیة

بني الس البلدي والوزیر املسؤول یتم حسـمه عـرب جملـس        
بل جيب ان حيسم اخلالف اذا . الوزراء، وهو امر غري مقبول    

مل یكن خيالف موازنة الدولة للسنة املالیة املقررة، بني     
 للمـرة الثالثـة فـان    الوزیر والس، فاذا أصر الس    

القرار یكون للمجلس املنتخـب، مـا دام ذلـك ال خيـالف         
اي ان القرار . املوازنة ویدخل ضمن اختصاصات البلدیة    

 . النهائي جيب ان یكون للمجلس ولیس لس الوزراء
وطرح حمامون آخرون ان املشـروع جيـب ان یصـدر بقـانون         

وهناك . ب من الدستور  أ ٩٣ و  ٨٣امريي وفقا للمادتني    
 سـنة كمـا هـو يف    ٠٣مطالبة ایضا خبفض عمر املرشح مـن      

 اىل ١٢الدستور اىل اقل من ذلك، وخفض عمر الناخب مـن      
ومثة مطالبة بانشـاء هیئـة مركزیـة او جملـس        .  سنة ٨١

ــاء    ــم رؤس ــرین یض ــدیان يف البح ــع البل ــیقي جلمی تنس
البلدیات يف احملافظات اخلمس لیتم التعاون والتنسـیق يف      

 .هذه البلدیاتما بني 
وعلى صعید آخر ما تـزال قضـیة السـید جعفـر السـید          

 عاما من جنوسان، الذي اختفى منذ ان خـرج     ٥٤سلمان،  
وكـان هـذا   . اىل الصید يف قاربه  تشغل بـال املـواطنني      

املواطن قد اختفى بالقرب من جزیرة جـدة وام الصـبان       
 ورآه صیادون آخرون، ولكن قاربه وجد خالیا      احملمدیة 

وهـذا  .  من لباسه ونعاله ومفتاحه وادواته االخـرى     حىت
یعين انه نزل علـى سـاحل احـدى اجلزیـرتني ومل یعـد اىل          

ومل تعثر شرطة خفر السـواحل علـى جثتـه حـىت         . القارب
اآلن، وال جيرؤ احد على مساءلة مالكي اجلزیرتیني اللـتني      
ميلكهما رئیس الوزراء واخوه الشیخ حممد الـذي یتلقـى       

ویعتقد الـبعض ان الشـخص رمبـا     . یا يف لندن  العالج حال 
وقـد  . نزل يف احدى اجلزیرتني وحصل له مكروه بعـد ذلـك      

قام أهله باالتصال بكل السلطات ومل حيصلوا علـى جـواب       
وحىت الصحافة اليت كانـت مهتمـة يف بدایـة االمـر         . شاف

 .  اصبحت ترفض نشر استنجاداهتم حالیا
مـري حـول اعـادة    وعلى صعید آخر استقبل تصریح مسـو اال     

كتابة تاریخ البحرین يف خطابه بالیوم الـوطين برتحیـب       
واسع، وكذلك اللفتة الكرمية اليت أطلقت مبوجبها امسـاء      

. بعض الشخصیات البحرینیـة علـى الشـوارع يف املنامـة        
ولكي تتحول هذه التصرحيات اىل مشروع عملي یتطلب االمر     

فري بعثـات  قدرا من اجلد ی ة بطرح خطوات عملیة مثـل تـو      
للدراسات العلیا يف تاریخ البحـرین املعاصـر والقـدمي        
واقامة الندوات املتخصصة لدراسة بعض احلقـب املهمـة يف       
هذا التاریخ والعمل على مجع الكتب الالزمة للدراسـات      

وهناك خمطوطات . والبحوث يف مكتبة ختصص لتاریخ البحرین    
ي ألبنـاء  كثرية بأیدي املواطنني حتتوي على العطاء الفكر    
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البحرین، ميكن مجعهـا يف مكتبـة وطنیـة خاصـة وطبعهـا          
وكانــت وزارة االعــالم يف احلقبــة . وتوفريهـا للمــواطنني 

