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الثروة الثروةصناعة صناعة
املتنفذين من القلة املتنفذينملصلحة من القلة ملصلحة

أشكال ثالثة البحرين في الكبير الفساد أشكاليأخذ ثالثة البحرين في الكبير الفساد ::يأخذ
الدولة أراضي على الدولةاالستيالء أراضي على االستيالء
للدولة العامة املوازنة للدولةتسريبات العامة املوازنة تسريبات

احلكومية واملشتريات املشاريع على احلكوميةالعموالت واملشتريات املشاريع على العموالت



املطلق احلكم من ونصف املطلقعقدين احلكم من ونصف عقدين
احلكومية::النتيجةالنتيجة األراضي أغلب على احلكوميةاالستيالء األراضي أغلب على االستيالء

في الوطني املجلس فيحاول الوطني املجلس لتنظيم19731973حاول قانون مشروع لتنظيممترير قانون مشروع مترير
توزيعها وطريقة توزيعهااألراضي وطريقة األراضي

وأسقطته املشروع احلكومة وأسقطتهعارضت املشروع احلكومة عارضت
نهاية حلول نهايةمع حلول في90%90%كانتكانت20002000مع للسكن الصاحلة األراضي فيمن للسكن الصاحلة األراضي من

خاصة خاصةأيد االسكان::املصدراملصدر((أيد االسكانوزارة ))وزارة

تقوماحلكومةاالنبدفنالبحرواعادةشراءأراضقامتبتوزيعهاتقوماحلكومةاالنبدفنالبحرواعادةشراءأراضقامتبتوزيعها
مبشاريع للقيام احلاكمة مبشاريعمجاناعلىاملتنفذينوخاصةمناألسرة للقيام احلاكمة مجاناعلىاملتنفذينوخاصةمناألسرة
وبيئيا ماليا جدا املكلف األمر الطرق، تشييد أو جديدة وبيئيااسكانية ماليا جدا املكلف األمر الطرق، تشييد أو جديدة ..اسكانية



األراضي من االستراتيجي األراضياالحتياطي من االستراتيجي !!االحتياطي
يناير ينايرفي األشغال20042004في األشغالأجابوزير أجابوزير

عبدالعزيز للنائب سؤال علي عبدالعزيزواالسكان للنائب سؤال علي واالسكان
للدولة اململوكة األراضي مساحة حول للدولةاملوسى اململوكة األراضي مساحة حول املوسى

تبلغ بأنها استراتيجي تبلغكاحتياطي بأنها استراتيجي كلمكلم502502كاحتياطي
املقابل اجلدول في كما املقابلمربع اجلدول في كما ..مربع

الدولة بأن ذكر بأنه الوزير اجابة في الدولةالغريب بأن ذكر بأنه الوزير اجابة في الغريب
تبلغ مساحة فقط تبلغمتلك مساحة فقط في0.330.33متلك مربع فيكلم مربع كلم

مساحته البلغ السيف بندر مساحتهأرض البلغ السيف بندر كلمكلم2.52.5أرض
و ومربع، احلد0.070.07مربع، غرب دفنة في مربع احلدكلم غرب دفنة في مربع كلم

مساحتها مساحتهاالبالغ الدولة22البالغ أن رغم مربع الدولةكلم أن رغم مربع كلم
قيمته يبلغ عقد في املنطقتني بدفن قيمتهتقوم يبلغ عقد في املنطقتني بدفن 2525تقوم

دينار دينارمليون ..مليون
وجو وجوعسكر 8.58.5عسكر

الشمالية الشماليةاملدينة 1010املدينة

العظم العظمفشت 224224فشت

اجلارم اجلارمفشت 260260فشت

املساحةاملساحةاملنطقةاملنطقة
مربع مربعكلم كلم



االحتياطي حول الوزير تصريح يعني االحتياطيماذا حول الوزير تصريح يعني ماذا
األراضي؟ من األراضي؟االستراتيجي من االستراتيجي

“ عن” فيها التصرف مت “يعنيبأنجميعاألراضياالخرىقد عن” فيها التصرف مت يعنيبأنجميعاألراضياالخرىقد
“ والوزراء” العائلة من النفوذ ألصحاب الهبات “طريق والوزراء” العائلة من النفوذ ألصحاب الهبات طريق

..وأعوانهموأعوانهم

املنامة وشمال وجنوبها املحرق شمال أراضي جميع أن املنامةأي وشمال وجنوبها املحرق شمال أراضي جميع أن أي
خاصة أيد في أصبحت قد الشمالية خاصةوالقرى أيد في أصبحت قد الشمالية والقرى

عدا ما البر في األراضي جميع عداوأن ما البر في األراضي جميع من8.58.5وأن مربع منكلم مربع كلم
التهمت قد جو قرية قرب النائية التهمتاألراضي قد جو قرية قرب النائية ..األراضي

يستحق؟ ال ملن لتوهب خاصة أراض هذه يستحق؟فهل ال ملن لتوهب خاصة أراض هذه فهل



دستورية دستوريةنصوص تطبقتطبقالالنصوص
الثرواتالطبيعيةجميعهاومواردهاكافةملكللدولة،تقومعلىالثرواتالطبيعيةجميعهاومواردهاكافةملكللدولة،تقومعلى””

واقتصادها الدولة أمن مقتضيات مبراعاة استثمارها، وحسن واقتصادهاحفظها الدولة أمن مقتضيات مبراعاة استثمارها، وحسن حفظها
الدستور1111املادةاملادةالوطني“الوطني“ الدستورمن من

