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 ضد المستعمر األجنبي يةالنضال تهحركالوطني و ناتوثيق تاريخ

 "المركز الوطني لذاكرة الوطن"دعوة تأسيس 

 

 َحسن محمد ُبوحجي /.مإعداد  ورقة بحثية

 م82/28/8002

 :المقدمة

 

الـوطنيين  ن ذاكـرة البـاقين مـن أعضـائ هيإلـة اإلتحـاد الـوطنيوباإلنابـة عـ حلوا،رَ باألصالة عن أرواح من 

 ،أعلُن اليوم عن إكتمال إثنان وخمسون عاماً، على نفي قادة ومعظم أعضـائ الهيإلـة ومناصـريها األحرار؛

والئهـم وجـوراً؛ بسـبإ إعهنهـم عـن حـبهم و من أرض وطنهم البحرين إلى المنـايي والسـجون، ملمـاً 

 .الُمناضلة العربية األبية  لوطنهم العزيز، وألمتهم 

 

نقـ  عـدد مـن قيـاديي اللجنـة  تـم  .م2165عـام من ديسمبر 82يي تمام الساعة الرابعة من يجر يوم 

 – لـو  انـ ) ةالبريطانيـة يالبحر بارجةمهر ال ىإل اجد يذية لهيإلة اإلتحاد الوطني من سجن جزيرةفالتن

H.M.S.LSOCHNSH)  الشـمهن  عبـدالعزيزالبـاكر وعبـدالحمن )           حيث تقـرر إبعـاد القـادة الثهثـة

يـي  ةالبريطاني هجزيرة سنت هيهنسجن طيإ هللا ثراهم و ذكراهم إلى منفاهم ب( العليواتعبدعلي و

  .م88/28/2165المنعقـدة بتـاري   الخاصـة يذاً لحكم محكمـة البـدي فتن األطلسيجنوب المحيط  أقصى

ــوطنيين األحــرار القــادة بحــبس هــ الئ ــذ  أصــد ةأربعــ ال ــاري   مــة الصــوريةكالمح رتهعشــر ســنة ال بت

و عضـوية صـاحإ السـمو الشـي   ،المشكلة من الشي  دعيج بن حمد آلخليفة رئيسـاً و م82/28/2165

 سـالم العـريس سـكرتير المحكمـة األستاذ ،أحمد آلخليفة علي بن الشي  ،عبدهللا بن عيسى آلخليفة

مـن  ةاإلدعائ العام و المشـكل هيإلة تهامات الملفقة من قب وقد وجهت اإل، رئيس كتاب محاكم البحرين

وصف  ،نائإ قومندان الشرطة( رايت) والكولوني  ،الهجرة العامة المدعي العام مدير (بن) مستر كهً من

سـاح   ىخمس صـيادين تـم جلـبهم مـن علـ من جمهوربحضور و برصي مترجم للمدعي العامقضابط 

 !!!البحر 

 

- :الموضوع 

 .توثيق تاريخنا الوطني وحركته النضالية ضد المستعمر األجنبي :ألول الباب ا

   

 :الوطنية 65ـ ال يي تاري  حركة المفصليه قوميةالو الوطنية محطاتال :الفص  األول

 

الـزعيم  عـن البحرينيـة جنسـيةاللسـحإ  اً اسـتنكارعقد اجتماع يي قريـة سـنابس م 22/20/2161 -2

تمخـس هـذا االجتمـاع حيث  الذكرى األربعين لوياة اإلمام الحسين، ناً م تزامو ،معه و تضامناً  الباكر



تكليـف ، وأشـخا  2من  تنفيذية ، ينبثق منها لجنةاً شخص 280من  مكونة اختيار هيإلة تنفيذيةعن 

 ،جمـ  تبرعـات قيـام بحملـةم  ال ،عدد من اإلصهحات للحاكم تتضمن وطنية تقديم مطالإاللجنة ب

 .التنفيذية يي تمثي  الشعإ للمواطنين، بهدف إثبات صفة الهيإلة كما تقرر جم  تواقي 

 

 يي تساهمحيث  ،م البحرينلحاك التالية الوطنية تم تقديم المطالإ م82/20/2161 -8

- :، وهي على النحو التاليالتنفيذية للجنة اللجنة االستشارية صياغتها    
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 . حرة انتخاباتصحيحاً عن طريق  تأسيس مجلس تشريعي يمث  أهالي البهد تمثيهً  -

