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توطئة

  إلى مسؤوله، سكرتير حكومة1874كتب الكولونيل روس الوكيل السياسي   في مايو 

 الهند،  إلى مسؤوله، سكرتير حكومة الهند،   تقريرا حول  الوضاع في البحرين.  و

: تبدو  بعض ملحظاته جديرة  با لهتما م حتى وقتنا الراهن ما يلي

 

 ل يمكننا  تحمل استمرار وجود سفننا الحربية في البحرين لحماية شيخها . "

  فعلوة على أن  من  المرغوب فيه أن يتعلم شيخ  البحرين

 العتماد على موارده  الخاصة  لـلمحافظة على مركزه.    إل إنه طالما ظل 

 مطمئنا أن بإمكانه  العتماد على إســتمرار  الدعم الجنبي له  فإنه سيظل بكل

 تأكيد  مهمًل و غير مبالي  و لن يبذل الجهود اللزمة لتدعيم مركزه عن طريق الدارة

".الجيدة و إتباع سياسة المصالحة  تجاه  شعبه

 

 رسالة الكولونيل روس المقيم السياسي  في البحرين إلى سكرتير حكومة

 الهند

FD 29 May 1874, 

L/P & S/9/24, p. 993. As quoted in Farah ( 1987:50)  



 
المقدمة

 تظهر التقارير الخبارية على امتداد سنوات أن البلد تعيش مواجهات  متجددة منذ

  ومواجهات بين قوى المعارضة وقوى الحكومة. وهي مواجهات اتخذ  بعضها  أشكال1994

 عنيفة في بعض الحيان. يصور الناطقون باسم الحكومة الصراع بأنه عبارة عن سلسلة من

 أعمال الشغب والفوضى والرهاب من قبل عصابات إرهابية  لمجموعات من الشباب الشيعي

 المضلل اذي تدعمه و تشجعه  قبل جهات أجنبية.  أما مجموعات المعارضة فتصفه بأنه

 انتفاضة شعبية تهدف إلى إعادة الحكم الدستوري الديمقراطي .   بينما ل يتفق

 المراقبون والصحفيون والباحثون تماما مع الحكومة أو خصومها  فإن  التفسير

 المعتاد لدى كثيرين من هؤلؤ يبدأ بالشــــــارة إلى الستقطاب الثني  لوصف مظاهر

 النـزاع  الفائم بأنه احتجاج من الغلبية اشـــيعية  المحرومة ضد القلية السنية

.الحاكمة ذات المتيازات

 أحاول في  البحث التالي أن أبين أنه في حين يبدو التضاد السني الشيعي طاغيا

 في بعض الحيان فإنه واحد فقط من بين المتضادات. إن التراتبية والثنية  المتأصلة

 و البارزة  في أي مجتمع اثني تضعف البعاد الجتماعية والسياسية الخرى للستقطاب

 الجتناعي. هناك تراتبية ضمن كل طائفة استنادا إلى المقومات الجتماعية والقتصادية

 مثل الثروة والمكانة الجتماعية والنَسب والتعليم والمهنة.  و سنرى لحقا أن  هذه

 المقومات منفردة أو ملتحمة مع مقومات أخرى  قد قادت , في ظروف تاريخية محددة ,

 إلى تحييد  تأثير  العوامل الثنية في التجاذب السياسي في البلد. وبالرغم من عدم

 العتراف بها رسميا فإن  جميع  هذه المقومات  الولية منها و  الفرعية    بما فيها

 تلك التي ذكرتها سابقا ستستمر في تشكيل الهويات الســــائدة و في إعطائها

 أبعادها الجتماعية والسياسية و من ثم في تحديد النتماءات وفي تحديد أسس الصراع و

.توصيف حلوله المحتملة

 يظهر تاريخ التجاذب السياسي في البحرين بأن هذه الهويات محل تغيير مســتمر ,

 ويعاد تعريفها وأنها تتأقلم مع الظروف المتغيرة،  ونظرا لمكوناتها الغامضة

 والمتحولة، فإنه ل يمكن التنبؤ  بأهمية أو عدم أهمية أي منها  إذ ســتظل هذه

 .الهمية  موضوعا و مجاًل لعمل الناشــــطين السياسيين على إختلف أشــكالهم

 من جهة أخرى  فإن التركيز على بعد واحد في الهوية الثنية في إطار متعدد

 الثنيات يمثل مشكلة تحليلية جديدة. وتصبح هذه المشكلة أكثر حدة عندما تصبح

 الهوية  الثنية مندغمة عضويا مع أشكال غير اثنية من الهيمنة والتمايز والتراتبية

1978)ايكيستين   )

 استخدمت السرة الخليفية الحاكمة للبحرين عددا من الدوات السياسية الخرى بما

 في ذلك الثنية بعد أن ســـاهمت في إعادة صياغتها  بشكل فعال. إل  ان قدرة  السرة

 الخليفية الحاكمة  على البقاء في وجه تحديات متكررة يعود جزئيا وليس كليا إلى

 براعتها في أســتخدام  إمكانياتها لتحريك العنصر الثني . لذا قد تبدو مهمة  هذا

 البحث  هي البتعاد  عما يعتبره البعض بديهيا , و التركيز بدًل  من ذلك على إيضاح

 إن ما يجري هو أعراض  تجاذب  ســياسي وإجتماعي  أكثر مما هو انقسام إثني.  يسعى

.هذا البحث , إذن,  إلى استكشاف خلفية هذا التجاذب  وتقديم أنماط  التعاطي معه



 إحدى فرضياتي الولى هنا أن الخمسين سنة  الماضية من سياسة التجاذب  لم 

 تتمحور حول الثنية وحدها  فكما هو الحال مع معظم إنعكاســات الستقطاب الجتماعي

 فإن سياسة التجاذب قد تشكلت  عن طريق تفاعل عديد من العوامل الصلية والمساعدة.

1883ويعود السند الساس القوي لفرضية الثنية التي يطرحها الكثيرون  إلى عام    

 عندما غزا آل خليفة وعدد من القبائل السنية القادمة من الجزيرة العربية البحرين.

 تبع ذلك الغزو تسعة عقود من الضطرابات قبل أن يفرض آل خليفة   أنفسهم كسادة ل

 منازع لهم على الجزر ذات الغلبية الشيعية وقتها . أما العقود التالية  فلقد

 تميزت بنمط من العلقات التي تســــود بين الغازي الجنبي والسكان الصليين

 المنهزمين. ومع فرض الصلحات البريطانية في العشرينات من القرن العشـــرين و

 تراكم التحولت في القتصاد المحلي إثر اكتشاف النفط في البحرين، فقد بدأت البلد

 في البتعاد تدريجيا عن   الحكم الســياسي القبلي  الفج الذي كان ســــائدا  في

 .العقود الســـــابفة

 وكما هو الحال بالنسبة للزعماء القبليين في الضفة العربية من الخليج فقد وقع

 آل خليفة منذ بداية القرن التاسع عشر عددا من التفاقيات مع بريطانيا. وبموجب هذه

 التفاقيات فقد تم العتراف بهيمنة بريطانيا العظمى  السياسية  والقتصادية

 والعسكرية على مجمل المنطقة مقابل اعترافها بالنظمة القبلية القائمة. من أجل

 تقفي أثر هذه التفاقية محليا فسوف أغامر بالختلف مع ما هو مألوف. أود أن أطرح

 أنه قد تم بناء الهويات الجمعية القائمة هنا أقوى منها في أي من أي مكان في

 المنطقة بسبب تدخل الدولة ويعود الفضل في ذلك إلى الدور المباشر للداريين

 البريطانيين. وانطلقا من الولويات الستراتيجية البريطانية وعلى خلفية النـزاعات

 مع شيعة فارس ووهابيي الجزيرة العربية إضافة إلى النـزاعات فيما بينهم، فقد ترتب

  هو1869على ذلك تدعيم نظام آل خليفة. إن محصلة هذه السياسات المتبعة منذ عام 

 إدخال هذه البلد في عملية لم تنته بعد وهي خلق شعب من خلل بناء جماعة متخيلة حسب

.تعبير عنوان  بنيديكت  أندرسون

 بعد عرض تاريخي سريع  سوف أعالج خلفيات  تمظهر عدٍد  من النـزاعات السياسية

 التي حدثت خلل العقود السبعة الماضية.  وفي هذا الجزء من بحثي فسوف استند إلى

( ولكنني في ذات الوقت سأجادل مع وضد بعض الفرضيات1983-1980استنتاجات فؤاد خوري )  

 التي قدمها في بحثه الهام و  المتعمق عن البحرين.  و ستشمل مناقشتي عرضا للتشطير

 الفقي واستخداماته الفعالة ضمن وسائل إدامة النطام الســـياسي القائم و ضمان

 إســـتقراره . وهنا أطرح أن السرة الحاكمة استطاعت أن تصد بنجاح وخصوصا إثر

   جميع خصومها المحليين من خلل الستخدام1973تدشـــين   الحقبة النفطية بعد  عام 

 الفعال للتشطير العمودي للمجتمع.  من جهة أخرى  استطاعت السرة الحاكمة عن  طريق

 الســـتخدام الفعال للتضامنيات المتوازية ذات الطبيعة النتقالية والقصيرة  أن

 تعبئ القوى القبلية والطائفية والثنية ضد بعضها البعض.    كما  استطاعت السرة

 الحاكمة  أن تدعم حكمها من خلل التغيير المستمر لتركيبة هذه  النقسامات العمودية

 بما في ذلك تغيير الفراد , الوجهاء , المنتفعين من هذه  النقسامات العمودية في

 .المجتمع  وتأكيد  شعورهم بعدم المان   علوة على  تأجيج الشكوك المتبادلة  بينهم

: و  فبل أن أمضي قدما  أود أن أقدم توضيحين



 الول ملحظة تحذيرية و هي أنه بالرغم من جهودي الحثيثة  بقي بعض ما يرد  في -1

 هذا البحث متأثرا  بانغماسي المباشر في الحداث التي أصفها هنا  أوبسـبب كوني

 مراقبا نشطا فيها. .   إل إنني  حاولت ما أســـتطيع  أن أخفف من تأثير انحيازاتي

 .  من جهة أخرى قمت بحذف بعض الحداث التي  ليس لدي الكثير من قرائن خارجية عليها

 ســـوى ملحظات تعتمد في جلها على الذاكرة .  في العموم قد  أفشـــل  في وصفي

 لبعض الحداث أو في تفسـيري لبعضها الخر أن أكون بالفعل  محايدا  حياد الغريب

 المتجرد.  وهنا أحيل المهتمين من القراء إلى كتاب أميل نخلة "البحرين" الصادر

   فمن بين الكاديميين الذين كتبوا حول المواضيع التي أعالجها في هذا1976عام 

.البحث فإن نخلة هو أكثرهم تعاطفا مع آراء ومواقف نظام آل خليفة

 أما التوضيح الثاني فيتعلق ببعض التعبيرات التي تحمل معاني محددة في أدبيات -2

 علم الجتماع. وهي تعبيرات مثل المجموعة الثنية أو المجتمعية  أو   المجموعة

 المذهبية . ففي إســــتخدامي لهذه التعبيرات أضحت تحل محل بعضها البعض وتدل

 محليا على الطائفة ومشتقاتها.  إن الغموض المحيط باستخدام تعبير الطائفة كإطار

 لمجموعة متنوعة من المؤسسات الجتماعية تمتد بدءا بالعائلة الممتدة والعشيرة حتى

 مجموع المنتمين إلى عقيدة  دينية على امتداد العالم.   من دهة ثانية  يستخدم

 تعبير الدولة والنظام هنا  للتمييز بين الدولة  كمؤســـسة معقدة  تشــمل أيضا

 الحكومة ووكالتها وقوانينها وتنظيماتها  و بين  نظام  الحكم بما فيه  أنماط

 إستخدام التنظيم الرسمي للدولة و مؤســـتـاتها .  وأخيرا هناك تعابير  تتكرر

 دائما مثل القبلية والمدينية والتي استخدمها للدللة على تصنيفات محلية متعارف

 عليها. وبالرغم من إدراكي  للهمية السياسية لهذه التصنيفات فإنني ل أحاول

 استخدامها أبعد من تعبيرها عن الهويات.  إن التمييز بين القبلي و عير القبلي أو

 بين القروي  والمديني مثالن  واضحان  على ذلك.     ففي الحالة الخيرة  يمكن

  كلم مربع وحيث المسافة700القول إنه و في  بلد  مثل البحرين  ل تزيد مساحته على 

 بين أي قرية والمدينة ل تزيد عن بضعة كيلومترات وحيث ل تشكل الزراعة والنشاطات

  % من الناتج القومي العام فإن صفة مديني أو قروي  وسيلة1المتعلقة بها أكثر من  

.لتعريف الذات أكثر من كونه تصنيفا اجتماعيا

(1993 وبدران 1995 واليوبي 1983يلحظ الدارسون العرب لمنطقة الخليج )النقيب   

 بأن العائلت الحاكمة  إستكاعت  من خلل تحكمها في مؤسـسـات  الدولة أن تصبح

 الموزع الرئيسي للدخل. و لقد مكنت الفورة النفطية الدولة من   إدخال تعديلت على

 دورها التقليدي الي تم تعميقها لحقا و إعطائها صورا  تحديثية  لحقا. يلحظ بدران

( بأنه  من خلل التدخلت والستثمارات المباشرة فقد أحدثت هذه البنية1993 – 85)  

 التحتية تغييرا في النسيج الجتماعي للمجتمع.  من ناحية أخرى فقد سعت العائلت

 الحاكمة إلى موازنة هذه التغييرات المحافظة على الروابط السياسية مع بنى تقليدية

 مختارة وفي بعض الحيان تنشيطها سواء أكانت هذه البنى قبلية أو اثنية أو دينية.