حرمة العامة حرمةلألموال العامة مواطن“,,لألموال كل على واجب مواطن“وحمايتها كل على واجب وحمايتها
(املادةاملادة 9) الدستور))بب9 الدستورمن من

املواطنني“”” من املحدود الدخل لذوي السكن توفير على الدولة املواطنني“تعمل من املحدود الدخل لذوي السكن توفير على الدولة ..تعمل
(املادةاملادة 9) الدستور))وو9 الدستورممن ممن

متييز....”” ال العامة، والواجبات احلقوق في القانون لدى الناس متييزيتساوى ال العامة، والواجبات احلقوق في القانون لدى الناس يتساوى
ذلك في ذلكبينهم في الدستور1818املادةاملادة..“..“بينهم الدستورمن من



متسارع بشكل األراضي على متسارعاالستيالء بشكل األراضي على االستيالء
عليها؟ االستيالء مت التي األراضي قيمة هي عليها؟ما االستيالء مت التي األراضي قيمة هي ما

القانون غياب في توزيعها أو عليها االستيالء مت التي األراضي القانونتقدر غياب في توزيعها أو عليها االستيالء مت التي األراضي تقدر
بـ االستقالل بـمنذ االستقالل مربع200200الىالى100100منذ مربعكيلومتر كيلومتر

حوالي من األعظم اجلزء لها حوالييضاف من األعظم اجلزء لها األراضي7070يضاف من مربع األراضيكيلومتر من مربع كيلومتر
املدفونة املدفونةالبحرية السبعينيات))املردومةاملردومة((البحرية السبعينياتمنذ منذ

توزيعها يتم أو مت التي البحرية األراضي من الكيلومترات توزيعهاوعشرات يتم أو مت التي البحرية األراضي من الكيلومترات وعشرات
وأعوانهم والنفوذ السلطة أصحاب وأعوانهمعلى والنفوذ السلطة أصحاب على
املنهوبة والبحار األراضي قيمة املنهوبةومجموع والبحار األراضي قيمة 23ومجموع =23 دينار= دينارمليار (61(61مليار

دوالر دوالرمليار فقيرة))مليار أو متوسطة عائلة كل على بالتساوي وزعت فقيرةلو أو متوسطة عائلة كل على بالتساوي وزعت لو
دوالر مليون يقارب ما أسرة لكل دوالرألصبح مليون يقارب ما أسرة لكل !!!!ألصبح



مصادرة حول يسأل مصادرةنائب حول يسأل البحر200200نائب من مربع البحركلم من مربع كلم

12/04/200512/04/2005

الى عاجال سؤاال وجه املطوع عيسى الىالنائب عاجال سؤاال وجه املطوع عيسى فهميالنائب املهندس واالسكان األشغال فهميوزير املهندس واالسكان األشغال وزير
األمر حقيقة ملعرفة األمراجلودر حقيقة ملعرفة السؤال....اجلودر نص يلي السؤالوفيما نص يلي ::وفيما

بحوالي تقدر البحر من مساحة بيع مت أنه بها موثوق مصادر من علمنا الى وصل بحواليلقد تقدر البحر من مساحة بيع مت أنه بها موثوق مصادر من علمنا الى وصل لقد
كيلومترمربعلبعضاملستثمرينمناخلارجوذلكفيموقعشمالجزرامواجالىفشتكيلومترمربعلبعضاملستثمرينمناخلارجوذلكفيموقعشمالجزرامواجالىفشت200200
ــارم ــارماجلــــ ؟؟((البائعواملشتريالبائعواملشتري))فهلهذااالمرصحيح؟ومناملستفيدمنهذهالعمليةمنالطرفنيفهلهذااالمرصحيح؟ومناملستفيدمنهذهالعمليةمنالطرفني..اجلــــ

وهلهذايتوافقمعاملحافظةعلىاحلقالعامللمواطننيفيمملكةالبحرين؟وهلوهلهذايتوافقمعاملحافظةعلىاحلقالعامللمواطننيفيمملكةالبحرين؟وهل
أي العملية هذه ينظم قانون يوجد وهل اخلاص؟ امللك إلى االقليمية املياه أيتتحول العملية هذه ينظم قانون يوجد وهل اخلاص؟ امللك إلى االقليمية املياه تتحول

االقليمية؟ املياه في اململكة حقوق في االقليمية؟التصرف املياه في اململكة حقوق في التصرف

                                 
 
 



املتنفذين؟ أسماء النواب يعرف املتنفذين؟هل أسماء النواب يعرف هل
بأسماء قائمة استالمهم تثبت النواب بأسماءمضابطاجتماعاتمجلس قائمة استالمهم تثبت النواب مضابطاجتماعاتمجلس

منذ احلد وغرب السيف بندر أراضي على استولوا الذين منذاملتنفذين احلد وغرب السيف بندر أراضي على استولوا الذين املتنفذين
!2003!2003

وقدحصلواعليهابعداشتراطهمذلكللموافقةعلىقروضأعمالوقدحصلواعليهابعداشتراطهمذلكللموافقةعلىقروضأعمال
مناقشة خالل احلد وغرب السيف بندر ملنطقتي التحتية والبنية مناقشةالدفان خالل احلد وغرب السيف بندر ملنطقتي التحتية والبنية الدفان

الـ الـموضوع في500500موضوع مستعجلة قروض دوالر فيمليون مستعجلة قروض دوالر 20032003مليون