املاضیة متارس رقابة صارمة على املطبوعات خصوصا الكتب     
 .التارخيیة وذات الطابع املرجعي والدیين

 
  دیسمرب ٤٢

 ان یـد القمـع القویـة   « لوس اجنلز تاميز  »قالت صحیفة   
لیسـت هــي الـيت أســكتت التصـمیم الثــوري للمــواطنني    

بل على العكس حتقق ذلك بعد قرار احلكومـة      . البحرینیني
بان تقدم ما یشبه االعتذار ملواطنیها بعـد عقـود مـن        

جـاء ذلـك يف تقریـر نشـرته       . انتهاكات حقوق االنسـان   
الصحیفة اليت التقى مراسلها، مایكل سالكمان، بعدد من     

وقال ان عائلة اجلمري الـيت عانـت     . نامةاملواطنني يف امل  
. الكثري من االضطهاد يف السابق اصبحت تعیش اآلن يف هدوء    

واشارت اىل اخلطوات االجيابیة اليت قام هبا االمري يف اـال      
وقال ان اهلدوء الذي كان یبدو على السطح خـالل      . االمين

البـولیس السـري   »العقود املاضـیة امنـا كـان نتیجـة         
 الذي مسح باعتقـال اي  ٤٧٩١من الدولة للعام    وقانون ا 

ونسـب اىل  . «مشتبه فیه لفرتة ثـالث سـنوات بـدون هتمـة        
املواطن سلمان كمال الدین قوله انه تعرض ملتاعب كثرية     
منذ ان أبعد والده عـن البحـرین قسـرا يف اخلمسـینات         

كـانوا   » وقالت سبیكة النجـار   . بسبب نشاطه السیاسي  
 عمیـاء، واذا مـا التزمـت     یطلبون ان تطـیعهم طاعـة     

وتطرق التقریر اىل اخلطوات  االجيابیـة     . «مببادئك كرهوك 
بـرغم كـل    » اليت اختذها االمري يف الشهور االخرية مضـیفا     

التغیريات تبقى البحرین مملكة، فصالحیات الس املنتخـب      
فاملتوقع ان . غري واضحة، ولكن امرا واحدا یبدو مؤكدا    

لنهائیة،  ویعتمد جناح التجربـة   حيتفظ االمري بالكلمة ا   
يف  » ویقـول التقریـر  . »على ميت وكیف یتدخل يف اال مور    

الوقت احلاضر وبرغم توسع درجة  التحمـل، فـان احلـرس        
وال . القدمي ما یـزال مسـیطرا علـى الشـرطة واحلكومـة         

... یستطیع الشیعة العمل يف الشرطة والقـوات املسـلحة      
مسموح هبا برغم تشكیل االحزاب السیاسیة غري   »وأضاف ان   

مجعیات سیاسیة، وهناك خط امحر واحد على االقل ال یسـمح      
وضـرب  . «بتجاوزه، انتقاد االمري او جنله بشـكل مباشـر      

 . مثال على ذلك مبا حدث للكاتب حافظ الشیخ
ومن جهة اخرى ذكـرت مصـادر مطلعـة ان وزارة االعـالم         

ریرهـا  اليت سريأس حت« الوسط»منحت ترخیصا الصدار جریدة     
الدكتور منصور اجلمري، وهـو الرتخـیص الثـاني جلریـدة         
یومیة بعد الرتخیص لصحیفة اخرى یرأسها الدكتور حممـد      

 .علي السرتي
وعلى صعید آخر علم ان لقاء تصـاحلیا عقـد یـوم امـس         
مبنزل الشیخ عبد االمري اجلمـري حضـره عـدد مـن علمـاء          

بـد  الدین الشیعة مثل الشیخ عیسى امحد قاسم والسید ع    
جـاء ذلـك يف اثـر    . اهللا الغریفي والشیخ سلیمان املدني    

عدد من احلوادث املؤسفة بني جمموعات من الشباب اسـتدعت      
تفاهم علماء الدین الكبار يف ما بینهم وعدم السـماح      
بالقضــایا اهلامشــیة بالتــأثري علــى املســرية العامــة  