 إن أحد النتائج المباشرة لهذه السياسة المزدوجة في البحرين هو تمكين السرة

 الحاكمة باستخدامها للدولة، لربط البنى القتصادية الحديثة مع البنى السياسية

تكرس خلل مرحلة ما بعدالقديمة وبالتالي تلطيف تناقضاتها المتأصلة لحقا.  و لقد   



  ما يعرف بمرحلة التحديث المحافظ  الذي أدى إذا ما إسـتعرنا  تعبير بايرات1973

  إلى تغيير كل شـــئ  بهدف أن  يبقى كل شيء على حاله .  أي إن الجراءات1993

 التحديثية  إنما تســـعى لبقاء كل نشاط منفرد للدولة نشـــاطا هادفا  لتدعيم

.سلطة السرة الحاكمة ونواتها القيادية

 يركز هذا البحث على العملية المتعثرة لبناء الدولة  و يتعاطى مع القوى

 الجتماعية المنغمسة في مختلف مراحل عملية البناء المتعثرة هذه.  وهنا أيضا

 أتناول  بعض المثلة من كل المراحل المختلفة للتاريخ القريب لسياسة التجاذب

.البريطانية في البحرين

 وبالرغم من أن العرض الذي أقدمه يتجاهل تفصيلت تاريخية قد يكون لها أهميتها

 في هذا الطار إل إنه يكفي غرضي في التدليل على أن سياسة التجاذب البريطانية في

 البحرين كانت تتأرجح بين خيارين استراتيجيين وهما الثنية والوطنية. وكما سنرى

 لحقا فإن كل الأطراف المعنية  كان ينظر إلى هاتين  الستراتيجيتين , أي   الثنية

 والوطنية ,  كوسائل فعالة ومشروعة لتشكيل الهوية السياسية ووسائل التعبئة

 السياسية. تتخذ  الهويات المتولدة جراء ذلك  أشكاًل مختلفة في البحرين وتكتسب

 مستويات مختلفة من الهمية تبعا للمتغيرات في رؤية الفرص السياسية والخيارات

 .الستراتيجية

 يشير تعبير "العملية غير المنجزة" في عنوان هذا البحث  إلى دور السرة

 الحاكمة من خلل الدولة في مواجهة  المحاولت الهادفة إلى  إبدال هويات اثنية

 متنافسة بهوية وطنية و كذلك دورها في إجهاض هذه المحاولت. وسوف أناقش في هذا

.البحث بعض  المتلة المحددة  علىتلك المحاولت

 وبالرغم من أن السيرورة الوطنية , بما فيها توليد هوية وطنية , هى  عملية

 معقدة في أي مكان في العالم لرتباطها بصراعات اجتماعية وسياسية و ثقافية

 شـــديدة التعقيد , إل إنها تبدو  أكثر صعوبة في البحرين.   و ل تنبع هذه

 الصعوبات من نزق متميز لدى  ممثلي المصالح الثنية بل من الجراءات المضادة التي

 تتخذها الدولة . لقد عمدت الدولة , بإعتبارها أداة  في أيدي السرة الحاكمة، و

، إلى اتباع سياسة نشــــطة لفشــال1973بخاصة بعد أن توفرت لها موارد إضافية منذ   

 الجهود الهادفة  لتكريس و  الهوية  الوطنية و تعزيزها. فبتجاهلها  الدولة الحاجة

،1973إلى إعادة تأسيس شرعيتها واستعادة الجماع الوطني الذي يرمز له دستور   

 وبتجريمها  النشاطات السياسية التي تسهم في سيرورة بناء المجتمع، فقد سدت الدولة

 الطريق أمام الجماع السياسي الوطني و فرضت حصارا على دعاة ذلك. أعتقد شخصيا أن

  هي نتيجة إشكالية لتلك الســـياسة التي أثبتت عقمها.1992الحركة التي بدأت في 

 وهنا أســـارع لطرح فرضــيتي حول  إن   الحركة الدستورية هي   وسيلة مركزية

 لتعبئة قوى متنوعة  تهدف .  لبناء  نوع متميز  من المواطنة, المواطنة

 .الدســــتورية , التي  تشكل الموحد الساسي لمصالح اثنية ووطنية وطبقية متنوعة

 أســـتند في  استنتاجاتي بشكل غير مباشر إلى فكرة "هابرماس" حول الوطنية

. وأود1992الدستورية لوصف المسيرة التي رسمتها الحركة الدستورية في البحرين منذ   

 أن أقر هنا أن تعبير "الوطنية الدستورية" قد استنبط أصل في إطار وضعية سياسية



 وثقافية أكثر تعقيدا من الوضعية التي  أناقشها. رغم ذلك فإنني أميل إلى إاستخدام

 هذا  التعبير  كفكرة أكثر ملءمة لتوصيف العملية الســياســية الجتماعية التي

 تتجاوز النتائج التفتيتية للطائفية والتعبئة الطائفية في البحرين وتتخطى

 هشـــــاشة و عدم فاعلية  الجهود الســابقة لبناء الوطنية البحرينية , وعدم

 ملئمة  الطروحات  القومية العربية التقليدية . وكما أراها فإن الوطنية الدستورية

 هي نتاج  إجماع  تتراضي عليه  قوى مختلفة ترى أن هذا هو الطريق المجدي للخروج من

 مأزق امتد لخمسة  عقود.  قد تكون المهمة غير المنجزة حتى الن قابلة للنجاز متى

 ما تم إدراك أن المطلوب هو بناء مؤسسات وطنية يعترف بشرعيتها المواطنون ، وليس

 .تأسيس هوية وطنية تقف أمامها الكثير من العقبات

 

 



 

"الفتح"

 يشـير  المؤرخ البحريني محمد علي التاجر  في كتابه "تاريخ البحرين" الصادر

   إلى الدعم الذي قدمته  أجنحة شيعية متناحرة فيما بينها إلى تحالف عدٍد1994عام 

( و1 )1783من  القبائل الســنية بقيادة آل خليفة مما سـهل غزو  البحرين في   

 السـيطرة عليها.   تمكنت العشيرة الخليفية من تشديد قبضتها على المنطقة التي

من خلل مصادرة الراضي الزراعية ومصائد السماك. جرى توزيع1870غزتها وخصوصا بعد   

 هذه الغنائم فيما بين أطراف التحالف القبلي . و أدت هذه  الممارسة لحقاً  إلى

 تقسيم البلد باستثناء المدينتين الرئيسيتين إلى مجموعة إقطاعيات صغيرة

 )مقاطعات(. من جانب آخر ُأتخذت إجراءات أخرى للحفاظ على الهدوء النسبي و أهم هذه

 الجراءات من الناحية التاريخية الجتماعية هو إستخدام حكام البلد الجدد للوجهاء

2المحليين الشيعة كوزراء لجمع الضرائب و إدارة التعامل المباشر مع الرعايا) ). 

 انعكست أقسى آثار نظام المقاطعات في كل المناطق الريفية على القرويين

 الشيعة.  ويزخر التراث المحكي للشيعة بتفاصيل السلب والغتصاب و أعمال السخرة

 وفظاعات أخرى تنسـب مكونات ذلك التراث المحكي ارتكابها إلى  آل خليفة وعبيدهم

 ووزراؤهم. وفيما قد تصح بعض هذه القصص فإن معظمها ملون بوقائع معروفة في التاريخ

 الديني للشيعة بما في ذلك أحداث جرت في أماكن بعيدة وأزمنة بعيدة. تعكس بعض هذه

 الحكايات الفلكلورية بصيغها المختلفة بعض دللت الحسـاس بالهزيمة لدى  متداوليها

 كما يعمل إستمرار تداولها على إدامة ذلك الحسـاس.   يجري استعادة هذه الحكايات

 وإعادة تركيبها مع ما يرافقها من تفاصيل دراماتيكية مناسبة وحذف وإضافة حيث

 تستخدم في التعبئة الثنية. وبالمقابل فإن خيال الطرف الخر قد أنتج حكايات

3فلكلورية تدور حول بطولت الغزاة وكيف أقاموا وجودهم وحكمهم) ).

 جرى تدريجيا تخندق الثنية كأساس طاغ للتنظيم والتنازع الجتماعي بالرغم من أن 

 .التقسيم الثني ليس المعيار الجتماعي الوحيد المقبول للتمايز الجتماعي في البلد

 من المهم أن نسـجل هنا إن  شيعة المنامة لم يتعرضوا إلى ما تعرض له اشقاؤهم

 الشيعة في المناطق الريفية. من جهة ثانية فهناك فئة من الشـيعة حظيت بمعاملة

 أفضل من غيرها. و هذه الفئة  تتكون من  أهل الحرف  بمن فيهم الصاغة و البناءين

 والحياكين والحدادين والذين شجعهم الشيخ عيسى بن علي للهجرة إلى البحرين من

 الجزيرة العربية  واستقر معظم هؤلء في جزيرة المحرق، العاصمة حينها، بالقرب من

 .مقر الحاكم

 وفي حين أنه يمكن فهم أسباب الحماية التي تتمتع بها شيعة المحرق و بخاصة

 الحرفيين منهم، فإن هناك عدة عوامل أخرى أسهمت في حماية شيعة المنامة.  من أهم

 هذه العوامل الحماية التي قدمتها السلطات البريطانية والتي اعتبرت أنه في مواجهة

 احتمالت التدخلت الفارسية والوهابية فإن المحافظة على الستقرار والسلم هو في

 مقدمة   إهتماماتها . تقع الوكالة البريطانية على تماس مباشر مع أحياء الشيعة في

 المنامة. وعلى امتداد الوجود البريطاني، كان هناك شيعة ضمن الموظفين العاملين في

(. إضافة إلى ذلك فقد أسهم تشاور البريطانيين مع الوجهاء4الوكالة البريطانية)  



 المحليين بمن فيهم شيعة المنامة في عودة عيسى بن علي ليكون الحاكم السابع من آل

 خليفة على البحرين. وهنا أيضا تقدم الحكايات الفلكلورية دورا ل يمكن تأكيده

 لوجهاء الشيعة في تشكيل الحكم الوراثي.   كما تشكل الثروة مصدر المن للعائلت

 الثرية فبعض هذه العائلت كان من الغنى بحيث قدموا قروضا إلى الحاكم ذاته و إلى

 بعض الشيوخ المبرزين من آل خليفة. وبدورهم قدم تجار المدينة على إختلف إثنياتهم

.الحماية لجــيرانهم و شـركائهم

 من جهتهم تمتع  الشـيوخ  القطاعيون بالكثير من المتيازات والحقوق. يمارس 

 القطاعي )الشيخ( من الناحية العملية سلطته باستقلل عن الحاكم و هي سـلطة تكاد أن

 تكون مطلقة  في إقطاعيته والتي تشمل العديد من القرى والعشـش والبساتين المحيطة

(. يحكم الشيخ القطاعي مقاطعته كسـيد  حيث يجمع الضرائب ويفصل45 – ص 1980. )خوري  

(.47في النـزاعات ويستخدم رعيته في إقطاعيته في أعمال السخرة )المرجع السابق ص  

 وفي هذه القطاعيات فإن البحارنة المهزوميـن  هم أقرب ما يكونون إلى العبيد كما

12:1985يقول ) فرح  ):

 كانوا يوفرون قوة العمل الزراعية للشيخ وأتباعه، ولهم حق القامة على أراضيهم"

 و  فلحتها مقابل  العمل و تقديم الخدمات بدون أجر )السخرة(.  ويتحدد المقدار

 المطلوب من كل منهم حسـب قيمة ممتلكاتهم ) أي ما يملكونه من قوارب و ماشــية على

 سـبيل المثال(.  لذلك لم يكن لديهم الحافز لتحسين الراضي و رعايتها  فقد كانوا

 في خوف دائم في أن يقدم المتنفذون بمن فيهم شيوخ  آل خليفة بضمها إلى ممتلكاتهم،

(  فليس5إضافة إلى ذلك فإنه إذا قام أحد البدو بسرقة ممتلكات  شخص بحراني)  