 

 يتماشى م , ال القانونمدني على يد لجنة من رجوض  قانون عام للبهد جنائي و -    

 تقاليدها المرعية، على أن يعرض هذا القانون على المجلس التشريعيحاجاتها و  

 . إلقراره  

 ملون شهاداتعيين قضاة لها ذو  كفائة يحوكذلك إصهح المحاكم وتنظيمها وت -

 .قضائ يي م  القوانين المعترف بهاجامعية يي الحقوق و يكونون قد مارسوا ال  

 

 هانقابات ألصحاب المهن الحرة تعرض قوانينها و لوائحالسماح بتأليف نقابة للعمال و -

 .على المجلس التشريعي إلقرارها      

 

 هيات التي تطرأ بين اإلبرام مهمتها الفص  يي الختأسيس محكمة عليا للنقس و -

 .الحكومة و أ  يرد من أيراد الشعإالتشريعية و التنفيذية، و أ  خهف يحدث بين   

 

الشـي   علـىالمصـر  علـى الهيإلـة و التـأثيركتإ المقـيم السياسـي تقريـر تضـمن  م82/22/2166 -2

هح سـالشـرائ  لـدعم حملـة جمـ  التبرعـاتب 22/22/2166وقد بدات الحملة يـي ،بن حمد سلمان

 خطـاب السـيد أحمـد ويـق" .منهـا دام مدرسـين وأطبـائ وقضـاةقواسـت  ،لمصـرا للجي  روسيال

إلـى  ،احإ العظمة الشي  سلمان بن حمد وأنجالهرع صتببشأن الشيراو  للحاج يوسف بوحجي، 

توقفـه يـي مطـار عبدالناصر، و جانإ طبيعة اإلستقبال الجماهير  العفو  للزيارة المفاجإلة للزعيم 

 م يي طريق عودته من مـ تمر بانـدونج يـي أندونسـيا2166ق يي صباح أيام رمضان من عام المحر

 هيإلـة المناضـ و اللقائ العفو  م  أهالي المحـرق وترحيبـه بـالتعرف علـى سـكرتير ال. مروراً بالهند

 .الهوى ناصرية  الهوية البحرين القومية  االنتمائ ووما تبعه من تأكيد واضح ل ،عبدالرحمن الباكر

 

 هطريقـ يي وهوالمصرية  أنور السادات عضو مجلس قيادة الثورة/ زار البحرين السيد ،م81/28/2166 -1

قـد تعـرض و ،نـاد  البحـرينو د مـن الجمـاهير يـي المطـاروحش استقبلتهحيث  ،من زيارته للكويت



ممـا أدى إلـى  ،من مستقبليه السادت لموقف طريف نتيجة لسقوطة من على أكتاف المتحمسين

 . !زالقة وإتسا  مهبسه بالوح إن

 

نصف معـين مـن حـاكم و نصف منتخإ)جلس الصحة و التعليم م انتخاباتأجريت  ،م2165/يي يبراير -6

  .(البحرين

 

العتـدائ  موكبـه ، حيـث تعـرضطاني سلوين لويد بزيارة قصـيرةيلبرقام وزيرالخارجية ا 2165/مارس/8 -5

تفـاعهً مـ  خبـر طـرد مصـر، و تجـاهطانيـة يلسياسـة البرالمعـادين لمن قب  المإلات من المواطنيين 

" ويي هـذا الصـدد يقـول البـاكر .األردنيالجي   من الخدمة يي باشا بوالملك حسين للجنرال غل

إن هذا الحادث هو الذ  أدى إلى أن تغير بريطانيا سياستها تجـاه الهيإلـة، وتنفـذ مخططهـا للقضـائ 

 ".ييها المسإلولينعلى الهيإلة وكبار 

 

الهيإلـة  بـدل  .الرسـمي بهيإلـة االتحـاد الـوطني االعتـرافتوقيـ  اتفاقيـة تـم  م2165/مـارس/22يي  -7

 .التنفيذية العليا
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 .هيإلةالريس تشكي  المجلس اإلدار  من قب   م87/2/2165 -2

 

 .تم تشكي  يرقة الكشاية م1/5/2165 -1

 

 .يسالتضامن م  قرار تأميم قناة السو م2165يونيو /27،22 -20

 

