
باقر درويش

رئيس منتدى البحرين لحقوق اإلنسان

كيف أثر التوزيع القبائيل عىل تعيني
السفري البحريني بإرسائيل؟ 
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ــف  ــد يوس ــفري خال ــن الس ــدا تعي ــكل، ب يف الش
للبعثــة  رئيســا  مــارس/آذار   30 يف  الجالهمــة 
ــان االحتــالل أمــرا  ــة يف كي الدبلوماســية البحريني
بُعيــد أعقــاب اإلعــالن عــن تطبيــع  طبيعيــا 
ــايض؛  ــام امل ــن الع ــبتمرب/أيلول م ــات يف س العالق
ــن  ــن م ــرار التعي ــو ق ولكــن يف املضمــون ال يخل

ــات:  ــدة مالحظ ع

ــة  ــن خلفي ــو م ــة ه ــن للمنام ــفري املع أوال: الس
ــل يف  ــة 2007 تنق ــذ 2002 لغاي ــو من ــة، فه أمني
ــن،  ــاع البحري ــوة دف ــة يف ق ــب أمني ــدة مناص ع
وبعدهــا وصــوال للعــام 2009 كان مديــرا لعالقات 
ــس  ــة ملجل ــة العام ــة يف األمان ــات الحكومي الجه
الدفــاع األعــى، قبــل أن يتــدرج يف مناصــب 
ــذ  ــة من ــة البحريني ــية يف وزارة الخارجي دبلوماس

.2009

ــن  ــي م ــة، وه ــة الجالهم ــن عائل ــو م ــا: ه  ثاني
ــم  ــخ قدي ــا تاري ــلطة وله ــة للس ــل املقرب العوائ
ــذ دخــول آل  ــة من ــات التحالفي ــن العالق جــدا م
خليفــة للبحريــن، وأفرادهــا يعملــون ضمــن أهم 
املؤسســات األمنيــة والعســكرية واالقتصاديــة، 
ومنــذ 2013 تســبب توجــه عــدد مــن عائلــة 
الجالهمــة للحصــول عــى الجنســية القطريــة 
مبحاولــة إعــادة اســتقطاب بعض أفــراد الجالهمة 

ــد. مــن جدي
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بــال شــك؛ فــإنَّ تعيــن شــخصية ذات خلفيــة 
أمنيــة، ومــن العوائــل املقربــة جــدا للســلطة، ال 
ــأنَّ  ــري ب ــا للتذك ــذا يدفعن ــن دالالت، ه ــو م يخل
أول زيــارة ملســؤول إرسائيــي للبحريــن بعــد 
توقيــع إعــالن التطبيــع كانــت مــن قبــل يــويس 
كوهــن، رئيــس جهــاز املوســاد اإلرسائيــي والــذي 
التقــى بالفريــق عــادل بــن خليفــة الفاضــل 
رئيــس جهــاز املخابــرات الوطنــي والشــيخ أحمــد 
ــز آل خليفــة رئيــس جهــاز األمــن  ــن عبدالعزي ب
االســراتيجي، مــا أعطــى داللة آنــذاك بــأنَّ أولوية 
كيــان االحتــالل يف البحريــن هــي أمنيــة وليســت 

ــة األوىل. ــة بالدرج اقتصادي

ال ننــى هنــا أن نشــري إىل هــذه املفارقــة يف 
عــى  وتجاريــا  دبلوماســيا  القبائــي  التوزيــع 
العالقــات البحرينيــة اإلرسائيليــة أيضــا: وزيــر 
الخارجيــة البحرينــي عبــد اللطيــف الزيــاين )ذو 
ــى  ــع ع ــذي وق ــا( وال ــكرية أيض ــة العس الخلفي
ــة  ــر الصناع ــة، ووزي ــن جه ــع م ــة التطبي اتفاقي
ــد بــن راشــد  والتجــارة والســياحة البحرينــي زاي
الزيــاين الــذي وقــع 3 مذكــرات تفاهــم وإعــالن 
التقنــي،  التعــاون  مجــال  يف  مشــرك  تعــاون 
واالبتــكار ونقــل التكنولوجيــا، والتعــاون يف النظم 

البيئيــة للمؤسســات الصغــرية واملتوســطة.
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التوزيع اإلداري لعائلة الجالهمة 