توفر بعدم املسؤولني ادعاءات رغم انذاك ساكنا يحركوا لم توفرفلماذا بعدم املسؤولني ادعاءات رغم انذاك ساكنا يحركوا لم فلماذا
االسكانية؟ للمشاريع االسكانية؟أراضي للمشاريع أراضي

ان أم كفاءة؟ لقلة انهل أم كفاءة؟ لقلة انتخابيا؟؟20032003هل عاما يكن انتخابيا؟؟لم عاما يكن لم



تقديرقيمةاألراضياملستولىعليهاتقديرقيمةاألراضياملستولىعليها
احلالية(( السوقية وقيمتها األراضي ملساحة متحفظة أرقام احلاليةباعتماد السوقية وقيمتها األراضي ملساحة متحفظة أرقام ))باعتماد

دينار2323 دينارمليار مليار
دوالر=61=61 دوالرمليار مليار

القيمةالقيمةمليارمليار7.57.5مليارمليار4.84.8مليارمليار10.710.7
بحريني بحرينيدينار دينار

1010

من(( أكثر بعضها منقيمة أكثر بعضها قيمة
للقدم3030 للقدمدينار ))دينار

1515

لـ(( بعضها قيمة لـيصل بعضها قيمة يصل
للقدم100100 للقدمدينار ))دينار

القدم77 القدمسعر سعر
د داملربع ..بب..املربع

مليارمليار2.52.5
مربع مربعقدم قدم

مليونمليون1,0761,076
مربع مربعقدم قدم

مليونمليون323323
مربع مربعقدم قدم

مليونمليون1,0761,076
مربع مربعقدم قدم

مربع== مربعقدم قدم

230230
مربع مربعكلم كلم

100100
مربع مربعكلم كلم

3030
مربع مربعكلم كلم

100100
مربع مربعكلم كلم

املساحةاملساحة
مربع مربعكلم كلم

يجرييجري((بحريةبحريةاملجموعاملجموع
بعضها بعضهادفن ))دفن

مت متبحرية بحرية
دفنهادفنها

األراضياألراضيبريةبرية



سواحلسواحلبالبالجزرجزر
البحرين جزر جلميع الساحلي الشريط البحرينيبلغ جزر جلميع الساحلي الشريط كيلومتركيلومتر161161يبلغ

صالح غير أكثرها كيلومترات عدة من بأكثر البحرينيون يتمتع ال صالحبينما غير أكثرها كيلومترات عدة من بأكثر البحرينيون يتمتع ال بينما
لها مخصص غير أو املائية والرياضة لهاللسباحة مخصص غير أو املائية والرياضة للسباحة

ويتمدفنهذهالسواحلبشكلمتسارع،دونأنيستفيدأهلهامنويتمدفنهذهالسواحلبشكلمتسارع،دونأنيستفيدأهلهامن
بالصيد املعروفة القرى بعض أصبحت حتى الفقيرة، والضواحي بالصيدالقرى املعروفة القرى بعض أصبحت حتى الفقيرة، والضواحي القرى

شاطئ أقرب عن كيلومتر من أكثر تبعد شاطئقدميا أقرب عن كيلومتر من أكثر تبعد قدميا
بحرية منافذ بال بحريةبعضالقرىاملشهورةبصيدالسمكأصبحتتقريبا منافذ بال بعضالقرىاملشهورةبصيدالسمكأصبحتتقريبا

البحر على املطلة األراضي من الساحقة لألغلبية املتنفذين متلك البحربسبب على املطلة األراضي من الساحقة لألغلبية املتنفذين متلك بسبب
املالكيةاملالكيةوهذاأدىالىحركةاحتجاجاتحلمايةالسواحلفيقرىمثلوهذاأدىالىحركةاحتجاجاتحلمايةالسواحلفيقرىمثل

وباربار وباربارودمستان عامةودمستان كأمالك السواحل على للحفاظ الدولة عامةتدعو كأمالك السواحل على للحفاظ الدولة تدعو
املواطنون بها ويتمتع الصيادون املواطنونيستخدمها بها ويتمتع الصيادون يستخدمها



مأهولة غير مأهولةجزر غير ملاذا؟ملاذا؟......جزر
من أكثر البحرين في اجلزر عدد منيبلغ أكثر البحرين في اجلزر عدد جزيرةجزيرة4040يبلغ

البحرين44فقطفقط البحرينجزريحقللمواطنونالتملكفيهاهيجزيرة ((جزريحقللمواطنونالتملكفيهاهيجزيرة

العاصمة، حتوي التي األم العاصمة،اجلزيرة حتوي التي األم صالح))اجلزيرة والنبيه وسترة، صالحواملحرق، والنبيه وسترة، واملحرق،
التي األم اجلزيرة من قربها رغم مأهول غير اجلزر هذه التيبعض األم اجلزيرة من قربها رغم مأهول غير اجلزر هذه بعض

جسور معها جسوريربطها معها يربطها
ويحرمعلىاملواطننيدخولبعضهامثلجزيرةجده،وأمويحرمعلىاملواطننيدخولبعضهامثلجزيرةجده،وأم

وجميعها))املحمديةاملحمدية((الصبانالصبان النعسان وأم وجميعها، النعسان وأم خاصة، خاصةممتلكات ممتلكات
احلاكمة العائلة احلاكمةألفراد العائلة ألفراد