العـالم العربـي  هو يوم مصر يي جمي  أنحائ غداً الثهثائ" هأصدرت الهيإلة بياناً جائ يي م2/2165/ 22 -22

وإن "  .واإلسهمي، وسـتقف الشـعوب الحـرة المناضـلة يـي هـذا اليـوم لتـزأر يـي وجـه االسـتعمار

 " .باركةمالبحرين ست د  واجبها يي هذه اإلنتفاضة القومية ال

  

أعمـال   دعت الهيإلة إلى إضراب عام يـوم الجمعـة، تضـامناً مـ  مصـر، ولـم تحـدث أ م25/2/2165 -28

  .شغإ

 

يـ  مطلـإ المجلـس التشـريعي وبدايـة جذكرى مرور عـام علـى تشـكي  الهيإلـة وتأ م7/20/2165 -22

 .المنتخبة الدعوة للمجالس المشتركة

 



 هورياقـ عيم الجزائـر  احمـد بـن بـيهالـز اعتقـالثر إيي البحرين  اإلضرابهن إعتم م 85/20/2165 -21

 .وحدث عنف شديد يي المحرق. نديد ضد المستعمر الفرنسيتالاألبطال، و

 

 ضـد المصـرية المقاومـةوالثـورة تضـامناً مـ  و إستنكاراً  أعلنت المظاهرات و اإلضراب م81/20/2165 -26

 ق يي المنازل الخاصةالحرائ أشعلت."ل الثهثي على مدن قناة السويسواإلحته الغاشمالعدوان 

طاني يي المحرق مح  كر  ماكينز  والشركة الشـرقية للتجـارة و يبمومفي سهح الطيران البر

أنزلـت  وعلـى إثرهـا . األشغال ودائرة االستعماريةمحهت البنزين للزياني و جريدة ومطاب  الخليج 

أخـذت قـوات الحكومـة تعـد  ه؛ وعليوتولت الحراسة عن رجال األمن يي البحرين ةالبريطانيالقوات 

 ."القبس على أعضائ الهيإلة البارزين عدتها إللقائ

 

 . اً م  مصرنتضام ىدعت الهيإلة إلى تنظيم مظاهرة كبر م8/22/2165 -25

 

 .عدم شرعية هيإلة االتحاد الوطني عن أعلن م2/22/2165 -27

 

 - الشـمهن - ربعـة البـاكرالقبس علـى الزعمـائ األبـ "بيبسـي كـوال " عملية تم تنفيذ  6/22/2165 -22

 .فخروإضاية ل - موسى - العليوات

 

 .شهرالمن  21م بداية التحقيق م  القادة المعتقلين حتى 20/28/2165 -21

 

 م تم تقديم القادة الخمسة أمام محكمة خاصة صورية و لمدة خمس88/28/2165 -80

   حيث .همهاليمن أ  أ عنهم أويترتين؛ دون حضور محامين أو وكهئ  ىساعات عل 

 للقيام بقت ،وجهت للقادة المعتقلين؛ تهم عديده من ضمنها تشكي  يرقة الفدائيين    

  حرق السير بلجريف، وإحراق قصر الحاكم، هومستشار هكم وبعس أيراد عائلتاالح 
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             إضاية إلى عدم التقيد ،م  جهات أجنبية واالتصال ،بمن ييه مطار البحرين      

 الخاصة بسير المظاهرات المصرح بها رسمياً بنائ على اإلجتماع الذى باإلجرائات      

بــين المستشــار بلجريــف و ســكرتير الهيإلــة عبــدالرحمن البــاكر، مســائ يــوم الخمــيس  عقــد      

 .م2165/نويمبر/2

  

 العليـواتن والشمهالباكر و)  على القادة سنة 21صدور الحكم بالسجن  م2165ديسمبر عام / 82 -82

 (.يخرو وإبراهيم الموسى إبراهيم) على القادة سنوات 20 و

 

 : الوثائق و المستندات والرسمية لنشروالسند القانوني  صوغمُ ال :الفص  الثاني

 



  .طراف المعنية بهااألو موثقة لدى كاية  ةثابت ؛وحيث أن ما ورد من أحداث ووقائ 

دية أ  أكثر من نصف قرن منذ صدور أحكام محكمـة البـدي  بنائ على مرور أكثر من خمسون سنة ميهو