 .باستطاعة هذا الخير اللجوء إلى آل خليفة للحصول على تعويض

 استطاع آل خليفة من خلل نظام المقاطعات ,  و أصحابها ووزرائهم,  إقامة شبكة

 من الوسطاء في أوساط الطائفتين.  و  تعتمد رفاهية هؤلء الوسطاء على استمرار

 ولئهم وخضوعهم. لم يكن الشيوخ القطاعيون يقومون بأعمال زراعة أراضيهم أو رعاية

 مصائدهم  بل عهدوا بذلك و بمهمات  إدارة إقطاعياتهم إلى الزعماء الشيعة

 )الوزراء(  الذين تولوا السهر على الراضي والمصائد وجمع الضرائب وتحصيل اليجارات

(. يلعب هؤلء دور الوسيط المزدوج فقد كانوا  من1993، و سيرجنت 1980) أنظر خوري   

 جهة أولى وكلء القطاعيين"لغرباء" وكانوا  من الجهة الثانية أسياد الفلحين من

 "السكان الصليين".  وانطلقا من دورهم الثاني فقد كانوا يتوسطون نيابة عن الفلحين

 الراغبين في إسـتئجار )ضمان( أراضي لزرعها  أو لتسـهيل وصولهم  إلى عيون  الماء

 من أجل ري أراضيهم. علوة على كل ذلك كان الفلحون المهزومون تحت رحمة الشيوخ

 القطاعيين ووكلئهم الذين يستخدمونهم كعمالة مجانية، سـخرة،  ويفرضون عليهم ,

. إعتباطا , مختلف الضرائب

 لم يطل الزمن بنظام القطاعيات هذا، فقد  تم إلغلئه  بعد سلسلة من الصلحات

(. و بالرغم من قصر الفترة  الزمنية   التي1932-1914التي فرضها ا البريطانيون  )  

 جري تطبيق ذلك النظام فيها و على الرغم من عدم شـــمول  تطبيقه جميع فئات

 الســـكان , فلقد ترك نظام القطاعيات تركة ل زالت حية إلى اليوم بما في ذلك

 . أنماط  التعامل بين الســـكان في البحرين على إختلف إنتمائاتهم الثنية



 بشــكل عام يمكن الفول إننا ل نســـــتطيع تجاهل نتيجتين من  نتائج الغزو ما

 زالتا تفعلن فعلهما.  الولى هي أن إســـتقرار الغرو قد  شجع المزيد من آل

 خــليفة وغيرهم من العشائر على الهجرة من الجزيرة العربية  والستقرار في البحرين

 . بعض هؤلء إضطر في أوقات لحقةإلى مغادرة البحرين إما طوعا أو بالقوة،. و ربما

 ســـاعدت هذه الهجرات المضادة إلى تشــــجيع مجئ عشائر أخرى بمن فيها سنة من

 الجانب الفارسي للخليج للحلول محلهم. إن الخلفية الثنية لهؤلء المهاجرين من

 السأأأحلين العربي و الفارســي,  وظروف استقرارهم في الخليج قد أسهمت في جعل

 الغزو دائما.  والنتيجة الثانية هي أن الغزو أسهم في تمييز قبائل معينة و في

 .صياغة الخيارات  الثنية لل خليفة وكذلك تحديد إطار تحالفاتهم المســـتقبلية

 اعترفت بريطانيا المهيمنة على الخليج بعد عقود قليلة من الغزو بنظام آل

 خليفة القبلي. ونشرت  قواتها فيما بعد  لقمع أي اضطرابات محلية ولصد أي قوة

1869خارجية معادية لل خليفة. واســتمر ذلك  الدعم البريطاني وخصوصا منذ عام   

 ليشكل مصدر قوة للنظام وحمايته واستقراره وازدهاره.   بالمقابل،  وكما هو حال

 الزعماء القبليين في المناطق الخرى من الشاطئ العربي للخليج،  فقد وقع آل خليفة

 القرن التاسع عشر سـلسـلة من التفاقيات مع بريطانيا.   لقد Pax Brittanica في بداية

   اعترفت هذه التفاقيات  بالهيمنة   البريطانية   على الخليج

 

 من ناحية  كما دشــنت ¸ من ناحية أخرى ¸ إقامة تشـكيلت  سـياســية و أنظمة

 حكم  قبلية في أغلب مناطق الخليج.    إل إنه  وعلى خلف النظمة القبلية التي

( فقد فشل آل خليفة بالندماج مع السـكان الرعية  وهو ما حدث لل6رعتها بريطانيا)  

 الصباح في الكويت وآل ثاني في قطر والقواسـم في رأس الخيمة والشارقة.  وعلى الضد

 من هذه التشـكيلت الســياسـية فلم تتطور البحرين إلى كيان سـياسي موحد ولم يتطور

 البحرينيون ليشــكلوا شـعبا واحًدا.   كما أن آل خليفة على خلف التشكيلت

 السـياســية في المنطقة اسـتمروا في المحافظة على هويتهم وصورتهم كحكام غزاة.

ليســت ســاكنةرغم هذه الجهود فإن الخلفية القبلية للعشــيرة الحاكمة  . 

 من جهتها  فإن  يتم إخضاع  روايات  آل خليفة عن تاريخها  ,  مثلها في ذلك 

  بما في ذلك  الضافة والحذف لتتلؤم مع متطلباتمثل كل الروايات, إلى  إعادة نظر

 الســياسـات المحلية والقليمية و تقلباتها.  , مثلما يحدث في كثير من الحالت

 المشـابهة فإن عمليات  إعادة النظر ل تعكس دائما رغبة حقيقية في تدقييق التأريخ

  موضع الحتفاء به في الكتب المدرســية والتاريخ1783و تصويب الروايات.   أضحى غزو 

 الرســمي ويتم الحتفاء بما يتعلق بالغزو من أشخاص وأحداث في وضع أسمائها على

 المباني العامة والشوارع ويحتفى بها في برامج الذاعة والتلفزيون، ومن خلل

 القصائد ومسابقات الغاني وكذلك الحتفالت والعياد الرســمية. احتفل آل خليفة في

  بمرور قرنين على غزوهم فيما أدانت جميع فصائل المعارضة هذه الحتفالت1983

   آل خليفة بالذكرى المئويةالمسخرة  التي قاطعها الشيعة.   اقتفت إحتفالت

   أثر احتفالت الوليات المتحدة الميركية بقرنين منالثانية  لغزوهم البحرين 

(.7قيامها.  كانت الحتفالت كبيرة وباذخة وشــملت مهرجانات  وندوات أكاديمية )  

 أكدت هذه الحتفالت الخرقاء للكثيرين بعضا من أسوأ التهامات الموجهة إلى السرة



 الحاكمة. ومن أكثرها دللة التهامات لهم بأنهم ل يزالون يتصرفون كغزاة مستندين في

.شرعيتهم على مكتســبات الغزو

 إنني على إقتناع بأن القبلية والغزو القبلي ليسا في حد ذاتهما معيقان لعملية

 بناء الدولة.  فهناك أمثلة من منطقة الخليج و خارجها تظهر أنه بالرغم من

 العداوات القبلية السابقة فقد تمكن الناس المعنيون من  تشكيل تحالف قبلي وتأمين

 الولء له بحيث أمكن تخطي الحزازات القبلية الســابقة ,  مما أسهم بدوره في

 التحرك في اتجاه بناء الدولة.    إن العقبة الرئيسية التي واجهتها البحرين في

 رأيي هي عدم رغبة آل خليفة بالندماج مع رعيتهم، وأنتج ذلك سياسات وإجراءات وسلوك

 .أحبط على الدوام الجهود التي كان بإمكانها السهام في بناء الدولة والمجتمع

 كما هو معروف في حالت شــبيهة  ل  يستند حكم من يروا أنفســـهم غزاة  و 

 مســـتوطنين  على الدعم المالي والسياسي أو غيره من قبل رعاياهم و ذلك لنهم

 يستندون على القوة لنتزاع الثروة . لذا تزداد أهمية الدور الذي يلعبه التفاخر

 بكون حكمهم يمستنداعلى شرعية الغزو.  و كما أشــرت فإن هذا هو  فرق أساسي بين آل

 خليفة وغيرهم من النظمة القبلية في المنطقة. شقت أسرة آل الصباح الحاكمة في

 الكويت مثًل طريقا آخر في علقاتها مع رعاياها، فمنذ تسلمها الحكم ، فقد كانت أسرة

 آل الصباح تعتمد على العائلت التجارية التي كانت تقدم الدعم المالي والسياسي

  ( أما الوضع في البحرين1995للمارة مقابل دور لهم في شؤون الدولة )هيكس والنجار 

 فكان مختلفا تماما.  فحتى قبل اكتشاف النفط فقد كانت العائلت التجارية في

 البحرين والوجهاء القبليون والمحليون معتمدين على إرادة آل خليفة،  ومنذ منتصف

 القرن التاسع عشر فقد تدخل النجليز عسكريا في مناسبات عدة وبشكل غير مباشر من

 . أجل تأمين علقة التبعية هذه وضمان بقاء النظام كما هو

 تبدو  هذه الملمح المتميزة بين الســــرة الحاكمة في البحرين  وأتباعها من

 الوسطاء  عدم اضطرارها إلى مشــاركتهم في السلطة والثروة ول حتى محاولة

 استرضائهم ســـــياســـيا أكثر وضوحا  حين نلحظ   انه وفي منتصف الخمسينيات فقد

 أبرمت صفقة بين العائلة الحاكمة في الكويت وكبار العائلت التجارية أما عناصر

1995الصفقة فقد كانت بسيطة كما يشرحها هيكس و النجار ) ). 

 فمقابل التنازل للسرة الحاكمة عن السيطرة الفعالة على  المراكز الحساسة في"

 الدولة تحصل العائلت التجارية في البداية ثم الكويتيين بشكل عام على مردود مالي.

 و بهذا  أضحى التجار مستفيدين من التفاق  مع الدولة  على التنمية المحلية و على

 قوانين  لسـتبعاد المنافسة الجنبية أوالتي  تشترط على الطرف الجنبي أن يكون له

 شريك كويتي وكذلك التفاهم الذي بحد من تدخل السرة الحاكمة في التجارة في الكويت

186-7)هيكس و النجار ص  ).

 أما في البحرين  فلقد بقي الوسطاء والوجهاء قوة سياسية مهمشة.  وعلى الضد من  

 شريحة الوجهاء التي يصفها  "ويـبر" لم تتمكن فئة الوسطاء والوجهاء في البحرين

 من الحصول على أي موقع مؤثر على سلطة الحكم  أو يجعلها قادرة على الصمود أمام

( .   وحيث أنهم قوة  هامشية ، فلم  تتطور1991النتكاسات المتكررة )جيرت و  ميلز   

 لديهم القدرة على  المشاركة في الشؤون العامة ولم تتطور لديهم العادات  و أنماط

 الســلوك التي كانت من الممكن أن تتوفر عن طريق ممارســـة تمثيل  قواعد إجتماعية



  الوسطاء والوجهاء  لوظيفةثابت .   كان يجري اختيارأو التعبير عن مصالح  جمهور 

تقديم الدعم والنصيحة وليس لكي يكونوا ممثلين   عن فئة  أو شـريحةمحددة أل و هي   

  ,  أو على الصح لبعضهم ,  سلطةالوسطاء والوجهاءأو طبقة بعينها .  و مع لهؤاء 

 قوية  أو تأثير  على شبكة محلية من العوائل أو قرية أو حي  أو مجموعة قرى أو

 أحياء   إل  إنه لم  يكن من المســـموح  لهم بالتحدث باسم المواطنين ككل.

 وبالرغم من   هذه الدرجة من  الهامشـية فلقد كانت لهم مصلحة في بقاء الوضع على

 حاله ,  مســـتقرا بل و راكدا ,  حيث أن بقاء النظام كما هو  يمكنهم من البقاء

  . إليهاهم أيضا في مواقعهم  كأسياد محليين لشبكات متنافسة يستندون

 حافظت السرة الحاكمة على نظام الوسـاطة فيما عمدت إلى تغيير وتدوير الوسطاء.

 تكمن معضلة الوجهاء في هشـاشة  الرض التي يقفون عليها.   صحيٌح  إن  السرة

 الحاكمة بحاجة إليهم لتأمين إسـتقرار حكمها , إل إنها  ظلت على الدوام تحتفظ

 بقدرتها على  الستغناء عنهم.  فعلى الرغم من أهمية دورهم السـياسي من وجهة نظر

 السرة الحاكمة لم  تسمح لهم بالنضمام إلى الطبقة السياسية أو حتى أن يكونوا من

1978الساعين إليها )ولمزيد من التفاصيل والمناقشة العامة انظر تيلي  ).