ومــن خــالل مراجعة الجريدة الرســمية والقرارات 
الرســمية الصــادرة مابــن )2021 – 1974( نصــل 
للنتيجــة التاليــة: بلــغ مجمــوع التعيينــات لعائلة 
ــا،  ــا يف مناصــب رســمية علي الجالهمــة 27 تعيين
ــد  ــرة )1979 – 1974( فق ــات يف الف ــا التعيين أمَّ
انحــرت بشــخص واحــد هــو عيــى عبــد اللــه 
الجالهمــة يف املواقــع اإلداريــة التاليــة: )عضــو يف 
الهيئــة البلديــة املركزيــة، رئيــس لجنــة التوثيق يف 
منازعــات عقــود بيــع األرايض، عضــو يف مجلــس 
أنَّ  إىل  اإلشــارة  -تجــدر  القارصيــن(،  أمــوال 
ملــف األرايض هــو أحــد امللفــات الحساســية يف 
البحريــن- ويف ســنة 1992 فقــد كان هنــاك تعين 
واحــد هــو مــن نصيــب عــي محمــد الجالهمــة 
كوكيــل وزارة مســاعد للطــرق واملجــاري يف وزارة 
ــة مــا بعــد  ــا مرحل ــاء واملــاء، أمَّ االشــغال الكهرب
ــد  ــي )2010 – 2000( فق ــل الوطن ــاق العم ميث

كان هنالــك 13 تعيينــا كالتــايل:

 وكيــل وزارة مســاعدا ملشــاريع البنــاء والصيانــة، 
عضــو يف مجلــس الشــورى، ثالثــة ضابــط يف 
ــام  ــر ع ــالزم، مدي ــة م ــن برتب ــاع البحري ــوة دف ق
لبلديــة املحــرق، رئيــس لديــوان الرقابــة املاليــة، 
ــؤون  ــى للش ــس االع ــاعد للمجل ــام مس ــن ع أم
االســالمية )مرتــن(، مديــر يف وزارة الداخليــة، 
ــة  ــة والصح ــة االولي ــاعد للرعاي ــل وزارة مس وكي
العامــة يف وزارة الصحــة، وكيــل لــوزارة اإلســكان، 
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ــان. ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني ــو يف املؤسس عض
 

ويف الفــرة مــا بــن )2021 – 2011(، فقد توزعت 
التعيينــات كالتايل: 

الصحيــة،  املعلومــات  إلدارة  بالوكالــة  مديــر 
يوســف الجالهمــة وزيــر لشــؤون الدفــاع –هــو 
نفســه والــد الســفري البحرينــي بإرسائيــل وتقاعــد 
مــن منصبــه عــى نحــو مفاجئ بعــد أزمــة الفيلم 
الــذي بثتــه قنــاة الجزيرة مــا خفي أعظم وشــارك 
فيــه الضابــط البحرينــي الســابق يــارس الجالهمة 
قائــد كتيبــة األمــن الداخــي الــذي أوكلــت إليــه 
مهمــة فــض اعتصــام دوار اللؤلــؤة يف 2011، 
ــم املهــن  ــة لتنظي ــة الوطني ــا للهيئ رئيــس تنفيذي
والخدمــات الصحيــة، رئيــس مجلــس إدارة رشكــة 
توســعة غــاز البحريــن الوطنيــة، مديــر ادارة 
العمليــات يف وزارة الخارجيــة )الســفري البحرينــي 
ــط  ــات والتخطي ــر إدارة املعلوم ــل(، مدي بإرسائي
يف وزارة الصحــة، رئيــس تنفيذيــا للهيئــة الوطنيــة 
لتنظيــم املهــن والخدمــات الصحيــة، وكيــل نيابــة 
ــن  ــربى م ــة الك ــاض يف املحكم ــة ق ــة بدرج عام
الفئــة )ب(، مديــر إلدارة املــوارد البرشيــة واملالية 

يف الهيئــة الوطنيــة للنفــط والغــاز.
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عودة الخطاب القبائيل منذ 2011