عاماً من نفي القادة الثهثة لهيإلـة اإلتحـاد الـوطني إلـى  68مرور  اكتمالاً دالخاصة، وتحديو االستثنائية

 .هجزيرة سنت هيهنمنفى 

 

 يبريطـانالالـوطني رشـيف بقانون حريـة المعلومـات ودعـم األالعظمى  ابريطاني من قب  حكومة التزاماً و

قضـايا و الجـرائم الالخاصـة ب، عـام 60بعـد مـرور يي نشر كايـة الوثـائق و المسـتندات  م2/2/8006 منذ

بحكـم معاهـدات  و. ةالبريطانيـتمس األمن الوطني و المصالح العليـا للمملكـة  التيالسرية  السياسية

 ،البحـرين دولـةو ةالبريطانيـة حكومـالالثنائيـة بـين  االتفاقيـاتالموقعة م  حاكم إمارة البحرين والحماية 

وإلتزاماً  ،البريطانيةالحماية ين الخاصة بإنهائ الصادرة عن سلطات البلد المستنداتو الوثائقبشأن تبادل 

ا يإننـ البلدين؛ هواإلتفاقيات الدولية،الخاصة بحقوق اإلنسان المنظمه لها ك واإلعهنات اثيق والعهودبالمو

تلـك المسـتندات  بتسـليمها نسـ  طبـق األصـ  مـنلـإ المطالبـة طنتوجه لحكومـة مملكـة البحـرين ب

المقـيم و يالبريطـانبمراسـهت المعتمـد  المتعلقـةوبفترة اإلنتداب والحماية البريطانية الخاصة  والوثائق

شـالز / رسـكرتير حكومـة البحـرين السـيذلك المخاطبات م  حاكم البحرين وك، والسياسي يي الخليج

جانـإ ، إلـى همسإلول سجن سنت هيهنـو ةالصادرة عن قبطان البارجة البريطانيكاية التقارير و جريفلب

 ىك  ما يتعلق بشأن هيإلة اإلتحـاد الـوطني منـذ تأسيسـها وحتـمحاضر جلسات المحاكم البريطانية و

مـداوالت ومحاضـر ، وهطانية باإليراج عن القادة الثهثة من سجن سنت هيهنـيصدور حكم المحكمة البر

لمخابرات ة الحربية واتقارير وزارة الخارجية ووزارة المستعمرات ووزارسات مجلس العموم البريطاني ولج

 ،بهـم بمكتبـة مركـز الشـي  عيسـى الثقـايي ، على أن يـتم عرضـهم واالحتفـامطانية لورائ البحاريالبر

قيــق ومحاضــر محاضــر هيإلــة التحاالجتماعــات ومحاضــر نقــ  كايــة التقــارير والمراســهت و بــالتزامن مــ 

المــدعي العــام والمباحــث  ىير لــدروكايــة األوراق والمراســهت والتقــا .محكمــة الخاصــة يــي البــدي ال

وكايـة أسـمائ البـدي  مركز شرطة المحـرق وة والقلعة ويلولي معتق  جدا والرمإلوتقارير مس براتاخلموا

 هتـم إعتقالـ ممـنة إلـبأعضـائ الهي عهقـةكـ  مـن لـه خـابرات ومرجـال الو ةالشرطالضباط وضباط صف و

طانيـة يـي مكتبـة مركـز يالبر الوثائقتضاف وتحفظ م   ،المستندات األصلية وك  تلك، وتسفيره وسجنه

 .الشي  عيسى الثقايي

 

 . والتوصيات النتائج :الفص  الثالث

  

 البحـرين التمـن رجـا المناضـلين األحـرار  التـي قـدمها هـ الئ الكبـرى لتضحياتلتقديراً للدور النضالي و

- :ما يلي تبني الموايقة على لرشيدهحكومتنا اعلى  الكرام؛ نقترح
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قبــ   مــنبحرينــي  كمــواطنالدســتورية  هالمعنــو  واألدبــي لكــ  مــن أنتهكــت حقوقــ االعتبــار رد  :أولا 

 .اإلتحاد الوطن الرسمي لهيإلة اإلعهنمنذ . طانيةيالسلطات البحرينية و البر



 

 مـن بالمناضـلين الـذ  لحـق المـاد المعنـو  والنفسـي واألدبـي و رلضـرعن ا الماليالتعويس   :ثانياا 