 بقي ميزان القوى محليا  على حاله  بالرغم من التحسينات المهمة من خلل سلسلة

  . ولفد إسـتمرت1932-و 1904من الصلحات التي أدخلتها بريطانيا في الفترة ما بين 

 جهود  تعزيز بعض هذه الصلحات العميقة التي جرت خلل العقد الول لهذا القرن .

 فبالرغم من المقاومة النشطة والقوى القبلية ورجال الدين والوجهاء  والعائلت

 التجارية عمد البريطانيون من أجل تهيئة الطريق أمام هذه الصلحات في البحرين،

 والتي لم تكن سوى محمية، إلى اتخاذ إجراءات حاســـمة  لم تكن تقوم بها  عادة  ا

  بإستخدام القوة لزاحة1923إل  في المستعمرات.  فلقد قام البريطانيون , مثًل ,  في 

 حاكم البلد وقتها ,  عيسى بن علي,  وإحلل ابنه حمد  محله.   وقد أسـفر  المر عن

 إجلء بعض القبائل من البحرين إلى الجزيرة العربية كما جرى نفي بعض الزعماء

 الدينيين فيما أضطر  بعض التجار البارزين وبعض وجهاء عائلت مهمة الذهاب إلى

.القبول  بالنفى القسري

  على العلقة ما بين التجار والسرة الحاكمة. شجع1932-1904انعكست نتائج إصلحات 

 البريطانيون في إطار مســاعي وضع اللبنات الولى للدولة   إقامة  تشــكيلت رسمية

 بما فيها مجالس متصة بشـئون  الغوص و التجارة ,   تتمثل فيها  مصالح التجار

 ويجري التفاوض مه السـلطة الســياسية عبرها. وقد أسهم في النجاح النسبي لما يعرف

 بإصلحات الميجر ديلي في إعادة تشـكيل تركيبة المجتمع التجاري والذي يستمد قوته

 من جذور التجار الدينية والثنية المتعددة  كما يسـتمدها من  علقات بعض هؤلء

 التجار التي تتجاوز الحدود السياسية للدولة الوليدة.  جرى خلل عقدين من حكم

( إدماج أفراد المجتمع التجاري المحليين والجانب1942-1923الشيخ حمد بن عيسى )  

 )العرب واليرانيين والهنود( في البنية السياسية النامية. قاوم رجال الدين

 والوجهاء من الطائفتين معظم هذه الصلحات مثل وضع الوقاف تحت إشراف الحكومة.

 رغم ذلك فقد عبـر قطاع واسع من الســكان و بخاصة  الشيعة عن دعم إصلحات الميجور

 ديلي من خلل توقيع العرائض.   أهال المتحدثون باسم الشيعة في عرائضهم المديح

 للجهود البريطانية  الهادفة إلى  "رفع الظلم" وإقامة بنية تحتية إدارية للدولة



 بما في ذلك المحاكم وقوة الشرطة. ولذات السباب فقد عبر كثير من  الوجهاء السنة

 في عرائضهم إلى البريطانيين بأن هذه "الصلحات المزعومة" تتم بالقوة  و على حساب

.مصالحهم

 وهناك  أمثلة عدة  توضح ذلك.  من بينها إن  البريطانيين  قاموا  وبالرغم من

 احتجاجات ممثلي السرة الحاكمة ووجهاء الطائفة السنية بتعيين مواطنين شيعة من أصل

 إيراني في قيادة قوات الشرطة  حديثة النشـــأة .   و ظلت سياسة ا البريطانيين

 الحريصة  على تعيين شيعة في مناصب قيادية في قوات الشرطة قائمة حتى الستقلل عام

1971. 

 وضعت إصلحات الميجور ديلي البلد على طريق مهمة , لنم تنجز بعد, أل و هي

 المهمة التاريخية ذات الطبيعة المزدوجة : عملية بناء والدولة  وتحويل سـكان

 البلد من رعايا ليصبحوا شـعبا .  ل  يمكننا الن  إل العتماد على الظن

 لتفســـــير حماس البريطانيين لتك الصلحات . وعلى هذا الظن يمكن  الشـارة  إلى

 توقعات قرب إكتشاف النفط  و إلى التوجس البريطاني من الطماع الوهابية ـ اليرانية

 وراء تصديهم لقامة النظام السياسي الجديد  في البحرين و وتدعيمه .  ولقد  تصدى

 الداريون  الستعماريون البريطانيون  لمهمة إصلحات دولة مستقرة وحديثة إلى حد ما

  حتى1926في البحرين,  و كان  آخر هؤلء  تشارلز بلجريف والذي بقي في منصبه من 

1960 . و لقد  سمي بجريف  ما بناه بـ" النظام الجديد" )بلجريف 1957 )

 لقد كان عدم الستقرار الداخلي المزمن في البحرين عامًل  مهما في دفع 

 البريطانيين إلى الهتمام بإدخال الصلحات. و من المصادر الرئيســية لعدم الستقرار

 تمكن الشــارة إلى  أنواع المقاومة المختلفة وتشمل هذه  العمال العنيفة للفلحين

 وصيادي اللؤلؤ المعدمين وهم ضحايا تسلط إقطاعيي آل خليفة ووكلئهم المحـليين.

( فكل يوم من أيام حياة أمثال هؤلء  هو يوٌم ملئ1986وكما نبه إلى ذلك )جيمس سكوت   

 بأعمال  مقاومة.  ويتعلق المر بعدد من العمال المباشرة وغير المباشرة بما في ذلك

 التخريب والخداع والهانات والشغب والتباطؤ في العمل وعدم النصياع للوامر. بالطبع

 فإن أعمال المقاومة اليومية هذه هي ردود أفعال متفرقة ومؤقتة ومحدودة وغير

 متواصلة. وفي حين أن مثل هذه العمال ل تؤدي غالبا إلى تغيير أساسي،  فإنها, من

8: 1989منظورين تاريخي و إجتماعي,  عوامل محفزة للتغيير. وتلحظ ايكستين ) ): 

 بأن هذه العمال المقاومة تؤدي ,  بعض الحالت , إلى إعاقة إستقرار النظام و"

 فقدانه شــرعيته , بل و إلىصعوبة إعاة إنتاجه, مما يقود  النخبة الحاكمة إلى

8التشعور بالحاجة إلىإدخال إصلحات يعتد بها") ) 

 من أهم الصلحات العميقة التي  قام البريطانيون بإعتمادها  هو  إلغاء نوعين

 من العمل الجباري وهما السخرة والعمل لقاء الديون المتوارثة. وقد قاومت السرة

 الحاكمة وحلفاؤها في الطائفتين هذين  الصلحين.  لقد  أدى هذا  اللغاء , إلى جانب

 إزالة قيود فرضتها تقاليد  ظالمة ، إلى توفير  العمالة المتحررة من القيود

 القادرة على  النخراط  في المشاريع القتصادية الجديدة والمتنامية إثر اكتشاف

 النفط.   لقد وجد صيادو اللؤلؤ والفلحين والعبيد وغيرهم من بؤســـاء البلد

 أنفسهم لسباب عديدة خارج إطار مهنهم التقليدية، لكن المحظوظين منهم والقادرين

.جسمانيا شقوا طريقهم للعمل في شركة النفط أو في مؤسسات العمال الجديدة



 نتج عن التغييرات التي شــــهدتها البلد في هذه المرحلة تطورات ذات طبيعة

 مستديمة. لقد كان البريطانيون مهتمون بوضع أسس الدارة المحلية  اللزمة لقيامها

 بالواجبات الولية للدولة مثل المحافظة على النظام العام وجمع الضرائب وتوزيع

 .عوائد النفط المرتقبة والرسوم الجمركية

 أدى  التوسع في بنية الدارة الحكومية إلى أن تتحول تدريجيا  إلى منافسة شركة

 النفط، وما تفرع عنها، على العمالة المتعلمة وشبه المتعلمة محدودة العدد. و رغم

 هذا التنافس بقَي ســوق العمل ولعقود طويلة يعاني من الستقطاب الثني.  وجد العبيد

 والفلحون المعدمون وصيادو اللؤلؤ السابقون أنفسهم يعملون جنبا إلى جنب.  ومن أجل

 مواجهة الحتياجات الخاصة لكبار المستخدمين، فقد جرى افتتاح المدارس.  وكما ارتأى

 النجليز حينئذ فقد كانت هذه المدارس مختلطة من أبناء الطائفتين رغم احتجاجات

 السرة الحاكمة ورجال الدين الشيعة والسنة المتنفذين. جرى التعاقد مع مدرسين من

 مصر ولبنان وسورية ، وباعتبارهم  متحررين من الحساسيات الثنية المحلية ، فقد شكل

.هؤاء المعلمون عامل اندماج مجتمعي لنظام التعليم

 التطور الخر الذي كان له تأثيراته بعيدة المدى , فهو إدخال النجليز لترتيبات

 إدارية يتم بموجبها رصد موارد مالية مجزية للمير ومن خلله للعائلة الحاكمة. وأهم

 هذه الموارد  تخصيص رصد ثلث واردات النفط  للحاكم و عائلته. إضافة إلى ذلك فقد

( .9جرى وضع نظام السجل العقاري فإن أي أرض  أو غير مسجلة تصبح "أراضا  أميرية")  

( النمط العام لتأثير النفط على النظمة العشائرية على103: 1990يصف النقيب )  

 الشاطئ العربي للخليج قائًل: "إنه في حين أسـهم توزيع عوائد النفط في إنشاء

 الدولة ومؤسساتها التي تسهم بالتالي في توزيع تلك العائدات  على السكان  عن طريق

 النفاق الحكومي , إل إن أولى تأثيراته هي  تعزيز السرة الحاكمة وتحويلها إلى

 "مؤسسة سياسية تمتلك الدولة

 أما التطور الثالث فهو بروز شريحة من رجال العمال والوسطاء والبيروقراطيين

 والحكومة من أوساط تجار اللؤلؤ والعائلت المرموقة في المدينتين الرئيسيتين

 المنامة والمحرق. وبمرور سنوات أضحى ابناء )وإلى حد بنات ( الوجهاء والعائلت

 التجارية يحتلون الوظائف العليا والمتوسطة في قطاعات الحكومة. تلقى الكثير  من

 هؤلء  تعليمه في الخارج وخصوصا في معاهد التعليم  و الجامعات في بغداد وبيروت

 ودمشق والقاهرة. وإلى جانب مؤثرات أخرى فقد اكتسب الخريجون البحرينيون وهم باللف

 من خلل اقامتهم أو زيارتهم للحواضر العربية الفكار  القومية واليسارية وانضمت

 أعداٌد  منهم إلى منظمات سـياسية تتبنى تلك الفكار,  التي تشـمل إدانة الطائفية

.وغيرها من الفكار التقليدية التي تهدد الوحدة الوطنية

 يتمثل التطور الرابع في ظهور تشققات في الجدار الذي يفصل بين مكونات المجتمع

  تمكنت الشرائح الفقيرة من الطائفتين ان تعمل جنبا1783في البلد. فلول مرة منذ 

 إلى جنب و في ظل ظـروف عمل متشــابهة.   لقد  وفرت اماكن العمل الحديثة واوضاع

 العمل في صناعة النفط والنشاطات الخرى المترتبة عليها، ما سـيشكل لحقا أرضية

10مشـتركة لنضال العمال الذين اندمجوا مع بعضهم البعض.) )

 إنني أرى مسيرة  التجاذب الجارية في التاريخ القريب للبحرين كإحدى  نتائج

 عملية اجتماعية سياسية شـكلتها تلك  التطورات التي لخصتها أعله. و هي عملية



 اجتماعية سياسية ما تزال تؤثر في تشكيل خيارات العمل السـياسي الهادف, رغمن

 تعثراته , إلى إزالة المكونات الثنية من بناء الدولة والمة.   فبالرغم من تعرجات

 التاريخ الواضحة فإن أبرز تجلياته هو إسـتمرار التنازع ما بين التعبئة الثنية

 والتعبئة الوطنية.  وفي الوقت الذي أشعر فيه بغموض تعبير الثنية الذي أستخدمه

 هنا فإنني أعني بالثنية في إطار البحرين المجتمع القائم على التضامن والذي

 تستثيره القرابة والقبلية والخلفية الدينية. أما تعبير  الوطنية فهو أكثر

 إشكالية حيث أنه يشير في إطار البحرين إلى مستويين من الهوية وهما البحريني

 والعربي. وبكلمات أخرى فإنني أرى   التنازع قائما بين القوى الجتماعية السياسية

 السـاعية للحفاظ على الوضع الراهن  )زيادة أو نقصانا ( والقوى الجتماعية

 السياسية المدافعة عن التقدم و  التنوير )زيادة أو نقصانا(.    يعني "التنوير"

(   " رفض السياسة الطائفية ومعارضة198-  1980في البحرين حسب ما يطرحه خوري )  

 الحكم الستعماري والنظام القبلي والدفاع عن قضية الطبقة العاملة" أما قوى

 الرجعية فإنها، ومع لجوئنا للتبسيط، تتمثل في السرة الحاكمة والوجهاء والمؤسسة

 الدينية )زيادة أو نقصانا(. في حين أن قوى التنوير تتمثل في المجتمع التجاري

.الناشئ والموظفين المدنيين والعمال



 