البحرية البيئة لتدمير نحتاج البحريةهل البيئة لتدمير نحتاج هل
اخلاصة؟ الثروات بناء أجل اخلاصة؟من الثروات بناء أجل من

النعسان أم جزيرة مساحة النعسانتبلغ أم جزيرة مساحة خاص((تبلغ خاصملك مربع2020))ملك مربعكلم فيكلم فيوتقع وتقع
السعودية مع اجلسر على ممتاز السعوديةموقع مع اجلسر على ممتاز موقع

بردم الشروع بردمسيتم الشروع مربع2020سيتم مربعكلم فيكلم البحرية فياملنطقة البحرية “املنطقة اجلارم” “فشت اجلارم” فشت
السكان الشمالية املدينة السكانلبناء الشمالية املدينة بحرية2020لبناء مناطق ردم وكذلك عائلة بحريةألف مناطق ردم وكذلك عائلة ألف

السمكية الثروة ومصادر البحرية للبيئة تدمير في يتسبب مما السمكيةأخرى الثروة ومصادر البحرية للبيئة تدمير في يتسبب مما أخرى
“ سيمر” التي البحرية املنطقة في العظم فشت على التعدي سيتم “وبعدها سيمر” التي البحرية املنطقة في العظم فشت على التعدي سيتم وبعدها

لقطر اجلسر لقطرمنها اجلسر منها
املطلوبة األراضي كل توفير لوحدها املطلوبةبينماتستطيعجزيرةأمالنعسان األراضي كل توفير لوحدها بينماتستطيعجزيرةأمالنعسان

البحرية البيئة لتدمير حاجة دون االسكانية املشكلة البحريةحلل البيئة لتدمير حاجة دون االسكانية املشكلة حلل
من أكثر احلالي السوق بسعر اجلزيرة هذه قيمة منولكن أكثر احلالي السوق بسعر اجلزيرة هذه قيمة دوالر33ولكن دوالرمليار ،،مليار

مقابل؟ دون للشعب ارجاعها سيتم مقابل؟فهل دون للشعب ارجاعها سيتم فهل



!!اجلزيرةاملنهوبةاجلزيرةاملنهوبة::املحرقاملحرق
الطوبوغرافي::املصدراملصدر املسح الطوبوغرافيادارة املسح العقاري--ادارة والتسجيل املساحة العقاريجهاز والتسجيل املساحة جهاز

من منأكثر أعمال5.55.5أكثر من مربع أعمالكلم من مربع كلم
في مت املحرق في فيالدفان مت املحرق في 20042004الدفان

معدل تضاعف النواب مجلس عهد معدلفي تضاعف النواب مجلس عهد في
البحرية األراضي البحريةدفان األراضي ..دفان

أراضي نصف للسكن خصص أراضيلو نصف للسكن خصص لو
مشكلة حلللنا عامني في املدفونة مشكلةاملحرق حلللنا عامني في املدفونة املحرق

اسرة1010 اسرةاالف !!االف

عدم احلكومة فيه تدعي الذي الوقت عدمفي احلكومة فيه تدعي الذي الوقت في
السكن ملشاريع أراض السكنوجود ملشاريع أراض وجود

ماذا؟ أم غفلة في النواب كان ماذا؟هل أم غفلة في النواب كان هل 2004200443.5543.555.515.51

2003200338.0438.042.542.54

2002200235.5035.501.521.52

2001200133.9833.981.991.99

2000200031.9931.99

مساحةمساحةالعامالعام
املحرقاملحرق

الزيادةالزيادة
السنويةالسنوية



احلد وغرب السيف احلدبندر وغرب السيف بندر
السيف““ لبندر السيفبالنسبة لبندر للدولة--طبعاًطبعاً--األرضاألرض....بالنسبة للدولةمملوكة والقرضوالقرضمملوكة

الدفان،واخلدماتالدفان،واخلدمات::هماهماننمليوندينارلشيئنيمليوندينارلشيئني3030....لتمويللتمويل
جواب““األساسيةمنكهرباءوماءومجاريوماإلىذلكاألساسيةمنكهرباءوماءومجاريوماإلىذلك جوابمن وكيلوكيلمن

الوطني واالقتصاد املالية الوطنيوزارة واالقتصاد املالية األولوزارة للدور الثامن االجتماع محضر األولفي للدور الثامن االجتماع محضر في
النيابي النيابيللمجلس للمجلس

األراضي ميلك من حول الوزارة وكيل تصريح يناقض اللجنة األراضيتقرير ميلك من حول الوزارة وكيل تصريح يناقض اللجنة تقرير
بلغ املقاوالت بلغعقد املقاوالت بـ24.924.9عقد املساحة وحدد دينار بـمليون املساحة وحدد دينار لبندر2.52.5مليون مربع لبندركلم مربع كلم

و والسيف احلد22السيف غرب لـ مربع احلدكلم غرب لـ مربع كلم
في الصحافة في املنشور الفضالة ناصر فيتصريح الصحافة في املنشور الفضالة ناصر الى1313تصريح يشير الىنوفمبر يشير نوفمبر

مربع)0.5)0.5هكتارهكتار5050تخصيصتخصيص مربعكلم هذه((كلم ميلك فمن املواطنني، هذهلسكن ميلك فمن املواطنني، لسكن
“ ؟” أصحابها تعويض سيتم وهل “األراضي ؟” أصحابها تعويض سيتم وهل األراضي