ــرامتهم وتعرضــهم ــى ك ــدائ عل ــوائلهم باإلعت ــين السياســيين وع ــة و المعتقل ــذيإ والســجن الإلهان لتع

  .اإلتحاد الوطني وأسرهمهيإلة  ومنتسبي والتسفير والنفي ومصادرة الممتلكات الخاصة ألعضائ

 

يـي المقـررات الدراسـية لتـاري  البحـرين الـوطني يـي العصـر  التحاد الـوطنيا إدراج تاري  هيإلة  :ثالثاا 

ويـي المسـاهمة  ، وترسـي  الوحـدة الوطنيـة،األجنبييي مقاومة المستعمر ودورها الوطني . الحديث

 .المصير العربي المشتركوالفاعلة يي قضايانا القومية 

  ونفي مـن رجـاالت البحـرين األحـرار تتضمن أسمائ وصور ك  من إعتقلشرف الوطني، لم  وض  لوحة 

المزمـ  إيتتاحـه  يي الصرح الـوطني بالصـخيرأبان يترة الحماية من قب  الُمستعمر البريطاني للبحرين، 

  .يي المستقب  القريإ

  

 :تأسيس المركز الوطني لذاكرة الوطن:الباب الثاني

  

 .القوميالوطني ولتوثيق الذاكرة الوطنية للحراك  الدعوة :األولالفص  

 

خليفة بن سلمان آلخليفة رئيس الوزرائ التي أعلنها من / تفاعهً م  دعوة صاحإ السمو الشي تجاوباً و

مــن كبــار المســإلولين لــدى لقائــه عــدداً  ،م8002/نــويمبر/20قصــر القضــيبية صــباح يــوم األحــد الموايــق

 ،إلهتمـام بتـاري  البحـرينل حيث أبرزت كاية الصـحف تلـك الـدعوة ،ناإلعهميييي حضور كبار  بالمملكة

رف يتاريخنـا تليـد وتراثنـا غنـي ويشـهد تراثنا الوطني ينبغي أن ُيعرف و ُيَعـو حيث أكد سموه أن تاريخنا

إلى تكثيـف ووزارة الثقاية واإلعهم  ،ودعا المسإلولين يي المملكة ،عراقة البحرين وأهلهاعلى حضارة و

اري  البحرين من جوانبـه و مراحلـه المختلفـة؛ وحـث علـى والثقايية التي تتناول تعقد الندوات الفكرية 

تشجي  المهتمين بالتاري  والتراث إلى البحث وإجرائ الدراسات المتعلقة بتراث البحرين إلبراز المزيد من 

اإلنجازات الوطنية، وأن تقـدم لهـم الجهـات المعنيـة أشـكال الـدعم والتسـهيهت كايـة، وأبـدى ارتياحـه 

لتراثية والثقايية، داعياً إلـى ضـرورة الحفـام علـى هـذه البيـوت وخصوصـا تلـك التـي لههتمام بالبيوت ا

شكلت يي أحـد المراحـ  التاريخيـة منـارة إشـعاع ثقاييـة والمبـادرة بتحويلهـا إلـى حاضـنات للـدعوات 

د مـا زاوالملتقيات الفكرية والثقايية، م كدا على ضرورة االهتمام بتعريف األجيال بتـاري  وطـنهم ألنـه كل

 .تعلقه بوطنه زاد والئه له

إلى تخليد منجزات رجاالت البحرين األوائ  عبر إطهق أسمائهم على الشوارع يما قـدموه  م  اإلهتمام

حإ أه  البحرين لفع  الخير وتسابقهم على ذلك ممـا يـدل علـى  ممتدحاً  للوطن يستحق ذلك وأكثر،

ا أسـمائهم دور رجال البر واإلحسان الذين خلدو بالتقدير مستذكراً  المعدن األصي  لهذا الشعإ الكريم،

 .رة التي ترضي هللا سبحانه وتعالى وتخدم المسلمينبأعمالهم الخي

 

  .ذاكرة الوطن تأسيس مركزب الدعوة لتفعي المرجعية القانونية :ثانيالالفص  

  



توثيـق التـاري   وأهميـة ةبضـرور ،تقديراً للدعوات السامية من لدن صاحإ الجهلـة ملـك الـبهد المفـدى