أدوات الحكم

 حافظ آل خليفة على حكمهم  بالقوة  و  بفضل الدعم البريطاني بما في ذلك عدة

 مناسبات للتدخل العسكري المباشر. إل إن هذا ليس إل جانبا من الصورة.   فمن ناحية

 أخرى  فإننى أرى إن  إسـتمرار حكم آل خليفة , رغم المقاومة المسـتمرة  و

 الدؤوبة,  يعود بدرجة أكبر إلى إسـتخدام العائلة الحاكمة  و بفاعلية كبيرة

 للتشطير العمودي للمجتمع ,  وهو إسـتخدام جرى التوسع فيه وإحكامه  بحيث أضحى

 أداة فعالة لسـتفرار السلطة  ولضفاء مسـوح الشرعية عليها.    وأعني بالتشطير

 العمودي البقاء على إنقسام المجتمع والمؤسسات الجتماعية في متوازيات مفصولة عن

 بعضها البعض من خلل العزل السياسي أساسـا. جرى البقاء على العزل السياسي في

 البحرين من خلل التعبئة من قبيل استخدام الحكايا والساطير والروايات الطائفية

 والثنية .  و لقد تثبتت بعض هذه الحكايا والساطير والروايات الطائفية عبر

 إلصاقها  بأجزاء منتقاة من تاريخ البلد ,  ومن خلل توظيف دللتها. و كما الحال في

 مجتمات أخرى,  فرض المتنفذون ضمن كل شطر عمودي في البحرين  النضباط ضمن مجال

 نفوذهم ولكن ليس إلى الحد الذي يمنع تدخلت النظام المباشرة وغير المباشرة حيثما

 .دعت الحاجة

 يجد المراقب في الطرف الول من النظام التشطيري السرة الحاكمة وحلفاؤها من

 زعماء العشائر السنية من ناحية وفي الطرف الخر سـكان القرى من  الشيعة المعدمين.

 وبالرغم من أن الجانب يشكلون حاليا ثلث سكان البلد، فإنهم مستبعدون من هذا

 النظام.  إل إن من  المفارقة  أن الجانب الذين يعيشـون بأذونات إقامة مؤقتة وليس

 لهم من الحقوق سوى حق العمل فإنهم يلعبون أدوارا مهمة تقود فإلى تمكين النظام من

 .إبقاء قبضته على المجتمع

 بداهة فإن النشطار العمودي بين الشيعة والسنة هو النشطار الوضح،  لكنه ليس

 الوحيد في تركيبة النظام، فهناك عوامل أخرى في التراتب الجتماعي والتي تفعل

 فعلها باستقللية أو إلى جانب النتماءات الطائفي.  أعني بالتحديد هنا عوامل النسب

 والخلفية القبلية والخلفية المدينية ـ الريفية التي ُتستنفز ويمكن اسـتنفارها

( في عمله الموسوعي عن1978لتعزيز تشطير النظام الجتماعي السياسي. يصف حنا بطاطو )  

 العراق وضعا أكثر تعقيدا في حاضرة إقليمية. وهنا يجد الباحث عدد من التراتبيات

 تفعل فعلها بالتناوب فيما بينها حيث المرتبة الدينية ومرتبة الثروة ومرتبة

 المجموعة الثنية والوضع الجتماعي والسلطة. يقول بطاطو: "هناك بالطبع توافق بين

 جميع هذه التراتبيات أي أن الذين  يقفون في قمة مرتبة السلطة هم عادة ممن يقفون

 في قمة مرتبة الثروة أو في قمة التراتبيات الدينية والطائفية والمكانة

."الجتماعية

 يلعب التشـطير الثني أي الثنائية الشيعة ـ السنية نقطة انطلق في نظام

 التصنيف الجتماعي المستقر. فهو يوفر علمة اثنية فارقة , ومن السـهل التعرف عليها

 ,  يسـتخدمها الناس لتمييز بنيتهم الجتماعية و لتحديد أسـاليب تعاطيهم مع الخرين

( .  لكن لستخدام التشــطير الثني حدود بالطبع  و لهذا ســأسـعى1978)ايكبستين   

 هنا لتحاشي المبالغة في أهمية التشــطير الثني.  و مع ذلك و حتى لو تجاهلنا



 وظيفة الثنائية الشيعية ـ السنية كآلية للتحليل فإنه يتوجب ملحظة التباين الشديد

 .في  معناها الجتماعي ومغزاها السياسي

 إن تصنيف الجماعات في البحرين استنادا على معيار اثني منذ بداية هذا القرن

 يخفي عددا آخر من  التصنيفات المتولدة عن إسـتخدام المعيار الثني . و من بين

 التصنيفات المضمورة : الشيعة والسنة، السنة العرب والسنة غير العرب، السنة

 المالكية والسنة الشافعية، الشيعة العرب والشيعة غير العرب، الشيعة الصولية

 والشيعة الخبارية، السنة القبائل )مع او بدون آل خليفة ( والسنة الخضيرية والسنة

11الهولة، وشيعة المدن وشيعة الريف) ). 

  ( أن هناك انقسامات فقهية ضمن1989 ولوسن 1983أظهرت البحوث المعاصرة )خوري 

  وهولز1982( كما أوضح  باحثون  آخرون )التاجر 12الشيعة وضمن السنة سواء بسواء.)

( . ويمكن لقوائم التصنيف الثني أن تطول إذا13( التباينات اللغوية في البلد)1987  

 ما أضفنا معايير أخرى مثل المعيار الجتماعي القتصادي ومصادر الثروة والوضع

 الجتماعي والتعليم والمهنة والتي تخترق معظم المجموعات الثنية وتقسـمها الى تجار

 ووجهاء وعبيد سـابقين وسـادة وغير ذلك.  من جهة  أخرى قـســم التعريف الحكومي

 للجنسية في مرحلة الستقلل السكان إلى مواطنين وبدون وأجانب. يحتاج التصنيفين

 الولين الى مزيد من الشرح. والخذ بالعتبار عوامل اقتصادية وسياسية فإن المواطنين

  كل مجموعة فرعية1974مقسمون الى فئات في نظام مراتبي. ويضيف قانون الجنسية لعام 

 : على حدة كما يلي

. المواطنون المولودون في البحرين من أبوين بحرينيين (1

. المواطنون المجنسون سواء ولدوا في البحرين أو خارجها (2

. المواطنون الذين يثبتون أن أصولهم بحرينية (3

 أما البدون فيجري تعريفهم بأنهم غير محددي الجنسية من سكنة البحرين. وبموجب

 ما جاء في الكتاب الصادر عن هيومن راتيس ووج "البحرين انتهاكات روتيينة  و نفي

  فإن عدد البدون يقدر بعشرة1996روتيني"،  نقل عن تقرير الخارجية المريكية لعام 

 آلف. "والكثير منهم من سكنة البحرين لعدة أجيال، وغالبية هؤلء الشـيعة من أصل

(. و على1997:12إيراني، ولكن هناك أقلية من السـنة العرب" )هيومن رايتس ووج   

 العموم يمكن القول "إن فئة البدون هم القل تمتعا بحماية القانون من بين سكان

."البلد و أكثرهم تضررا من عدم  التزام الدولة بمسؤولياتها الدولية تجاه سكانها

 وفي ظل مجتمع جرت فيه تمايزات حادة خلل العقود الثمانية أو التسعة الماضية

 كالمجتمع البحريني فإن الصراع الثني سواء أكان مستترا أو واضحا هو تجربة يومية

 وتكتسب أي ثنائية منها او تضافر عدد من هذه الثنائيات أهمية خاصة في تحديد أبعاد

 النـزاع الجاري.  تتراجع أو تتصاعد أهمية وحضور الثنائية الشيعية ـ السنية تبعا

.لتفاعل ثنائية أخرى أو مجموعة ثنائيات

 سأحاول في الصفحات التالية أن أتعوض ببعض التفصيل إلى  مختلف القواعد التي

 تستند إليها فرضـيتي بأن جميع التصنيفات والتصنيفات الفرعية غير الرسمية  بما في

 ذلك تلك التي ذكرتها سابقا أو التي لها علقة بتقرير  بالهوية الجتماعية

 والسياسية تشكل الساس الذي تستند عليه أية محاولة جدية لفهم  الصراعات الدائرة



 في البلد أو لصياغة حلول  لهذه الصراعات.  و كما  يظهر  من متابعة تاريخ التجاذب

 السياسي في البحرين ان هذه الهويات عرضة للمساومة والتأقلم مع ظروف متغيرة ونظرا

 لطبيعة مكونات هذه الهوية الغامضة والمتغيرة فإن الباحث ل يستطيع أن يتنبأ مسبقا

.بأهمية أو عدم أهمية هذه العوامل تجاه قضية معينة في زمن معين

 تمكن آل خليفة من خلل استخدامهم للتراتبيات القائمة التي حافظت على التشطير

 العمودي وعلى تلك المحبطة لفرص التفاعل العمودي للمجتمع، و كذلك عن طريق الدعم

 الستراتيجي الخارجي ـ أن يحافظوا على حكمهم و إضفاء شرعية محلية عليه . وحتى قبل

 سيطرتهم عائدات النفط و غيرها من  المصادر الحديثة لتجميع  الريع  وتكديس الثروة

 بزمن طويل، فقد استطاع آل خليفة احتكار استخدام القوة في البلد و إحتكار آليات

 التوسط فيما بين المراتبيات القبلية والطائفية في البلد  مما مكنهم من  فرض

 التعايش في مجتمع مشطر و من السـتفادة القصوى من ذلك التشـطير. شـكل  احتكار آل

 في الخليج منذ (Pax  Britannica) خليفة لسـتخدام القوة  جزًء من أسس السلم البريطاني

 بداية القرن التاسع عشر.  أما من يتمرد أحيانا من القبائل المحلية على زعامة آل

 خليفة فقد تعاملت معهم السـلطات العسكرية البريطانية بقسـوة.  و سـيشكل هذا

 الركون الى قوة خارجية جاهزة,  إلى اليم , مصدرا أسـاسـيا  لشرعية حكمهم مما

 يفسر رفض آل خليفة الحازم لكل المحاولت الداعية لتشـجيعهم على  السعي وراء مصدر

 .داخلي لشرعية حكمهم

 في معرض الجابة  على سؤاله حول كيفية تحكم هذه الســر  الحاكمة في إمارات

( ما تلخيصه  إنها تحكم من خلل المجموعات107-105 : 1990الخليج، يقول النقيب )  

 التضامنية غير الرسمية   وعن طريق إستخدام تقســيم محكم للعمل و الدوار بين هذه

 التضامنيات . وتعني المجموعات التضامنية , أو التضامنيات , هنا مجموع  القوى

 الجتماعية المسموح لها بالتعبير عن نفسها أمام ممثلي  المؤسـسـة الحاكمة ,  وذلك

 من خلل زعماء العشـائر والعائلت أو المكلفين من قبل هؤلء. و رغم إن  التضـامنيات

 هي تنظيم غير رســمي ,  إذ  ليس هناك جسـم رسـمي لتمثيل هذه القوى الجتماعية, .

 فإن لها تواجد ملحوظ  في مختلف مؤسـسـات الدولة: الحكومة والمجالس البلدية

 والمحلية والشرطة والجيش. وحسب تحليل النقيب فإن هناك ست مجموعات تضامنية غير

 :رسمية إضافة الى السرة الحاكمة كما يلي

 المؤسسة القبلية: الشيوخ القبليون والذين تتعامل معهم الحكومة على المستوى -1

.المحلي

 التجار: كبار التجار وزعماء العائلت التجارية وهم منضوون في إطار الغرف -2

.التجارية والصناعية

.المؤسسة الطائفية: زعماء الطوائف مثل الشيعة والباضية والسنة والزيدية -3

.المؤسسات الدينية: قادة الحركة الدينية والمطاوعة وغيرهم -4

 الطبقة الوسطى: من أجل الحؤول دون قيام نقابات لصحاب المهن التخصصية فإن -5

.الحكومة تتعامل معهم من خلل عائلتهم

106العمالة: حيث يوجد عمال مواطنون والعمال المنتمون لمنظمات نقابية. )ص  -6 ) 

 يجب التنبه هنا الى ان الهمية النسبية لمختلف المجموعات تتباين كثيرا من



 دولة خليجية الى أخرى بل  ومن وفت  آخر في ذات الدولة. وبالرغم من التشـابه

 الكبير في العديد من مظاهر الحياة فإن العلقة بين الدولة والمجتمع تتفاوت كثيرا

 في بلدان هذه المنطقة . وبغض النظر عن تعريف  المجموعات التضامنية , أو

 التضامنيات ) أو التعاضديات( , و وبغض النظر عن الظروف التاريخية لتشـكلها و

 بروزها .  فإن هذه أو التضامنيات ل تعمل باستقللية عن الحاكم أو العائلة الحاكمة

 او فعاليات المجتمع القتصادية والجتماعية والسياسية. ولم يكن باستطاعة أي منها

 البقاء دون موافقة الحاكم والفعاليات الخرى ,  إن لم نقل الدعم النشط منهم .  و

يوفر  تاريخ حركة الخوان في السعودية  نموذجا  ساطعا على ذلك.  يناقش اليوبي )

( صفتين مهمتين للتضامنية حيث يلحظ ,  استنادا على أطروحات جوليمو اودنيل, إن1995  

 و الثانية هي  Bifrontalالتضامنيات تتصف بصفتيين  , الولى هي  ثنائية الواجهة

 التضامنية ثنائية الواجهة بمعنى أنها تنحو من جهة نحو"  .  Segmentary  التشطيرية

 من الجهة الخرى  تنحو نحو الخصخصة , Statism التتركيز  على الدولة  ودورها

Privatisation .   تتشـــكل العملية الولى نتيجة ســـيطرة الدولة على مؤســســات المجتمع 

 المدني  . بينما تتشـــكل العملية الثانية نتيجة  إنفتاح مساحات محددة في مؤسسات

 الدولة  أمام ممثلي مجموعات المصالح في المجتمع المدني. والتضامنية هي تشطيٌر

 كذلك ,   إذ  إن وظائف التضامنية و تأثيراتها الجتماعية تتفاوت تبعا  للتفاوت

189: 1995الذي  يولده الوضع الطبقي " )أيوبي  ). 