ليــس صحيحــا أنَّ الهويــات الفرعيــة يف البحريــن 
ال تــرك تأثريهــا عــى الطابــع اإلداري والتنظيمــي 
ــع  ــام للمجتم ــاب الع ــح أنَّ الخط ــة، صحي للدول
املــدين هــو خطــاب يرتكــز عــى رفــض التمييــز 
أحــد  أنَّ  إال  واملناطقــي؛  والقبائــي  العرقــي 
الحاكمــة  للعائلــة  االســترياتيجية  السياســات 
متثلــت يف الحفــاظ عــى تــوازن دقيــق يف توزيــع 
املناصــب الوزاريــة واإلداريــة ألفــراد مــن عوائــل 
أو قبائــل مواليــة لهــا والء تامــا؛ وخصوصــا بعــد 
انــدالع األزمــة السياســية يف 2011 فقــد أعــادت 
بقــوة  القبائــي  الخطــاب  اســتحضار  الدولــة 
يف املشــهد الســيايس كأحــد وســائل مواجهــة 
مناهضــة جدليــة الرشعيــة الشــعبية مــن خــالل 
تأكيــد متانــة )الرشعيــة القبائليــة(1، هنــا يحــر 
التأكيــد عــى أنَّ دســتور 2002 هــو دســتور منحة 
ــل صــادر وفــق إرادة  ــا ب وليــس دســتورا تعاقدي

ــردة. منف

ــت  ــوزراء ليس ــس ال ــة مجل ــإنَّ تركيب ــك؛ ف ولذل
التوزيــع  يف  النمطيــة  هــذه  عــن  ببعيــدة 
ــة  ــإنَّ تركيب ــث الشــكل؛ ف ــن حي واملحاصصــة؛ م
ــى  ــظ ع ــت تحاف ــايل الزال ــوزراء الح ــس ال مجل
ــة )آل  ــة الحاكم ــب العائل ــن نصي نســبة %34 م

خليفــة( يف الــوزارات، وهــي كالتــايل: 

1  انظر مثال لهذا العنوان يف صحيفة الوطن املعربة عن الديوان املليك وسياسته: امللك لـ81 قبيلة
وعائلة: تنعمون بشيم الرشفاء ومعادن الرجال
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ــوزراء،  ــس ال ــواب لرئي ــة ن ــوزراء، ثالث ــة ال رئاس
ــة،  ــي: وزارة الداخلي ــة وه ــب وزاري ــع حقائ أرب
ــدل  ــي، وزارة الع ــاد الوطن ــة واالقتص وزارة املالي
والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف، وزارة النفــط، أما 
القبائــل والعوائــل املواليــة فمنهــا التــايل: نائــب 
الخارجيــة  وزارة  )العريــض(،  الــوزراء  لرئيــس 
ــاين(،  ــي )الزي ــادي الوطن ــة واالقتص ووزارة املالي
وزارة الربيــة والتعليــم )منــذ 19 ســنة نفــس 
الشــخص(/ وزير شــئون الدفاع )النعيمــي(، وزير 
ــن(،  ــواب )البوعين ــس الشــورى والن شــئون مجل

ــوزراء )املطــوع(. ــس ال ــر مجل وزي

مواجهة التحديث السيايس

ــا  ــامل األنرثوبولوجي ــن ع ــدر ع ــنة 1980 ص يف س
ــة  ــاب )القبيل ــوري كت ــحاق خ ــؤاد إس ــاين ف اللبن
والدولــة بالبحريــن… تطــور نظــام الســلطة 
التــي  امليدانيــة  الدراســة  وهــو  ومامرســتها( 
اشــتغل عليهــا خــالل )1974 – 1975(  بعد ثالث 
ســنوات مــن اســتقالل البحريــن، وتحــول الكتاب 
بعــد صــدوره إىل أحــد أهــم املراجــع األساســية 
التــي يعــود لها الباحثون يف الدراســات السياســية 
واالجتامعيــة حــول البحريــن، فيــام الزال الكتــاب 

ــة اليــوم. ممنوعــا مــن دخــول البحريــن لغاي

ــة  ــة األهمي ــة يف غاي ــدم خالص ــاب ق ــذا الكت ه
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حــول االشــكاليات املتعلقــة ببنــاء الدولــة يف 
البحريــن خلــص فيهــا إىل التــايل: “أثبتــت تجربــة 
البحريــن أن “القبيلــة” يف الحكم قــد تتبنى الكثري 
ــاريع  ــع كاملش ــة يف املجتم ــور التحديثي ــن األم م
ــا  ــاء، ولكنَّه ــاش واإلمن ــج اإلنع االســتعامرية وبرام
ــعبي  ــل الش ــيايس كالتمثي ــث الس ــض التحدي ترف

ــدين املوحــد”2. ــون امل والقان

2  فؤاد إسحاق خوري، القبيلة والدولة، مركز أوال للدراسات والتوثيق، ص26.
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قامئة تعيينات عائلة الجالهمة يف املناصب العليا يف البحرين
)2021 – 1974( 

الجريدة نوع المرسومالمنصبتاريخ التعييناسم المعّينالرقم
الرسمية

1068قرار مجلس الوزراء عضو في الهيئة البلدية المركزية23 أبريل 1974عيسى عبدهللا الجالهمة1