القادمـة  األجيـال مسـتقب  ألج  ،  األول من رجاالت ونسائ البحرينلرعيل لتضحيات الجسامول الوطني

 .من أبنائنا
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  المرجعية األسمى ،يي الفص  األول من ميثاق العم  الوطني من بنود بما ورد وإلتزاماً 

الثالث من دسـتور نفيذاً لمواد الباب الثاني و، وتوالمشرع الدستور  المحكومو اكمالملزمة للح واألعلى

   .مملكة البحرين

كمنظومــة  وإعمــاالً لبنــود ومضــامين المواثيــق واإلعهنــات والعهــود والبروتوكــوالت واإلتفاقيــات الدوليــة؛

   .الحماية الوطنية الدولية لحقوق اإلنسان المصدق عليها من قب  مملكة البحرين خاصة بشأن متكاملة

مـن الجاد الوطني  هو تفعيهً لهذا التوج ،ادقة من صاحإ السمو رئيس الوزرائتلك الدعوة الص وبنائ على

 .قب  حكومة مملكة البحرين

 

 . التوصياتو النتائج :الفص  الثاني

 

- :التالي المجتم  المدني ومنظمات أن تتبنى م سسات نقترح

 

الوطنيـة لجمـ  التبرعـات  األهليـة لحملـةيتولى اإلشراف على ا ،"ذاكرة الوطن"تأسيس صندوق   :أولا 

 :نهنبي انن وطنيامن أج  تحقيق هدي

 

وقيـام الهيإلـة  المرحلة الوطنية منذ الدعوة لتأسيس تالتي رايقجم  كاية الوثائق والمراسهت   :األول

ن التنفيذية العليا، وتدوين وتسجي  جمي  األحداث؛ لتوثيقهـا ونشـرها للمـواطنيين وللمهتمـين والبـاحثي

يي تلك المرحلة المهمة والمفصلية من التاري  السياسي للبحرين حاكماً وحكومًة وشعباً؛ يـي نضـاله 

 .لني  حريته و إستقهله الوطني

 

للعديــد مــن  ضــنانمكتبتــاً ومبنــى؛ لكونهمــا الحا نــاد  البحــرين الثقــايي ىإلــ االعتبــارإعــادة   :الثــاني

م 2125م اعـ هنوير  لكاية المشاري  النهضـوية منـذ تأسيسـوب رة إشعاع ت ،ليات الوطنية والقوميةاالفع

 .صبح المركز الوطني لذاكرة الوطنيل هتأهيلوذلك بالعم  على صيانته و  ،م2176وحتى منتصف عام 

 

تتـولى اإلشـراف  ،تضم عدد مـن الشخصـيات المعنيـة بالشـأن العـام أهلية تشكي  هيإلة وطنية  :ثانياا 

 .ني لذاكرة الوطنعلى تنفيذ أهداف الصندوق الوط

ــي اإلســهمي  ــة الوســط العرب ــى جميع ــرح عل ــدني،  –ونقت ــ  الم ــدى م سســات المجتم ــا إح بكونه

القيـام بمخاطبـة  -المستضيفة لهذه الفعالية والمتبنية لحملة تأسيس المركـز الـوطني لـذاكرة الـوطن 



ة الهيإلـة األهليـة السيدات والسادة األياض  المقترح أسمائم للموايقة على قبول المشاركة يي عضوي

 .الوطنية لصندوق مركز ذاكرة الوطن

 

 :الخاتمة

 

السـلطات الدولة و رأس -من جهلة ملك البهد المفدى  نتطل  لعروبتهم ووطنهم، بعزيمة الرجال األوييائ

، البحثيـة المـوجزه الورقـةالـوارده يـي هـذه  مقترحـاتالتبنـي التكـرم  –األبيـة الثهث بمملكة البحـرين 

مـن لـدن المبادرة ب؛ م  المدنيالمجت ومنظمات م سساتعلى  ، والمقترحهلحكومتنا الموقرةالمقدمة 

 اإلصـهحي الً للمشـروع؛ إستكماتنفيذ هذه المقترحاتلتبني و المناسبة  األداة القانونيةبإصدار جهلته 

 من  الذ  طرحه جهلته
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بكونـه  ؛شـعإ البحـرين الـوييمن  % 98.4 يي إستفسائ عام تبناه الذ  ،الوطني خهل ميثاق العم 

الوثيقــة األســمى واألعلــى الحاكمــة للشــرعية الدســتورية ييمــا بــين ملــك الــبهد والشــعإ البحرينــي 

 . وم سسات المجتم  المدني

 

  كم وددت أن أقدم هذه الورقة البحثية: أن أقول أمام جمعكم الكريم،سمحولي ا :ختاماا 

نـاد   –الحاضـن لـذاكرتنا الوطنيـة والقوميـة  العريـق الوطني لمبنىومن ا مكانها الطبيعي ييالموجزة 

 ،المناضـلين األحـراررجـاالت البحـرين  شهد أصدائه حديث ومناقشات ويعالياتالذ   -البحرين الثقايي 

 . من أعضائ ومناصر  هيإلة اإلتحاد الوطني

 

إعهنـه  مقدمـة  يـي  "دالناصـرجمـال عب"الزعيم الخالـد  ما قالهب التأم يي  مشاركتكمأتمني  :أخيراا 

 :م2152مارس عام  20بيان 

ــ " ــاً إال  ياآلن يصــبح ي ــم يكــن ممكن ــك ل ــ  ذل ــإن مث ــ  اآلن ي ــى المســتقب ، وقب ــ  إل ــا أن نتطل إمكانن

  "األحهم أو األوهام، وكههما ال تستسلم له الشعوب المناضلة يباالستغراق ي

إنه اآلن يصبح يى إمكاننـا أن نتطلـ  إلـى :  عظيمهللا يمقدورنا اليوم أن نقول بأم  ي يييكون  وحيث"

ومن دالئ  الخير أن يكون ذلك يى مقدورنا اليوم يـى ذكـرى عيـد الهجـرة بمـا تحملـه إلـى . المستقب 

الم منين من معانى التضحية يداًئ للمبدأ، والنضال المستمر من أج  الحق، والصبر على المشاق يـى 

 ." سبي  نصر هللا عزيزاً وصادقاً 

 

 -:المصادر 

 

 الطبعة األولى –عبدالحمن الباكر / المنفى  ىمن البحرين إل. 



  مذكرات عبدالعزيز الشمهن -يوميات المنفى. 

 مهد  عبدهللا: ترجمة/ مذكرات بلجريف مستشار حكومة البحرين. 

  سوسن الشاعر/ محمد الجاسم / البحرين قصة الصراع السياسي. 

 ( .لم تنشر  )وقائ  عائلية وراق ومراسهت وأ  

   مي محمد آل خليفة/ د سبزآباسيرة شالز بلجريف و. 

 الدكتور أحمد الخطيإ/ العم  الوطني والقومي ذكريات. 

  غانم النجار. د/مدخ  للتطور السياسي يي الكويت. 

  8002ميثاق العم  الوطني الصادر عام. 

   8008دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية الصادر يي عام. 

 راشد الزياني/   تاريريات و ذك.  

 موق  ناصر / عبد الناصر و وثائق خطإ ((www.nasser.biblex.org  

  باقر سلمان النجار/ الحركات الدينية يي الخليج العربي. 

  (مراجعةتحت ال) حسن بوحجي. م/ مجموعة أوراق بحثية يي يلسفة القانون الدستور . 
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لصندوق مركز ذاكرة الوطن  الوطنية األهليةأسمائ السيدات و السادة المقترح دعوتهم لإلنظمام للهيإلة 

: 

 

 .رئيساً .                                جاسم محمد مراد/السيد الفاض 

 . نائباً للرئيس.               مي بنت محمد آلخليفة/ معالي الشيخة

 .رئيسة مجلس أمنائ مركز الشي  إبراهيم آلخليفة للثقاية والبحوث

 .أميناً مالياُ.                   عبدالرحمن يوسف يخرو/ السيد الفاض 

 .راشد عبدالرحمن الجودر/ السيد الفاض 

 .على محمد العراد /الفاض  الدكتور 

 .اً لسرأمين.                    سوسن علي الشاعر/ السيدة الفاضلة

 .سلمان سيد علي كمال الدين/السيد الفاض 

 .أحمد عيسى الشمهن/ السيد الفاض  

http://www.nasser.biblex.org/


 .عبدهللا الحداد/ السيد الفاض 

 .يوزية حسين مطر/السيدة الفاضلة

 حسن إبراهيم كمال/ السيد الفاض  

 

 

 

 

 

 

 