واالقتصادية املالية واالقتصاديةتقريرجلنةالشؤون املالية بالنيابيبالنيابيتقريرجلنةالشؤون
السيفمشروعمشروعحولحول السيفبندر احلدبندر احلدوغرب وغرب

السيف بندر مشروع السيفيقع بندر مشروع منفيفييقع يقارب ما مساحة على منالبسيتني يقارب ما مساحة على مالينيماليني44البسيتني
مربع مربعمتر ..22منهامنهامتر مربع55 متر مربعمليون متر ومليون عامة وملكية عامة ملكية1.51.5ملكية مربع متر ملكيةمليون مربع متر مليون
إجماليةخاصةخاصة تقديرية وبتكلفة إجمالية،، تقديرية وبتكلفة بواقع17.617.6قدرهاقدرها،، دينار بواقعمليون دينار 10.810.8مليون

و احلكومية لألراضي دينار ومليون احلكومية لألراضي دينار دينار6.86.8مليون دينارمليون اخلاصةمليون اخلاصةلألراضي لألراضي
من يقرب ما مساحة على احلد غرب منطقة في دفان أعمال املشروع منيشمل يقرب ما مساحة على احلد غرب منطقة في دفان أعمال املشروع يشمل

مربعمليونمليون2.12.1 مربعمتر قدرهامتر إجمالية تقديرية وبتكلفة قدرها، إجمالية تقديرية وبتكلفة دينار16.316.3، دينارمليون ..مليون
بتسديد اخلاصة األراضي مالك مطالبة بتسديدسيتم اخلاصة األراضي مالك مطالبة كاملةسيتم الدفان عمليات كاملةتكاليف الدفان عمليات تكاليف

الصادر بقانون للمرسوم الصادرطبقا بقانون للمرسوم 19831983نوفمبرنوفمبر2929فيفيطبقا
ـــــــــــروع ـــــــــــروعتستخدماألراضياملدفونةفيمـــش ــــــفتستخدماألراضياملدفونةفيمـــش ــي ــ ــدرالــس ــــــفبن ــي ــ ــدرالــس ــــعبن ــاري ــاملشـــــ ــــعلتنفيذالعديدمنــ ــاري ــاملشـــــ لتنفيذالعديدمنــ

االستثماريةفيقطاعاتالسياحةوالتعليموالصحةكإنشاءالفنادقاالستثماريةفيقطاعاتالسياحةوالتعليموالصحةكإنشاءالفنادق
غربووواملدارسللتعليماخلاصواملستشفيات،واملدارسللتعليماخلاصواملستشفيات،واملنتجعاتالسياحيةواملنتجعاتالسياحية غربفي احلداحلدفي

قبل من مسبقا إقرارها مت لضوابط وفقا احلكومية، اإلسكانية قبلللمشاريع من مسبقا إقرارها مت لضوابط وفقا احلكومية، اإلسكانية للمشاريع
..احلكومةاحلكومة



مناملستفيد؟؟مناملستفيد؟؟....زيادةمساحةاجلزرزيادةمساحةاجلزر
الطوبوغرافي::املصدراملصدر املسح الطوبوغرافيادارة املسح العقاري--ادارة والتسجيل املساحة العقاريجهاز والتسجيل املساحة جهاز

4.124.12
مربع مربعكلم كلم

0.940.94
مربع مربعكلم كلم

2.892.89
مربع مربعكلم كلم

0.290.29
مربع مربعكلم كلم

معدلمعدل
الزيادةالزيادة
السنويةالسنوية

728.32728.32

مربع مربعكلم كلم
595.00595.00

مربع مربعكلم كلم
43.5543.55

مربع مربعكلم كلم
89.7789.77

مربع مربعكلم كلم
عامعام
20042004

711.85711.85

مربع مربعكلم كلم
591.24591.24

مربع مربعكلم كلم
31.9931.99

مربع مربعكلم كلم
88.6288.62

مربع مربعكلم كلم
عامعام
20002000

جزيرةجزيرةاملجموعاملجموع
البحرينالبحرين

جزيرةجزيرة
املحرقاملحرق

اجلزراجلزر
األخرىاألخرى



في...... اجلزر مساحة فيزيادة اجلزر مساحة 20042004زيادة
من منأكثر خاصة600600أكثر جليوب دينار خاصةمليون جليوب دينار !!!!مليون

األربع السنوات خالل اجلزر مساحة زيادة أن يبني السابق األربعاجلدول السنوات خالل اجلزر مساحة زيادة أن يبني السابق اجلدول
في فياملنتهية من20042004املنتهية أكثر منيبلغ أكثر سنوياكيلومتركيلومتر4.14.1يبلغ سنويامربع مربع

الدفن أعمال بأن كذلك العقاري والتسجيل املساحة جهاز أرقام الدفنوتبني أعمال بأن كذلك العقاري والتسجيل املساحة جهاز أرقام وتبني
عام في عامتسارعت في الزيادة20042004تسارعت بلغت الزيادةحيث بلغت مربع8.188.18حيث مربعكلم أنكلم أنبعد بعد

بني يتراوح املعدل بنيكان يتراوح املعدل سنويا44الىالى22كان مربع سنوياكلم مربع ..كلم
زادت حيث املحرق جزيرة حول أو في جتري الدفن عمليات أغلب زادتوأن حيث املحرق جزيرة حول أو في جتري الدفن عمليات أغلب وأن

املحرق املحرقمساحة عام5.515.51مساحة خالل مربع عامكلم خالل مربع 20042004كلم
ان افترضنا انواذا افترضنا ملتنفذين70%70%واذا ذهبت األراضي هذه ملتنفذينمن ذهبت األراضي هذه من

عن يقل ال األراضي لهذه السوق سعر عنوأن يقل ال األراضي لهذه السوق سعر املربع1010وأن للقدم املربعدينار للقدم دينار
عام في دفن ما قيمة عامفان في دفن ما قيمة العائلة20042004فان أبناء من خاصة جليوب العائلةوذهب أبناء من خاصة جليوب وذهب

مربع(61(61ومتنفذينومتنفذين قدم مربعمليون قدم يعادل610610يبلغيبلغ))مليون ما وهو دينار يعادلمليون ما وهو دينار مليون
نفسه%65%65 للعام والغاز النفط من الدولة دخل نفسهمن للعام والغاز النفط من الدولة دخل ..من



الكبرى العقارية واملشاريع الكبرىاجلزر العقارية واملشاريع اجلزر
األراضي؟ جاءت أين األراضي؟من جاءت أين من

في استمالكها مت أراض من الكبيرة املشاريع من مجموعة البحرين في فيتقوم استمالكها مت أراض من الكبيرة املشاريع من مجموعة البحرين في تقوم
أهمها القانون أهمهاغياب القانون ::غياب

Twoمشروعمشروع SeasTwo Seasمربع(118(118توسيزتوسيز قدم مربعمليون قدم ))مليون

املاليمشروعمشروع املالياملرفأ األراضي(4(4املرفأ أغلى من مربع قدم األراضيمليون أغلى من مربع قدم ))مليون

جزر جزرمشروع مربع(30(30أمواجأمواجمشروع قدم مربعمليون قدم املحرق))مليون شرق املحرقشمال شرق شمال
الدبلوماسية املنطقة مقابل الثالث اجلزر الدبلوماسيةمشروع املنطقة مقابل الثالث اجلزر مشروع

باالضافةالىمجموعةأخرىمناملشاريعالكبرىالتيتشتركااحلكومةفيباالضافةالىمجموعةأخرىمناملشاريعالكبرىالتيتشتركااحلكومةفي
ملكيةبعضهامنهامشروعالعرينالصحراوي،مشروعدرةالبحرينبرأسملكيةبعضهامنهامشروعالعرينالصحراوي،مشروعدرةالبحرينبرأس

اللؤلؤة، أبراج مشروع للغولف، الرفاع ملعب حول سكني مشروع اللؤلؤة،البر، أبراج مشروع للغولف، الرفاع ملعب حول سكني مشروع البر،
وغيرها وست املارينا وغيرهامشروع وست املارينا ..مشروع

حوالي املشاريع هذه جميع في االستثمارات حواليتبلغ املشاريع هذه جميع في االستثمارات دوالر1010تبلغ دوالرمليار مليار



توسيز توسيزمشروع Twoمشروع SeasTwo Seas

بعد1111::املساحةاملساحة تدفن لم مربع بعدكيلومتر تدفن لم مربع كيلومتر
مربع(118(118 قدم مربعمليون قدم ))مليون

األرض األرضقيمة للقدم55بافتراضبافتراض((قيمة للقدمدينار ):):دينار
دينار590590 دينارمليون مليونمليون(1600(1600مليون
))دوالردوالر

األرض األرضمالك الشيخ::مالك الشيخسمو ........سمو

البحرين::املوقعاملوقع شرق البحرينشمال شرق شمال
التطوير التطويرتكلفة بتكلفة33علىعلى::تكلفة بتكلفةمراحل مراحل

والبنية33اجماليةاجمالية للردم دوالر والبنيةمليار للردم دوالر مليار
فقط فقطالتحتية التحتية



املالي البحرين املاليمرفأ البحرين مرفأ
خليفة الشيخ مللكية العامة امللكية من املنامة خليفةفرضة الشيخ مللكية العامة امللكية من املنامة فرضة

مربع400,000400,000::املساحةاملساحة مربعمتر مربع(4,3(4,3متر قدم مربعمليون قدم أغلى))مليون أغلىمن من
التجارية التجاريةاألراضي األراضي

األرض األرضقيمة من::قيمة منأكثر احلالية130130أكثر السوقية بالقيمة دينار احلاليةمليون السوقية بالقيمة دينار مليون
املربع3030بافتراضبافتراض للقدم املربعدينار للقدم دينار



أمواج أمواججزر Amwajجزر IslandsAmwaj Islands

مربع3030::املساحةاملساحة قدم مربعمليون قدم مليون
اليوم األرض اليومقيمة األرض 55بافتراضبافتراض((قيمة

للقدم للقدمدينار 150دينار :(150 دينار): دينارمليون مليون
ملك ملككانت الشيخ::كانت الشيخسمو ........سمو

املحرق::املوقعاملوقع شرق املحرقشمال شرق شمال
))قالليقاللي((



توبلي خليج توبليقصة خليج قصة
اخلاصة للثروة اخلاصةتكوين للثروة للبيئة......تكوين للبيئةتدمير تدمير

ومكان تنوعا وأكثرها البحرية البيئات أغنى من توبلي خليج ومكانكان تنوعا وأكثرها البحرية البيئات أغنى من توبلي خليج كان
والسمك الروبيان والسمكلتكاثر الروبيان لتكاثر

ولمينتهعقدالتسعينياتحتىمتتدميربيئةاخلليجتدميراشبهكاملولمينتهعقدالتسعينياتحتىمتتدميربيئةاخلليجتدميراشبهكامل
قوانني وجود رغم وحلفائهم احلاكمة العائلة قواننيووزعتملكيتهعلىأفراد وجود رغم وحلفائهم احلاكمة العائلة ووزعتملكيتهعلىأفراد

فيه الفطرية البيئة فيهحتمي الفطرية البيئة واملؤسسات؟؟((حتمي القانون واملؤسسات؟؟دولة القانون ))دولة
من اخلليج حجم تقلص منواالن اخلليج حجم تقلص مربع2525واالن مربعكلم اخلبراء((كلم أحد يقدره اخلبراءكما أحد يقدره كما

أقل)) أقلالى جار1111الى الردم ومازال مربع جاركيلومتر الردم ومازال مربع كيلومتر
السوق بسعر املنطقة هذه في املربع القدم السوققيمة بسعر املنطقة هذه في املربع القدم دينارادينارا2020الىالى1010قيمة

بأكثر غصبت التي األراضي مساحة بأكثرتقدر غصبت التي األراضي مساحة مربع100100تقدر قدم مربعمليون قدم مليون
واملرافق للشوارع خصصت األراضي ثلث أن واملرافقبافتراض للشوارع خصصت األراضي ثلث أن بافتراض

من أكثر منوقيمتها أكثر دينار1,2001,200وقيمتها دينارمليون دوالر33أيأي((مليون دوالرمليار بسعربسعر))مليار
احلاكمة العائلة ألفراد أغلبها ذهب احلالي احلاكمةالسوق العائلة ألفراد أغلبها ذهب احلالي السوق



األراضي شح األراضيخرافة شح خرافة
احلكومةتروجفكرةشحاألراضيلتبررفتراتاالنتظارالطويلةاحلكومةتروجفكرةشحاألراضيلتبررفتراتاالنتظارالطويلة

للمواطننيمنذويالدخلاملحدودلتخصيصأراضمجانيةلبناءللمواطننيمنذويالدخلاملحدودلتخصيصأراضمجانيةلبناء
احلكومي االسكان مشاريع في منزل أو شقة على احلصول أو احلكوميمنازلهم االسكان مشاريع في منزل أو شقة على احلصول أو منازلهم

البحرين,,املدعوماملدعوم مساحة صغر بسبب البعض البحرينويصدقها مساحة صغر بسبب البعض ويصدقها
كالتالي الفرضية هذه كالتاليلنمتحن الفرضية هذه ::لنمتحن

بحرينية70,00070,000يوجديوجد بحرينيةعائلة عائلة
عن يزيد ال ما حتتاج عائلة عنكل يزيد ال ما حتتاج عائلة احلجم500500كل متوسط مسكن لبناء احلجممتر متوسط مسكن لبناء متر

نحتاجه ما نحتاجهكل ما واألغنياء،3535كل الفقراء البحرين، شعب كل السكان مربع واألغنياء،كلم الفقراء البحرين، شعب كل السكان مربع كلم
والشوارع العامة واخلدمات للمرافق تقريبا مثلها الى والشوارعباالضافة العامة واخلدمات للمرافق تقريبا مثلها الى باالضافة

لنقارن لنقارناالن دفن::االن مت املاضية الثالثة العقود دفنخالل مت املاضية الثالثة العقود مربع7070خالل مربعكيلومتر كيلومتر
قطعة بحريني كل متنح أن احلكومة بامكان كان أي األراضي، قطعةمن بحريني كل متنح أن احلكومة بامكان كان أي األراضي، من

مجانا مجاناأرض األراضي؟!!أرض في شح هناك األراضي؟فهل في شح هناك فهل



الدخل توزيع الدخلاعادة توزيع اعادة
احلاكمة للطبقة الوسطى الطبقة احلاكمةمن للطبقة الوسطى الطبقة !!!!!!من

كل دخل وكان والزوجة الزوج فيها ويعمل متوسطة لطبقة تنتمي كنت كلاذا دخل وكان والزوجة الزوج فيها ويعمل متوسطة لطبقة تنتمي كنت اذا
الدخل((ديناردينار400400منهمامنهما الدخلمجموع ))ديناردينار800800مجموع

دخلها ربع العائلة وفرت دخلهاواذا ربع العائلة وفرت مساحتها))ديناردينار(200(200واذا أرض لشراء مساحتهاشهريا أرض لشراء شهريا
بسعر5,0005,000 الدخل متوسطي يقطنها منطقة في مربع بسعرقدم الدخل متوسطي يقطنها منطقة في مربع ديناردينار1010قدم

للقدمللقدم
من أكثر العائلة منستستغرق أكثر العائلة أرض2020ستستغرق المتالك التوفير من أرضعاما المتالك التوفير من عاما

من منوأكثر لبنائها2020وأكثر التوفير من أخرى لبنائهاعاما التوفير من أخرى احلالية((عاما احلاليةباألسعار ))باألسعار
الـ بلغ قد املواطن يكون الـعندئذ بلغ قد املواطن يكون العمر6565عندئذ العمرمن الله((من أراد اللهاذا أراد ))اذا

هو اشتراها عقارات تاجر من األرض اشترى قد يكون األحوال غالب هووفي اشتراها عقارات تاجر من األرض اشترى قد يكون األحوال غالب وفي
احلاكمة االسرة أفراد أحد من احلاكمةاالخر االسرة أفراد أحد من االخر