1201قرار مجلس الوزراء عضو في الهيئة البلدية المركزية6 نوفمبر 1976عيسى عبدهللا الجالهمة2

رئيس لجنة التوثيق في منازعات عقود 10 سبتمبر 1979عيسى عبدهللا الجالهمة3
بيع األراضي 

قرار وزير العدل والشؤون 
1348اإلسالمية 

1362قرار مجلس الوزراء عضو في مجلس أموال القاصرين17 ديسمبر 1979عيسى عبدهللا الجالهمة4

وكيل وزارة مساعدا للطرق والمجاري 30 يناير 1992علي محمد الجالهمة5
1993مرسوم أميري في وزارة األشغال الكهرباء والماء

وكيل وزارة مساعدا لمشاريع البناء 24 يناير 2000علي محمد الجالهمة6
2409مرسوم أميري والصيانة

2445مرسوم أميري عضو في مجلس الشورى27 سبتمبر 2000مريم عذبي الجالهمة7

ضابط في قوة دفاع البحرين برتبة 25 نوفمبر 2000خليفة محمد خليفة الجالهمة8
2453مرسوم أميري مالزم

ابراهيم محمد ابراهيم 9
ضابط في قوة دفاع البحرين برتبة 25 نوفمبر 2000الجالهمة

2453مرسوم أميريمالزم

ضابط في قوة دفاع البحرين برتبة 25 نوفمبر 2000شاهين صقر محمد الجالهمة10
2453مرسوم أميريمالزم

2540مرسوم ملكيمدير عام لبلدية المحرق18 يوليو 2002علي محمد الجالهمة11

2555مرسوم ملكيرئيس لديوان الرقابة المالية31 اكتوبر 2002حسن بن خليفة الجالهمة12

أمين عام مساعد للمجلس األعلى 22 مارس 2006ياسر ابراهيم راشد الجالهمة13
2732مرسوم ملكيللشؤون اإلسالمية

2738قرار مجلس الوزراءمدير في وزارة الداخلية7 مايو 2006فؤاد محمد علي الجالهمة 14

وكيل وزارة مساعدا للرعاية االولية 4 سبتمبر 2006مريم عذبي الجالهمة15
2755مرسوم ملكيوالصحة العامة في وزارة الصحة

أمينا عاما مساعدا بالمجلس االعلى 28 مايو 2007ياسر ابراهيم راشد الجالهمة16
2793مرسوم ملكيللشؤون االسالمية 



3005مرسوم ملكيوكيل لوزارة اإلسكان24 نوفمبر 2008ظافر راشد الجالهمة17

عضو في المؤسسة الوطنية لحقوق 25 ابريل 2010مريم عذبي شمالن الجالهمة18
2945مرسوم ملكياإلنسان

3041قرار مجلس الوزراءمدير بالوكالة إلدارة المعلومات الصحية23 فبراير 2012خالد علي الجالهمة19

يوسف بن احمد بن حسين 20
3188مرسوم ملكيوزيرا لشؤون الدفاع6 ديسمبر 2014الجالهمة

رئيسا تنفيذيا للهيئة الوطنية لتنظيم 20 سبتمبر 2015مريم عذبي الجالهمة21
3228مرسوم ملكيالمهن والخدمات الصحية

رئيس مجلس ادارة شركة توسعة غاز 28 فبراير 2016ظافر راشد الجالهمة22
3254قرار وزير الطاقةالبحرين الوطنية 

مدير ادارة العمليات في وزارة 29 اكتوبر 2017خالد يوسف احمد الجالهمة 23
3338قرار رئيس مجلس الوزراءالخارجية 

مدير ادارة المعلومات والتخطيط في 4 فبراير 2018خالد علي الجالهمة24
3352قرار رئيس مجلس الوزراءوزارة الصحة

رئيسا تنفيذيا للهيئة الوطنية لتنظيم 6 اكتوبر 2018مريم عذبي الجالهمة25
3388مرسوم ملكيالمهن والخدمات الصحية

وكيل نيابة عامة بدرجة قاض في 3 ديسمبر 2020احمد خالد احمد الجالهمة26
3500مرسوم ملكيالمحكمة الكبرى من الفئة )ب(

راشد صالح عبدهللا 27
مدير إلدارة الموارد البشرية والمالية 4 يناير 2021الجالهمة

3505قرار رئيس مجلس الوزراءفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز


