
 

 

 األرض وحق الشعوب في تقرير المصيرمؤتمر 
 م2012 –يناير  17 – 15القاهرة 

 األراضي المسروقة في البحرين: الموضوع
 اإلنسانممثلة عن جمعية شباب البحرين لحقوق  –عقيلة علي 
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 :  الشعار الرسمي لمملكة البحرين •

 وسط الخليج العربي  –قارة آسيا : الموقع•

 .ملكي وراثي: نظام الحكم. آل خليفة: العائلة الحاكمة•

 ألف نسمة 234مليون و: عدد السكان•

 كيلومتر مربع 692 :المساحة•
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 :  السرقات فيما بعد تتوضحمعلومة عامة ال بد من التطرق إليها كي •

 

 –في مملكة البحرين لتلمك األراضي بصورة قانونية هناك شرطان •

عند شراء األرض يجب توقيع عقد بيع األرض وتوثيقه في السجل  أولا   •
 .وثيقة عقارية بذلك وإستصدارالعقاري 

إذاً شرطان / يجب أن تدرج قيمة البيع في سجالت وزارة المالية :ثانياا   •
أحدهما ال  وبإفتقادال بد من توافرهما كي تتملك األرض في البحرين 

،، الشرطان هما التسجيل بسجالت  بصورة قانونيةيمكن تملك األرض 
أما غير ذلك فيكون . التسجيل بسجالت السجل العقاري+ وزارة المالية 

 .تملك األرض بصورة غير قانونية أي على سبيل النهب
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شكلت لجنة بمجلس النواب بشأن األمالك العامة  2010في عام •
)  في المملكة بما فيها األراضي العامة، وقد ترأسها النائب 

خليل وقد صدر تقرير اللجنة وأثبت فيه  عبدالجليل( المهندس 
رسميا بالوثائق أن هناك أراضي نهبت وسرقت من قبل السلطة 

كم مربع، وقيمة األراضي المسروقة  65في البحرين مساحتها 
 18مليار دينار، أي بما يعادل ميزانية المملكة لـ  15 بـقدرت 

من يتقدم بطلب وحدة سكنية في البحرين  انكما ! سنة قادمة 
في حين أن األراضي ! سنة  15عليه أن ينتظر لسنوات تصل لـ 
وحدة سكنية أي أنها  23.000المسروقة وقيمتها تكفي إلقامة 

 .تفي بمجمل طلبات الشعب اإلسكانية
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 :خارطة البحرين بالكامل•
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خارطة البحرين ويتضح فيها األماكن المكتظة بالسكان •

 (:المسروقة ) واألماكن الخالية 
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صورة أوضح توضح جزء مكتظ بالسكان وجزء خالي •

 :مسروق من قِبل السلطة في البحرين
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 طرق سرقة األراضي في البحرين

 الشراء بثمن بخس

 المرفأ المالي: مثال

 :اإليجار بثمن بخس

 الهبة مثال  شركة ألبا

أراضي : مثال
 قرية القدم
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 الشراء بثمن بخس  :  نوع السرقة:  المنامة فرضة•

 

 ليستخدمها مخصصة كانت التي المنامة فرضة أرض•
 عليها اإلستيالء تم لهم، رزق كمصدر الصيد مهنة محترفي

 من بشراءها وذلك منها كبير جزء وسرقة الحكومة ِقبل من
 وبناء ! فقط واحد دينار وهو بخس بثمن الوزراء رئيس قِبل

 30 برج بكل برجين عن عبارة وهو عليها المالي المرفأ
 .الكبرى والبنوك الشركات به طابق

  .مربع كم 49.794:المسروقة المساحة•
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المنامة  فرضةصورة للمرفأ المالي المبنى على أرض •
 : -قيمة األرض دينار واحد فقط  –المسروقة 
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 :الهبهسرقة بطريقة : النوع الثاني•

 

حيث تلجأ السلطة في البحرين للتنوع في سرقة األراضي، ومن بين •

، وهنا وثائق تثبت (الغير شرعية ) طرق التنوع هي طريقة الهبة 

 (.الحكومة تهب نفسها ) وهب أراضي في قرية القدم للحكومة 
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الديوان الملكي بال مقابل  بإسمتسجيل أراضي : نوع السرقة•

 :ول شرعية

مثال أرض ديار المحرق، وهو مشروع ضخم تعود منه •

الحكومة على األرض وتستولي  إستولتإيرادات ضخمة، 

أيضاً على إيرادات المشروع، وهذه الوثيقة الرسمية تثبت 

 .الديوان الملكي بال شرعية بإسمتسجيل أرض ديار المحرق 
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 :بثمن بخس اإلستئجار: نوع السرقة•

 

 أمالك لتقصي 2010 عام النواب بمجلس شكلت التي اللجنة أن حيث•
  الحكومة أفراد قام التي األراضي من العديد عن كشفت المسروقة، الدولة

 الشعب يستفيد ال عليها ضخمة مشاريع وإقامة بخسة بأثمان بإستئجارها
 .إيراداتها من

 دينار بقيمة الحكومة إستئجرتها :البحرين ألمنيوم شركة أرض :مثال•
 .سنة 14 لمدة فقط واحد

 846و ألفاا  39 تبلغ الجفير في األمريكية القاعدة أرض مساحة أن كما•
 نفسه العقار على يوجد .أيضاا  واحد دينار بقيمة مؤجرمربعاا  متراا 

 الحكومة بإسم مسجلة 272.844 بمساحة الدولية البحرين مدرسة
 .مربعاا  متراا  69و ألفاا  312 المسروقة الكلية المساحة لتصبح
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متر  7.200كذلك كشفت اللجنة عن وجود عقار مساحته •

 .شهرياا ديناراا  12بمبلغ شهري قدره  يؤجر مربع

متراا مربعاا بمبلغ شهري  753ألفاا و 25عقار آخر مساحته •

 .ديناراا  412قدره 

أي ( بخسة ) منخفضة جداا  اإليجاريةوالملحوظ أن القيمة •

   .أن هناك غبن فاحش بالنسبة للقيمة السوقية
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  - السنابسالستيالء على العقارات المخصصة كمدارس في •
 متراا مربعاا  30345

الستيالء على العقار المخصص للمشاريع اإلسكانية شمال  *
 أمتار مربعة 8.750.203- كرانةقرية 

أرض / عرادالستيالء على استخدامات وزارة اإلسكان في  *
 أمتار مربعة 3.568.909 عواليفي 
  -المخصص كشاطئ  السنابسالستيالء على عقار شاطئ  *

 ألف متر مربع 650مساحته 
الستيالء على العقار المخصص كمدينة إسكانية في المحرق  *
 كيلومتر مربع 5.5 -

الستيالء على العقار المخصص كمشروع ترفيهي استثماري  *
 كيلو متر مربع 5.11 -شمال المنامة 
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