للثروة عادل توزيع خللق الضرائب األثرياء يدفع الدميقراطية الدول للثروةفي عادل توزيع خللق الضرائب األثرياء يدفع الدميقراطية الدول في
مقلوبة فهي الثروة لتوزيع البحرينية الطريقة مقلوبةأما فهي الثروة لتوزيع البحرينية الطريقة ::أما

احلاكمة الطبقة الى الوسطى الطبقة احلاكمةمن الطبقة الى الوسطى الطبقة من



هذا؟ لك أين هذا؟من لك أين من
االستقالل منذ السلطة في الوزراء مجلس االستقاللرئيس منذ السلطة في الوزراء مجلس رئيس

التحديد وجه على ثروته تعرف التحديدال وجه على ثروته تعرف ال
تقدير تقديرأقل هذا؟؟؟((دوالردوالرمليارمليار1010أقل لك أين هذا؟؟؟من لك أين ))من

كالتالي أمالكه تقييم كالتاليميكن أمالكه تقييم ::ميكن

األراضي األراضيملكية فقط((ملكية فقطالبحرين دوالر88))البحرين دوالرمليار مليار
عن تقل ال ما ملكية عنبافتراض تقل ال ما ملكية مربع2020بافتراض مربعكلم XXكلم كلم1010 لكل مربع قدم كلممليون لكل مربع قدم XXمليون املربع1515 للقدم املربعدينار للقدم دينار

واستثمارات مبنية واستثماراتعقارات مبنية دوالرعقارات مليار دوالر؟؟؟ مليار ؟؟؟



ضحايا كلنا ضحايانحن كلنا ......نحن
واحدة؟؟ يدا نكون ال واحدة؟؟فلماذا يدا نكون ال فلماذا

واحد والشعب واحدة القضية ودمستنان املالكية الى املحرق واحدمن والشعب واحدة القضية ودمستنان املالكية الى املحرق من
املوائد فتات على نتصارع أن املوائديريدوننا فتات على نتصارع أن جوع،::يريدوننا تسد ال حكومية جوع،وظيفة تسد ال حكومية وظيفة

ننتظره ننتظرهومنزل كهرباء1515ومنزل فواتير أو ديون باسقاط ومكرمة كهرباءعاما، فواتير أو ديون باسقاط ومكرمة عاما،
“ تاريخ” في سرقة أكبر تخفي املكرمات من سنويا قليلة ماليني “عدة تاريخ” في سرقة أكبر تخفي املكرمات من سنويا قليلة ماليني عدة

من::البحرينالبحرين منأكثر سنويا100100أكثر العامة املوازنة من تختفي سنويامليون العامة املوازنة من تختفي مليون
املغصوبة55ومثلهاومثلها األراضي قيمة املغصوبةمرات األراضي قيمة مرات

“ ” “ الغالبة” والطائفة املغلوبة الطائفة في منشغلني “ونظل ” “ الغالبة” والطائفة املغلوبة الطائفة في منشغلني ونظل
“ “أالأدلكمعلىالطائفةالغالبة؟هيالتيكلمانظرمتللبحرفي” أالأدلكمعلىالطائفةالغالبة؟هيالتيكلمانظرمتللبحرفي”

وجتهض حتاصركم وجدمتوها حولكم من ولألراضي وجتهضشمالكم حتاصركم وجدمتوها حولكم من ولألراضي شمالكم
أطفالكم......أحالمكمأحالمكم مستقبل ومتلك حاضركم متلك التي أطفالكمهي مستقبل ومتلك حاضركم متلك التي !!هي



املقبل لتحركنا املقبلمقترحات لتحركنا مقترحات
املناطق كل في السواحل عن تدافع شعبية املناطقجلان كل في السواحل عن تدافع شعبية جلان

والفشوت السواحل ردم بايقاف والفشوتومطالبة السواحل ردم بايقاف ومطالبة
املواطنني من للمحتاجني مجانا احلكومية املواطننيواصدارقانونينظمتوزيعاألراضي من للمحتاجني مجانا احلكومية واصدارقانونينظمتوزيعاألراضي

علنية مزادات خالل من اال والثروة النفوذ أصحاب عن علنيةومينعها مزادات خالل من اال والثروة النفوذ أصحاب عن ومينعها
األراضي اغتصاب من مشروع غير بطريق تكونت التي للثروات األراضيورصد اغتصاب من مشروع غير بطريق تكونت التي للثروات ورصد

واعادتها واعادتهاوالسواحل والسواحل
غير استمالكها وكيفية ومواقعها املتنفذين أمالك كل عن للناس احلقيقة غيروكشف استمالكها وكيفية ومواقعها املتنفذين أمالك كل عن للناس احلقيقة وكشف

املشروعاملشروع
عهدهم في فوقعت الشعب مصالح عن يدافعوا أن أقسموا الذين للنواب عهدهمواحراج في فوقعت الشعب مصالح عن يدافعوا أن أقسموا الذين للنواب واحراج

العام للمال سرقة العامأكبر للمال سرقة أكبر
البيئة وحماية األراضي من للثروة عادل وبتوزيع باحلقوق تطالب وطنية البيئةعريضة وحماية األراضي من للثروة عادل وبتوزيع باحلقوق تطالب وطنية عريضة
وبحر ساحل كل عن للدفاع منطقة كل في شعبية جلان تقودها محلية وبحروعرائض ساحل كل عن للدفاع منطقة كل في شعبية جلان تقودها محلية ..وعرائض