 يظهر التقلب في المهام التي نهض بها عدد من الحلفاء القبليين الذين دعموا

 غزو آل خليفة للبحرين مدى هشــاشــة التحالفات القبلية و عدم ثباتها  كأساس

(.  و يمكن من14للتضامنية كما يبين الطابع المؤقت لكل ما يتحقق عبرها من مكاسب)  

 متابعة متأنية لتطور نظام  آل خليفة  و دراســة علقاته مع المجتمع  والقوى

 الجتماعية  التي تشكل القواعد المحلية لسلطته أن  ل يدعم القول بوجود التضامنيات

.كتنظيمات غير رسمية أو شبه رسمية . وسوف أتوسع في هذه النقطة

 دعني أول أوضح معنى نظام آل خليفة  المستخدم في هذا البحث.  إنها تدل على

 نمط استبدادي من أنماط الحكم  تبلور تدريجيا إثر الصلحات السياسية  و

 الاقتصـادية البريطانية خلل العقود الولى من هذا القرن.   وفيما تشكل السرة

 الخليفية الساس الثابت للنظام وقاعدة  التحكم في  السلطة فيه فإن ممارسة  هذه

.   فعلى البؤرة  الحاكمةالسلطة  هي ممارســـة  ممركزة  وتنحصر  في أيدي   

  فقد انحصرت البؤرة  الحاكمة بالشــيخ الحاكم1957 حتى 1926امتداد الفترة ما بين 

1959ومستشاره البريطاني تشارلز بلجريف. بينما تشــكلت هذه البؤرة  الحاكمة منذ   

   من الترويكا التي كانت تضم  الشــيخ الحاكم, عيسى بن ســلمان , وأخويه1971حتى 

 خليفة  و محمد.   إل  إن المور لم تكن على ما يرام دائما. فلقد أدى الصراع

   على التقاعد القســري .   ما1971العنيف داخل السرة  إلى  إحالة الخ الصغر عام 

 تجدر الشــارة إليه إن هناك اعتراف رسمي بوجود  ما أســميه هنا بالبؤرة الحاكمة.

 ففي البلغات الرسمية ووسائط العلم في البحرين يجري   الشـــارة إليها

".  و يعرف دارسو السياسة العربية المعاصرة أن هذا التعبيرالقيادة السياسيةبـ"  

 .شائع في البلدان ذات الحزب الواحد



   أضحت القيادة السياسية أو البؤرة الحاكمة1973منذ إزاحة  العضو الصغر في  

 تتمثل  في المير عيسى بن ســلمان وأخيه خليفة , رئيس الوزراء ,  بال ضافة   إلى

 ولي العهد حمد بن عيســى . وهناك تكهنات يحسن بي أن أتجنب التطرق إليها حول

 هامشـــية دور ولي العهد ضمن الترويكا الحالية حيث يبدو أنه يتم إسـتبعاده   من

 .وقت لخر من المشـــاركة كعضو في  بؤرة الحكم

بين بؤرة الحكم من جهة وبين تم تنظيم و  ضبط العلقة الرســمية 1932منذ العام   

  .  و لقد تجددمجلس العائلة الخليفيةبقية أفراد  العائلة  الحاكمة  من خلل 

 هذا التنظيم عندما قام   الشــيخ عيسى بن حمد , عشـــية أول انتخابات نيابية في

  , إلى اصدار مرسوم  أميري  لتكريس  الصفة الرســمية  لمجلس1973البلد عام 

 العائلة الخـــليفية. وبموجب هذا المرسوم فقد أضحى المجلس جهازا رسميا في الدولة

 وله  جهاز  تنفيذي ومكاتب إدارية و موظفين متفرغين .  ويرأس الجهاز أحد أفراد آل

 خليفة برتبة وزير.  أما لجهة عضوية  مجلس العائلة الخليفية  فإنها تتم عن طريق

 تعيين أفراده  من قبل المير كممثلين معترف بهم لمختلف فروع وأجنحـة العائلة.

 يعالج   المجلس في اجتماعاته الرسمية  الشـــئون  الداخلية في االعائلة وخصوصا

 تلك المتعلقة بالراضي المخصصة لفرادها  و بيع العقارات وغيرها من الممتلكات علوة

 على معالجة ما قد يبرز من  إختلفات و قضايا و نزاعات.  وبغض النظر عن مكانتهم

 فإن من غير المسـموح لي فرد من  أفراد السرة الحاكمة إحالة هذه القضايا على

 المحاكم  العتيادية رغم إن أغلب المناصب العليا في الجهاز القضائي يكترها أبناء

 الغائلة نفســها.  /ن جهة أخرى  من  أفراد السرة الحاكمة ممنوعون  كذلك من

 .الدخول في عمليات  بيع  كبرى وخصوصا للعقارات بدون موافقة مسبقة من قبل المجلس

 بالسـتناد إلى ما ســبق يمكن القول إن استقرار النظام و فاعليته يعتمدان على 

(  " المخزون الحتياطي لمصادر القوة".   و1968تعبئة ما يطلق عليه ستينجكومب )  

 سـواٌء  أكانت العائلة الحاكمة  تقوم  بتعبئة المكونات الداخلية أو الخارجية من

 هذا  المخزون الحتياطي , فلقد عن طريق إسـتخدامها الفعال لهذه المكونات من إخضاع

 المجتمع و تطبيق محكم  لســتراتيجيات ثلث هي  إسـتراتيجيات الختراق والتشـطير

 والتهـميش.  و بها أصبح من الواجب أن يحظى أي نشاط ذي قيمة  في  المجـتمع على

 رضا النظام. وبهذا المعنى  يمكن القول إن  نظام آل خليفة ينتمي الى من يمكن

( بنظام "النخبة الحاكمة فوق الدولة" .114: 1986تصنيفه على,  رأي توماس مان  )  

 فعن طريق إسـتخدام مزيج من  المصادر الخارجية والداخلية  يستطيع النظام الخليفي

 , و في وقت واحد,   أن يمارس "السـلطات  الستبدادية" لدولة ما قبل الحداثة  و

 سـلطات  البنى  التحتية للدولة الحديثة، حسب تعابير  توماس مان.  يمكن ملحظة

 السلطة الستبدادية لنخبة الدولة في عدد واسـع من الجراءات التي تتخذها دون

 الدخول  المقنن و المنـتظم ضمن إطار مؤسـسـاتي  في  مفاوضات و مساومات مع

 مجموعات أخرى في  المجتمع.  كما يمكن ملحظة سلطة البنية التحتية  في  القدرة

 الفعلية  للدولة على اختراق المجتمع المدني و فرض التنفيذ الفعلي للقرارات

113السياسية  في عموم البلد. ) المصدر السابق ص  ).

 إن العتماد على عوائد النفط وغيرها من المداخيل ه الذي  تتراكم مما تحصل

 عليه الدولة من الدول  الخارخية الراعية لها  أعطى للبحرين صفاة الدولة الريعية.



 إن الضخامة النسبية لهذه المداخيل في البحرين , منا في غيرها من دول الخليج ,

 جعلت لنظام في غير حاجة إلى  استيفاء الضرائب  المباشـرة من المواطنين .   كما

 مكنت عوائد النفط وغيرها من المداخيل النظام من إعاة  توزيع  بعض هذه المداخيل

228: 1995عن طريق التوظيف في أجهزة الدولة  و عن طريق الخدمات الجتماعية ) أيوبي 

( نتائج سياسية أخرى تتولد جراء نمو  الدولة224 :1995(. يعرض نزيه اليوبي )  

 الريعية  .  إذ تصبح أجهزة  الدولة  بمثابة  القاطرة الرئيســـية  المحركة سـواء

 ً لجهة تســهيل الدوران القتصادي في  البلد  أو لجهة وتخصيص الموارد اللزمة

 لتغطية إحتياجات  مختلف القطاعات القتصادية والمجموعات الجتماعية .  ويقترح

  (  نلخصها فيما228اليوبي عددا من الستنتاجات الهامة  بالنسبة لدول الخليج ) ص 

:يلي

 أ(  حيث أن الريع يؤخذ  يعتمد على السوق الخارجية  فإن الدولة تصبح وسيطا 

. بين النظام الرأسمالي العالمي و بين القتصاد والمجتمع المحلي

 ب( تصبح الفعاليات القتصادية شديدة النشـغال بمحاولتها الهادفة للوصول الى

.دورة الريع بدًل من الهتمام بإقامة قاعدة إنتاجية فعالة

 ج(  تشجع الدولة  بروز مسـتويات معينة من إتكالية المواطنين عليها , أي

 الدولة ,  وعلى ما توفره من  تسـهيلت و  خدمات إجتماعية.  . وضمن علقة

 التكاليـة هذه يصبح المواطن "غير مياًل إلى أن يمارس و بشـكل مسـتقل  أي فعالية

 ."سـياسـية أو إفتصادية , ناهيك عن توجيه التقد الجدي للدولة

 د(  يوفر إسـتقللها المالي  للدولة "درجة عالية من الستقللية النسبية عن

 المصالح المحددة لمختلف طبقات المجتمع" . ونتيجة لذلك تستطيع النخبة الحاكمة

 بمرونة نسبية  تغيير السياسات العامة. بل و التراجع عنها و عكسها , كما تسـتطيع

 .إنتقاء الحلفاء, بل تغيير ولءاتها السياسية و تعهداتها

 هـ(  عن طريق هذه  الدرجة العالية  من الستقللية النسبية التي تتمتع بها

 الدولة فإنها قد تكون قادرة في بعض الحالت من خلق  فئات و طبقات إجتماعية  جديدة

 .,  وكذلك تدمير أو إعادة  تشــكيل فئات و  طبقات  قائمة

 ان أحد النتائج المباشرة لسيطرة  العائلة الخليفية  على الريع وقنوات تدويره

 هو  تحويل الولء للنظام على أن يكون  شـــرطا مقبوًل من الشتراطات الجتماعية

 الســائدة .  ويتم تأمين هذا الولء للنظام من قبل  قوى متفرقة ومتنافسة  في

 المجتمع عن  طريق  نظام معقد يسـتند إلى التشـطير الجتماعي  كما  يعتمد  على هرم

 من  الوسطاء من  وجهاء البلد.  يقف المير على قمة الهرم التشطيري للسـادة

 الوجهاء  بإعتباره السيد  المطلق.   وكما ذكرنا سابقا فهو يدين بمركزه  إلى

 موروث السـياسة   البريطانية إبان خضوع البلد لسـيطرتها . و لقد تضمنت هذه

 السـياسة تخصيص ثلث عائدات النفط إلى حاكم البحرين و عائلته.   من جهته لعب

  , وهو أحد الصلحات اتي أدخلها البريطانيون , دورا1920نظام السجل العقاري لعام 

 هاما في هذا الجانب. فحسـب ذلك النظام  تم تحويل جميع الراضي غير المملوكة و غير

 المسجلة الى "أراض أمـيرية" ,  كما  تم تحويل بعض الراضي غير المملوكة إلى وقف

 لمجلس العائلة الحاكمة.   أدت عوائد النفط واليجارات والعقارات و الستثمارات



 الخرى  إلى  توفير أموال تغطي  اللتزامات المالية المترتبة على  تخصـيص مخصصات

.  فردا  ينتمون للعائلة الخليفية3000-2500شهرية لكل فرد من بين 

 يمارس المير دورا  مزدوجا , من جهة يقف كشـيخ قبيلة  على قمة هرم قبلي  و من

 جهة أخرى يقف كرئيس على قمة نظام سـياسي في دولة  حديثة.  بممارسـته المتزامنة

 لهذين الدورين  , بالضافة إلى عضوية بؤرة الحكم , فإن المير يتمتع بسلطة  كبيرة

 للتصرف بالثلثين الباقيين من عوائد النفط , علوة على  ما يتوفـر من  الموارد

 العامة الخرى.  تتمتع بؤرة الحكم بسلطة مطلقة تمكنها من تدعيم نفوذ السادة

 الوسطاء أو إضعاف ذلك النفوذ.   وتتمكن بؤرة الحكم  عن طريق إسـتخداما للموارد

 المتاحة   لها  من توزيع الهبات والمكرمات في هيئة وظائف أو تسهيلت مالية أو

 هبات عقارية.   وتعمد وسائل العلم الرسـمية ، منذ حل  المجـلس الوطني،  إلى

 تصــوير أي مشروع جديد سواء أكان ذلك مشروعا كبـيرا للبنية التحتية أو مجرد

 زيارة  مدرسة بأنه مكرمة أميرية. وشملت قائمة ما يســميه العلم الرسـمي

 بالمكرمات الميرية في الونة الخيرة   إطلق سـراح عدد من المعتقلين السياسيين.