 . للمواطنني
ومن جهة اخرى ما تـزال مشـكلة البطالـة تشـغل بـال          
املواطنني ویتطرق هلا بعض اصحاب االعمدة الیومیة خصوصا     

وقد كتـب يف عمـوده یـوم امـس قصـة        . االستاذ علي صاحل  
مواطنة اكملت دراستها اجلامعیة منذ اكثر من عامني وال     

وقالت املواطنة اا مل تتوقف عن  . تزال تبحث عن وظیفة   
االتصال بوزارة الرتبیة وغريها حبثا عن وظیفـة مناسـبة       

. عد ان حصـلت علـى شـهادة البكـالوریوس يف الرتبیـة         ب
وهناك آالف املواطنني العاطلني عـن العمـل فیمـا تـرفض         
احلكومة اصدار قرارات قویة لتقلیص العمالة االجنبیـة      
يف البالد، ومتاطل يف القضیة بعقـد النـدوات واملـؤمترات        

 .اليت ال توفر للعاطلني فرص العمل اليت یبحثون عنها
 
  دیسمرب٧٢

كرر الشیخ عبد االمـري اجلمـري مطالبتـه باحلفـاظ علـى          
جـاء ذلـك يف   . دستور البالد ومـواده وعـدم انتـهاكها       

تصریح نقلته وكالة االنباء الفرنسیة يف اطـار تقریـر       
وأعرب الشیخ اجلمري عن أمله بان یتم   . هلا حول املیثاق  

انتخاب الس الوطين يف املوعد احملدد له حبیـث ال یتجـاوز       
كما حـدده الدسـتور وأال   » وان یأتي   ٣٠٠٢ة العام   ای

   وقـال .»٤٠١یكون هنـاك اي تعـدیل اال وفـق املـادة         
هناك محاس كبري لتشكیل اجلمعیـات ممـا قـد یـؤثر علـى          »
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العمل املركزي، ویشتت اجلهود وخصوصا اننا يف بلد صغري،     
وهناك أخطاء يف املمارسة ناجتة عن قلة اخلـربة والـتعطش       

یدرك »اجلمیع »مشريا اىل اعتقاده بان   « سيللعب دور سیا  
ويف الوقت نفسه « احلاجة اىل التعدد الذي یثري التجربة    

یعي خطورة تفتیت اتمع سـواء كـان بسـبب التخنـدق         »
وجتدر االشارة اىل ان هناك قلقـا    . «بالطائفیة ام احلزب  

من احتمال اقدام احلكومة على  انتهاك الدستور بتغیري     
وهناك امجـاع وطـين علـى    . ت غري دستوریة  مواده عرب آلیا  

 من دستور ٤٠١رفض ایة تعدیالت دستوریة اال وفق املادة     
البالد اليت ال حتصـر صـالحیة التغـیري الدسـتوري بـالس          

 .الوطين املنتخب
ومن جهة اخرى قام مسو االمري یوم امس بزیارة اىل منطقة     
 املنامة لوضع حجر االساس ملكتبـة باسـم والـده الشـیخ        

والقیـت خـالل الزیـارة    . ٩٩٩١عیسى الذي تويف يف مارس     
واستغل بعض الشباب املناسبة   . كلمات وقصائد باملناسبة  

للفت نظر مسو االمري للمشـاكل الـيت یواجهوـا فرفعـوا         
الفتات حول البطالة املتفاقمـة وضـرورة وضـع سیاسـات         
جدیدة لتسهیل حصول املواطنني على وظائف، واخـرى حـول       

وجتاهلت وسـائل االعـالم الـيت قامـت        . ملتواصلالتجنیس ا 
بتصویر التجمع االشارة اىل ذلك، وحدث إرباك أمين حمدود     

وهنـاك اعتقـاد   . ولكن مرت االمور بدون مشـاكل تـذكر      
یسود يف اوساط العاطلني عن العمل بوجود حمـاوالت رمسیـة       
حلجب احلقائق عـن مسـو االمـري لكـي ال یبـدو عجـزهم عـن            

كل ا ليت هتدد مصاحل املـواطنني، ولـذلك     التعاطي مع املشا  
یسعى املواطنون املتضررون مـن هـذه السیاسـات الیصـال         
صوهتم بالوسائل السلمیة املتحضرة اىل مـن یهمـه االمـر        
ومن ذلـك رفـع الالفتـات وكتابـة املنشـورات والقـاء           

 .الكلمات يف االجتماعات
سیقام مسـاء اخلمـیس املقبـل حـوار مفتـوح مـع ممثلـي            

 السیاسیة الرئیسیة وهي مجعیة الوفاق االسالمي     اجلمعیات
الوطين والعمل الـوطين الـدميقراطي واملنـرب الـدميقراطي         

املنـرب االسـالمي حـول سیاسـة       والوسط العربي واالصـالح     
اجلمعیات السیاسیة بشأن االنتخابات البلدیـة املقبلـة       

وسـوف یقـوم   . وقانون االنتخابات الذي سیصـدر قریبـا      
اجلمري بـادارة احلـوار  الـذي سـیقام       الدكتور منصور   

 .بنادي سار
 
  دیسمرب١٣

مبناسبة حلول العام املیالدي اجلدید نتقدم اىل مسـو امـري       
البالد وشعب البحرین الكرمي بأحر التهاني والتربیكـات      
داعني اهللا سبحانه وتعاىل ان جيعله عام خري وسالم يف العامل     

 بلـدام، وینشـر   وان ميتع املسلمني باالمن واالستقرار يف    
احلب  والوئام يف مجیع أقطار االرض، ویزیل أسباب الظلم     

ونـتمىن يف  . والقمع واالستبداد لینتهي االرهـاب املـدم ر      
الوقت نفسـه ألهلنـا يف فلسـطني النصـر علـى اعـدائهم           
والقدرة على حتریـر اراضـیهم مـن االحـتالل الصـهیوني          

تقرارا الغاشم، وألهلنا يف افغانستان حیاة آمنـة واسـ      
عاما بعد املعاناة القاسـیة الـيت اسـتمرت اكثـر مـن          
عشرین عاما، وألهلنا يف العراق عیشـا كرميـا بانتـهاء        

كما نتمىن ألهلنـا يف البحـرین     . احلصار االقتصادي الظامل  
مستقبال سـعیدا يف ضـوء حیـاة حمكومـة بدسـتور الـبالد           
وخالیة من اسـباب التـوتر والظلـم، انـه مسیـع جمیـب           

 .الدعوات
ومبناســبة انعقــاد القمــة الثانیــة والعشــرین لــس  
التعاون لدول اخللیج العربیة يف مسقط، نناشد حكومـات      
دول اخللیج اتمعـة الرتكیـز علـى القضـایا اجلوهریـة          
املرتبطة باالصالح الـداخلي اوال، كمـا قـال ويل العهـد         

جهدنا جيب ان ینصب على اصالح البیت العربي      » السعودي
فالقمـة  . «عله قادرا على مواجهة التحدیات   االسالمي وج 

 ١١تعقد يف واحدة من اشد احلقبات صـعوبة بعـد احـداث        
سبتمرب وما هلا من ابعاد خلیجیة، والواقعیة اليت تطرق     
الیها االمري عبد اهللا يف حدیثه تتطلب اعادة فتح امللفات     
احمللیة لتطویرها والقضاء على الیأس يف قلوب املواطنني،     

، ونؤكد .ر الذي یدفع اىل التطرف ورمبا االرهاب   وهو االم 
على ضرورة احرتام حقـوق االنسـان والسـماح باملشـاركة         
الشعبیة يف صنع القرار السیاسي وتوسیع دائرة احلریات     

. والتخلي عـن عقلیـة االسـتحواذ واالسـتبداد والقمـع         
 عامـا  ٥٢ونذكر حكام اخللیج بان حكومة البحرین بعـد      

ماطلة يف االصـالح الـداخلي، ولـذلك     ادركت عدم جدوى امل   
اصبحت البحرین الیوم من اكثر دول اخللیج اسـتقرارا،      
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وسوف تستمر كـذلك اذا مت االلتـزام بربنـامج االصـالحات         
ونناشد احلكام ایضا التسـامي    . واعید العمل بالدستور  

على املشاكل واخلالفات الصـغرية يف مـا بینـها مـن جهـة          
ني يف اخللیج، ایران والعراق،  وبینها وبني اجلارتني الكربی   

فلقد آن االوان العادة التوازن للعالقات بني مجیع الدول     
 .املطلة على اخللیج وازالة مربرات التدخل االجنيب

وعلى صعید آخر اعترب مشـروع تـدریب مـوظفي الـدیوان         
االمريي خطوة اجيابیة على طریق حتدیث النظام السیاسي يف     

ظم  لتوزیع الشـهادات علـى    وجاء احلفل الذي ن   . البالد
املوظفني الذین شاركوا يف الدورات التدریبیة خالل عشرة     

 نـوفمرب املاضـیني لتأكیـد    ٤١ سبتمرب و  ٢اسابیع ما بني    
االهتمام باالعداد املهين هلؤالء املوظفني وهو اول برنـامج      
تدریيب متطور للدیوان االمريي  تنفـذه االدارة العامـة       

وشـارك يف هـذه الـدورات      . ابعةللبحوث والتنسیق واملت  
 موظفا استلموا شهاداهتم يف احلفـل املـذكور، وسـوف        ٥٤١

ميارسون مهماهتم يف اململكة اليت یعتزم مسو االمـري االعـالن       
وباملناسبة متىن املواطنـون ان  یتخـذ    . عنها يف وقت الحق   

مسو االمري خطوات عملیة جادة إللغاء سیاسة التمییز بـني      
. وظیف خصوصا يف قمة السـلطة السیاسـیة    املواطنني يف الت  

فقد لوحظ استبعاد قطاع واسع من املواطنني من التوظیف     
يف الدیوان االمريي خـالل االعـوام املاضـیة، وكـان ذلـك          
واضحا خالل احلفل املذكور الذي مت برعایة وزیر الدولـة      
لشؤون الدیوان االمري الشیخ خالد بن أمحـد آل خلیفـة       

 توظیفي كامل لقطـاع واسـع مـن     والذي اتضح فیه غیاب   
ابناء البحرین، وهو أمر ال یستقیم مع الشعارات الـيت      

 .طرحت منذ االعالن عن املشروع اال صالحي
ومن جهة اخرى مت تشكیل عدد من اللجان جبمعیة الوفـاق      

فقد عني املهنـدس جـواد فـريوز رئیسـا        . الوطين االسالمیة 
ر وشـؤون  للجنة التنظیمیة اليت تضم كذلك أمانـة السـ      

ویرأس الدكتور نزار البحارنـة    . العضویة وشؤون املقر  
اللجنـة املالیــة واملشــاریع وتضـم الشــؤون اامالیــة   

ویرأس املهندس جـالل فـريوز     . واملشاریع وتنمیة املوارد،  
جلنـة العالقــات العامــة والشـؤون السیاســیة، ویــرأس   
الــدكتور عبــد اجللیــل الســنكیس اللجنــة االعالمیــة،  

اهیم حسني اللجنة الثقافیة، واحملامي عبـد     واالستاذ ابر 

الشهید خلف اللجنة القانونیة، وعـادل العبـاس جلنـة        
حقوق االنسان والشیخ عبد النيب علي عبد احلسن اللجنـة      
الشرعیة، والسیدة عفـاف اجلمـري جلنـة شـؤون املـرأة،          
والسـید حمســن املوســوي اللجنـة العمالیــة واملهنیــة،   

 الشباب والطلبـة، والسـید    والدكتور حممود الشیخ جلنة   
عبد اهللا السید جمید جلنة التعلیم والتدریب، والـدكتور      
عبد علـي حسـن جلنـة التخطـیط والدراسـات والبحـوث،           
والدكتور جاسم حسني اللجنة االقتصادیة، والدكتور امحد     
العمران جلنة الصحة والبیئة واملهندس حسـن مطـر جلنـة        

 .اخلدمات واالسكان
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