 وإذ يتطلب المر تدخل وسيط  من الوسـطاء الوجهاء في بعض هذه المكرمات فإن هناك

 أصناف أخرى من المكرمات ل تتطلب هذا التدخل. وسواء تم ذلك من خلل الوسطاء أو

 بدونهم  فإن بؤرة الحكم تمكنت من تحويل  تقديم المكرمات  أو الحرمان من المكرمات

  .إلى فن من الفنون , ناهيك عن تحويل المكرمات إلى أداة فعالة من أدوات الحكم

 

 ترتب على الستراتيجيات التي تبناها النظام إعاقة قيام هيئات جماعية

 تســتطيع السـتناد إلى تاريخها او مكوناتها لدعم مطالبتها بحصة في النظام. في

 حدها القصى  يمكننا أن نتصور  هذه  المطالبات في المطالبة بالمشاركة في السلطة

 السياسية مع  بؤرة الحكم . و في حدها الدنى فقد ل يزيد عن مطالبتها بؤرة الحكم

 بأن تشـملها برعايتها و مكرماتها.  من المهم ملحظة إفتقاد الوسطاء في البحرين

 في البحوث والدراساتالى الثقل السياسي والعددي الذي توصف به شريحة الوسطاء 

(.177 –1995:176المتعلقة بالمجتمع العربي المعاصر )أنظر على سبيل المثال : أيوبي 

 تتواتر الشـارات التي تؤكد القتناع  بأن النظام يفضل التعامل مع المجتمع من

 خلل وسطاء مختارين ولكن على بشـكل مؤقت. وكنتيجة لذلك فإن الوسطاء الوجهاء

 متفرقون ويفتقدون الى التماسك و التجانس  في نظرتهم ومطالبهم وتطلعاتهم الثقافية

  يترتب على التكليف بمهمة الوسيط أي منصب او مكانة او دور.  إل إنوالسياسية. ل

 هذا التكليف يوحي  بححصول الوجيه الي تم إصطفائه  على ترخيص بالقيام بدور سياسي

–غير محدد المعالم  وبصلحيات محدودة و خلل فترة زمنية محدودة وضمن حيز جغرافي   

تصورات بؤرة الحكمإجتماعي محدود أيضا.   و تتقرر هذه الحدود جميعها حسـب   

 لحتياجاتها الظرفية و إحتمالت قيام الوسـيط المختار بالمسـاهمة في تلبية هذه

–الحتياجات . يمكن أن يكون الوسيط فردا أو مجموعة, ما يمكن أن  يكون عصريا   

  تقليديا . بل و يمكن ملحطة إنه  وفي بعض الحالت يقوم أفراد–حداثيا أو محافظا 

 من السرة الحاكمة نفسـها  بأدوار الوسـاطة.  في الجمال, إذن, يمكن القول إن

 مفتاح الدخول إلى فئة الوسطاء هو في أيدي بؤرة الحكم فهي التي تتحكم في معايير

 إنتقاء من ترتضيهم وجهاًء ملئمين لهذا الظرف أو ذاك , لهذه الفئة الجتماعية أو



 تلك .و بهذا فقد تتشـكل شـريحة الوجهاء المقبولين , في لحظة ما, من خليط غير

 متناســق يضم وجهاًء و تجارا  وكبار عشيائر و عائلت إو أفرادا ل عزوة تقليية لهم

 ســوى إنتمائها إلى  شبكة من شـبكات أصحاب الكفاءات أو تصدرهم مجالس إدارة أندية

 إجتماعية  وغيرها.  إل إن ثمة قاسـمين مشـتركين بين كل إفراد هذا الخليط

 المتنافر من الوسطاء, أولهما هو إعترافهم المعلن بقبول الخضوع  للنظام و ثانيهما

 هو قبولهم بأن أيا منهم,  وحتى لو حافظ على دوره الوسيط لففترة طويلة ,  فلن

 يسـعى لتوسـيع إطار ممارسة وســاطته,  كأن يسـعى مثًل لتمثيل مواطنين خارج إطار

  للتوسط من أجله.  من جهة ثانية عمدت نواة– الجتماعي المخصص لهالحيز الجغرافي 

 الحكم باستمرار وبحزم الى منع تحويل أي من هؤلء الوسطاء لدوره و موقعه إلى ترتيب

 دائم ورسمي.   كما أنها إتخذت كل  ما  يلزم من إجراءات إسـتباقية و حازمة لحباط

 .كل محاولة للتعاون بين الوسطاء عبر الحدود الفقية التي تفصلهم

 كان الوسطاء ول يزالون احد المكونات الرئيسية في نظام الحكم الخليفي.  فهؤاء 

 الوسـطاء يشـكلون جزًء  اساسيا من المخزون الحتياطي المحلي لمصادر السلطة.   و

 بهذه الصفة  يتم إسـتبقائهم  في حظيرة النظام بحيث يكونون على أهبة الستعداد متى

 ما شعرت  بؤرة الحكم بالحاجة الى دعمهم  للتغلب على أمر من المور بما في ذلك

 تحرك أطراف معارضة للنظام  أو لحباط نموهذه المعارضة. وفي ذات الوقت يتم إعادة

 تذكير  الوسـطاء من حين إلى آخر  بأن  فإن من المحرمات عليهم , مهما عل فدرهم ,

 محاولة السـعي لتشكيل مركز قوة.  كما يتم تحذيرهم من حين لخر من مغبة إقامة

 تحالفات ل ترتضيها  بؤرة الحكم أو  تقديم مطالب جماعية اليها.  و بالمقابل يجري

 تشـجيعهم على التدخل لصالح الفراد الذين يمكن إعتبارهم ,  ضمن ظروف التشطير

  لمزيد من التفاصيل حول هذه183: 1995المجتمعي , بمثابة  تابعين لهم ) انظر ايوبي 

 الطروحة(.  من ناحيتهم ل ُ يشـَجع الفراد من عامة المواطنين على العتماد على وسيط

 واحد بل يتم تشجيعهم على توسيط وسطاء مختلفين لقضاء حاجاتهم  الممختلفة و

.   و يلعب هذا دورا ســياسـيا  أكبر من  نظام التدويرتســهيل إنجاز قضاياهم  

 .المعتاد الذي يعتمده  النظام لسـتبدال وسـطائه

 

 أكدت الخبرات  التاريخية  مدى أهمية الفوائد المترتبة عن المحافظة على نظام

 التشطير العمودي للمجتمع كأسـاس من أسس التنظيم الجتماعي كما  أكدت الخبرات مدى

  من أدوات الحكم. وكما رأينا خلل سنوات الطفرةفاعلية ذلك التشــطير كأداة  فعالة

 النفطية  فقد استخدم النظام بفعالية كبيرة  الموارد التي وضعتها الطفرة تحت

 تصرفه لخلق وسطاء جدد ودفع القدماء منهم للتقاعد وإحياء آخرين كان من المظنون

  . كما أشـرت ســابقا يتم إنتقاء أعضاءدوارهم الســياسية في خدمة النظامإنتهاء أ

 فئة الوسطاء عموديا من بين المجموعات القبلية والدينية والطائفية وكذلك استنادا

 الى الثروة والقرابة ومحل السكن .  حيث أن هؤلء الوسطاء , رغم تنافسـهم ,

 يعترفون بدورهم السـياسي كمصدر احتياط محلي لشرعية السلطة فإنهم ينشـطون بحماس

 في دعم سياسات النظام في تشطير المجتمع و إدامة ذلك التـشطير.   يمكن دائما

 استبدال وسيط بوسيط وأحيانا يمكن الستغناء عن هذا الوسيط الفرد  أو ذاك , إل

لسلطاتها.   وهم يقومونكم إنهم  كمؤسسة يضعون بعض القيود على ممارسـة بؤرة الح  



 بذلك التقييد  ليس استنادا على قوتهم ولكن على حد تعبير سـتينجكومب لن ممارسة

 السلطة , مهما كانت مطلقة , فإنها تبقى في حاجة إلى  السـناد الذي تقدمه قواعدها

 لها.   و ل يحتاج النظام إلى إخفاء حاجته إلى قواعده,  بل على العكس. إذ إن

 الظهور بمظهر المدعوم من قبل مصادر  قوة محلية  يعتد بها،  يخدم النظام من خلل

.تشجيعه لمصادر القوة الخارجية والداخلية الخرى لتقديم دعمهم ومساندتهم له

 وبالرغم من القيمة المعترف بها للوسطاء كمصدر من مصادر السلطة و أسس شرعيتها

 فإن تأثيرهم  يبقى محدودا على كيفية  ممارسـة بؤرة الحكم لسلطاتها.  فلقد وفر

 جهاز المن الداخلي القوي للنظام ضمانات أكبر و أكثر مباشرة. كما أن التطورات

   قد كشفت  أن النظام سيظل يحافظ على هامشية الوسطاء وسيظل يعتمد1992الخيرة منذ 

 بقوة على المصادر الخارجية. و يجب في هذا الصدد الشـارة إلى العلقات الخاصة بين

  كانت  مصدرا حاسما لشرعيته . وقد تكون دوافع1869النظام  و بريطانيا منذ 

 بريطانيا في ذلك الوقت  لدعمها المطلق لل خليفة هو تخوفها من النتائج الجغرافية

 السياسية للمطامع الوهابية، والمطالب اليرانية وكجزء من اجراءات أوسع نطاقا

 لحتواء حركة التحرر العربية لحقا.  لذا فقد صدت بريطانيا الخطار الخارجية طوال

 المئة سـنة الخيرة لوجودها في الخليج,  كما ساعدت النظام في قمع المعارضة

 الداخلية. وعلى امتداد ذلك القرن وخصوصا منذ اكتشاف النفط، وظلت القوة

 البريطانية وخصوصا العسكرية منها جاهزة لنقاذ آل خليفة من هجمات خصومهم سواء

           .أكانوا قبليين أو دينيين أو قوميين

 ظلت المخاطر الخارجية المهددة للشـرعية تطغى على المخاطر المحلية حتى بعد أن

. بعدها تم1971حصلت البحرين على اسـتقللها وأنهت العلقات الخاصة مع بريطانيا في   

 إسـتبدال الدور البريطاني بدور أميركي حيث يوجد مقر قيادة السطول الخامس في

(. كما أضيف  في وفت لحق مصدر قوة احتياطي خارجي لشرعية السلطة  هو15البحرين )  

.النظمة الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي

 تمكنت بؤرة الحكم إسـتنادا  إلى تماسكها  النسبي علوة على توا فر مصادر

 القوة الداخلية والخارجية من المحافظة على نظام التشطير العمودي للمجتمع وكذلك

 من المحافظة على نظام الحكم و تعزيز قدر ة بؤرة الحكم على  الحتفاظ باحتكارها

 للسلطة السياسية والقتصادية وحماية دورها المتعدد كمشّرع ومنفذ للقانون وكطرف في

 الصراع الســياسي و التجاذب الجتماعي و حكما , في الوقت نفسـه , في هذه

.الصراعات  و التجاذبات



 

1بناء الوطن: عملية غير منجزة ـ 

 شــّكل قيام هيئة التحاد الوطني أقدم تحٍد جدي للسياسةالمعتمدة على تكريس

  بعد سلسلة1954التفرقة الثنية في البحرين. وقد تم تشكيل هيئة التحاد الوطني عام 

والسني . ومن الضطرابات الطائفية والتي ترتب عليها خسائر في الجانبين الشيعي   

وطنيون تحركوا لمواجهة شرور الوضع الراهن  آنذاك . رأى قام بالتشـكيل قبل شباب  

 هؤلء أن الطائفية هي العقبة الرئيسية في النضال من أجل حياة أفضل. وكما هو حال

 نظرائهم في البلد العربية الخرى فقد اعتبر الوطنيون البحرينيون وحدة جميع

 البحرينيين شرطا مسبقا لتحررهم وخطوة نحو تحرير المة العربية.  يستند مشروع

( ـ على تعبئة القوى الوطنية بغرض تحدي و1980التنوير ـ هذا حسب تعبير خوري )  

 مواجهة تحالف القوى المدافعة عن الوضع القائم.  وقد وجهت هذه القوى هجومها على

 مجموعة واسعة من القوى المدافعة عن إســتمرار السياسة الطائفية و بقاء الدور

 الستعماري والنظام القبلي. استخدمت هيئة التحاد الوطني الصحافة  مختلف الشبكات

 الجتماعية من أجل تعبئة الجمهور حول برنامج سياسي وطني.  حددت الهيئة مطالبها في

 بيانها الول. و تضمنت هذه المطالب تشــكيل  مجلس تشريعي منتخب و إصدار قوانين

 جنائية ومدنية حديثة، وإصلح القضاء  تشـكيل محكمة دستورية، والســماح بتأسيس

1960التحادات العمالية والجمعيات المهنية . )للرجوع الى النص الكامل انظر الباكر 

 ( .  إضافة الى ذلك فقد كانت جهود التعبئة الســياسية التي قامت بها الهيئة حول

 الوحدة الوطنية ضد الستعمار وحلفائه الرجعيين المحليين كانت منسـجمة مع روح

 العصر الســئدة في المنطقة العربية برمتها  في ذلك الوقت.  وكانت التعبئة  التي

 اتبعتها الهيئة تتم  في أجواء التفاؤل الثوري الذي لف المنطقة العربية بأسرها من

 المغرب الى عمان. يؤكد التفاؤل الثوري حينها ما كانت الخبار تتناقله من نجاحات

 ضد الهيمنة الستعمارية في البلدان العربية بما في ذلك مصر والتي كانت  اذاعاتها

 تبث الرسائل الثورية  دون توقف. وتحولت هيئة التحاد الوطني بعد بضعة أشهر من

 تشكيلها الى ما يبدو انها قوة يعتد بها وقادرة على تحدي النجليز والسرة الحاكمة

.وحلفائها المحليين في أوساط الطائفتين

 جنة التنفيذية فقد فشلت هيئة اللوبالرغم من الوجود الرمزي لرجل دين شـيعي في

 التحاد الوطني في اسـتقطاب رجال الدين في أوسـاط الطائفتين.  ومن ناحية اخرى فقد

 نجحت الهيئة في تحدي السيطرة التامة لرجال الدين الشيعة والسنة على المساجد

 والماكن الدينية الخرى حيث أقامت اجتماعاتها السياسية وقد عكست هذه الجتماعات

روح العصر  بطابعها و مضمونها و حضورها غيرالطائفي.

 يعود رفض كل من رجال الدين الشيعة والسنة للمشاركة في المواجهات  السياسية

 ضد النظام أسـاسا الى خاصية محددة في السياسة المحلية.  حسب ما يطرحه ادكتور

 فؤاد خوري فإن القبلية كشكل للتنظيم الجتماعي والتدين كقوة سياسية يدعمان بعضهما

(. ومن أجل شق الجماع الوطني فقد عمد النظام الى تشجيع بعض24البعض في البحرين )ص  

 وجهاء الشيعة وتجارهم وقادتهم  الدينيين الى تشكيل منظمة شيعية خالصة هي هيئة

  و لها فرعان الول للشيعة العرب والثاني للشيعة1955التفاق الوطني في عام 

 اليرانيين. قاطع المواطنون بأوامر من هيئة التحاد الوطني المراكز الدينية التي



 يشرف عليها قادة المنظمة النشقاقية. وحتى بعد مرور أربعة عقود على تلك الحداث

.فل تزال تلك المراكز توصف بأنها "أوكار الخيانة" وتتعرض للمقاطعة

 ظل نزع الثنية من سياسة التجاذب هدفا أساسيا لمشروع التنوير كما تصورته هيئة

 التحاد الوطني في منتصف الخمسينيات ويبقى ذلك واحدا من أهم تركة الهيئة. تشمل

 استراتيجية هيئة التحاد الوطني لنـزع الثنية، التشهير بالطائفية كظاهرة تخلف

 وتحلل معنوي، وأداة تفرقة بيد الستعماريين النجليز وحلفائهم المحليين كما تتضمن

 الستراتيجية تقديم السياسة الوطنية العلمانية كمشروع حي لقامة شرعية استنادا الى

 ربطه بتيارات التحديث والتفاؤل الثوري الذي اجتاح المنطقة العربية حينها. وفيما

 لم يحظ مشروع نزع الثنية بدعم قوى اجتماعية قوية بحيث تكون قادرة على انفاذه فإن

 له أهمية تاريخية. ذلك أنه بالرغم من نفوذ هذا المشروع المتزايد فإن القوى

 الناهضة المؤيدة للمشروع التنويري هي الفئات الدنيا بينما جاءت مقاومة نزع

 الثنية من مختلف القوى المستفيدة من الوضع القائم. يمثل هؤلء مساوئ الوضع القائم

 وأعداء الشعب والحكم القبلي والمتيازات القطاعية ورجال الدين ذوي الطماع. جاءت

 المقاومة العنيفة من السرة الحاكمة والوجهاء ورجال الدين من الطائفتين. وعلى

 امتداد العقود الخمسة الماضية فإن المؤيدين للتوجه السياسي المعادي للطائفية،

 ظلوا عرضة للتهامات الواسعة التي تبدأ باتهامهم بأنهم ملحدة ل يقيمون وزنا لقيم

 المجتمع وتقاليده وانتهاء بكونهم عملء لقوى خارجية. رغم ذلك بقيت المعارضة

  كليشيهات سادت الخطاب الوطني والعلماني. احتضنت المعارضة1954البحرينية تردد منذ 

 معظم التجاهات القومية واليسارية على امتداد العقود الثلثة الماضية. استمرت هيئة

 التحاد الوطني كحركة سنتين فقط. قرر النجليز إثر أعمال شغب لدعم مصر في دفاعها

  ان يضعوا حدا لهيئة التحاد الوطني في البحرين. وأعلن1956ضد العدوان الثلثي عام 

 النجليز عدم شرعية هيئة التحاد الوطني والمنظمات المتفرعة عنها وجرى اعتقال

 قادتها ومحاكمتهم والحكم عليهم بالسجن. وقد فر بعض القادة خارج البلد فيما جرى

 نفي البعض الخر. أكد الوجود العسكري البريطاني المكثف على امتداد البلد خطورة

 الوضع حيث اختبر الناس لول مرة أحكام الطوارئ والتي ستستمر طوال العقدين

 القادمين. و بالرغم من تاريخها القصير فقد تركت هيئة التحاد الوطني إرثا باقيا

.الى أيامنا هذه

 إن نجاح هيئة التحاد الوطني في تعبئة الجماهير قد أدخل تغييرين تنظيميين

 بارزين وأثبتا لحقا أنهما شكل تحديا لسلطة هيئة التحاد الوطني واستمرا بعد

  ابداعين تاريخيين مهمين هو تشكيل1956-53زوالها. جلبت التطورات السياسية خلل 

 اتحاد العمل العام والثاني هو بروز جناح راديكالي داخل الحركة التي تقودها هيئة

.التحاد  الوطني

 جاء النضمام الى عضوية اتحاد العمل العام كاسحا معبرا عن المزاج العام

( الذي عمل كسكرتير عام8-478 : 1956السائد حينها. وقد ذكر عبد الرحمن الباكر )   

  ألف عامل بحريني خلل الثلثة أشهر الولى.14لهيئة التحاد الوطني بأن عضويته بلغت 

 و يمثل ذلك عمل فذا بكل المقاييس "جرى اختبار قوة التحاد خلل النتخابات لختيار

 ممثلي العمال في اللجنة المناط بها وضع قانون العمل حيث فاز مرشحو هيئة التحاد



600الوطني / اتحاد العمل العام ، فيما حصل خصومهم المدعومون من قبل الحكومة على   

(. قد يكون قادة اتحاد العمل1960 ألف صوت مشارك" ) الباكر 18صوت فقط من بين   

 العام قد رأوا في النقابية العمالية  وسيلة أخرى للتعبئة الوطنية واللطائفية.

 لكن بذور النضالية العمالية اللطائفية والتي تم زرعها كما هي تستثمر بحيث اصبحت

 احد معالم سياسة التجاذب خلل العقود القادمة. نجحت هيئة التحاد الوطني في اقامة

 مشاريع بمشاركة أناس من الطائفتين. فقد عمدت هيئة التحاد الوطني اثر اضراب سائقي

 التاكسي الى تشكيل صندوق التعويضات التعاوني كهيئة تأمين تعاونية لسواق التاكسي

 والباصات. وقد أسهم الصندوق في كسر احتكار شركات التأمين البريطانية. وظل

 الصندوق حتى حله قبل ثلث سنوات كجزء من برنامج قدمه البنك الدولي لعادة الهيكلة،

.إحدى شركات التأمين المهمة في البلد

 هناك تطور آخر مهم وهو بروز اتجاه راديكالي منبثق من هيئة التحاد الوطني و

 هذا التجاه عبارة عن خليا سرية من النشطاء الراديكاليين يعملون ضمن هيئة التحاد

 الوطني والذين اعتبروا تكتيكات الهيئة مدجنة وليست ثورية في أهدافها بما فيه

 الكفاية. إن بروز جناح راديكالي داخل هيئة التحاد الوطني يفسر سرعة إقامة اتحاد

( كما يمكن ان يكون ذلك بتأثير الثوريين العراقيين16()1955العمل العام )الفلكي   

 واليرانيين الذين لجأوا الى البحرين في الخمسينيات. تمتلك معظم هذه الكوادر

 خبرات واسعة في العمل السري في بيئة سياسية وثقافية أكثر تعقيدا بكثير من البيئة

 السائدة في البحرين حينها. كان هؤلء من الكوادر السياسية المتمرسين بالنضال

 السري في ظروف أكثر قساوة من تلك السائدة حينها في البحرين. وبمساعدة محسوسة من

 قبل هؤلء اللجئين فقد شكلت مجموعة ممن سيصبحون شيوعيين وقوميين عرب، خلياهم

 الولى في ظل هيئة التحاد الوطني. سوف تتبنى هذه التنظيمات خلل العقدين القادمين

 ليس البرنامج التنويري فقط ولكن ستمضي قدما الى المام، وفيما ستعاني هذه

 التنظيمات الراديكالية من العديد من المعوقات بسبب الضطرار للعمل السري فإنها

 ستتمتع بإيجابيات  أخرى. لقد كانوا متحررين من العبء  الثقيل الناجم عن مراعاة

 هيئة التحاد الوطني للعتبارات الثنية او اللتزام بالتوازن الثني في تركيبتها

.القيادية

 وبالرغم من معاناتها للمعوقات نتيجة العمل السري فقد تمتعت المجموعات

 الراديكالية الناشئة ببعض المتيازات. بادئ ذي بدء فقد كانت متحررة من اتباع نهج

 هيئة التحاد الوطني في مراعاة التكيت الثني او بالحرى التوازن الثني في تركيبتها

( كما أنها استطاعت ان تبدأ من حيث انتهت الية هيئة التحاد17وقيادتها بكل صرامة)  

 الوطني من حيث الجماع الوطني. في الواقع فإن مشروع التنوير الذي طرح في

 الخمسينيات قد دفع الى المام ليشمل قضايا أخرى أكثر راديكالية مما ارتآه مؤسسو

 هيئة التحاد الوطني. ومع مرور الوقت فقد مرت بتحولت تحت تأثير الرؤية الثورية

 لحركة التحرر العربية. اضافة الى ذلك فقد جنبت الشرطة السرية فقدان هذه المنظمات

.الكادر نتيجة القمع السياسي والبوليسي او بسبب الستنزاف الجتماعي

 يجري تجديد كوادر المنظمات السرية بشكل مستمر من خلل تجنيد الشباب البحرينيين

 المنخرطين في الجامعات في الخارج وخصوصا في البلدان العربية اضافة الى التحاد

. وظل المئات من الطلبة البحرينيين1961السوفيتي والدول الشتراكية الخرى منذ   



 الشباب عرضة للفكار الجديدة والمناقشات السياسية التي سادت في المنطقة العربية

 حينها. اما بالنسبة لفروع التحاد الوطني لطلبة البحرين فقد قادها الشيوعيون

 والبعثيون والجبهة الشعبية او بتحالف من الطراف الثلثة. أضحى التحاد الوطني لطلبة

 البحرين امتدادا للتنظيمات السرية والتزم بالتالي بتوجهاتها في نهجها بعدم مراعاة

 التكيت الطائفي بوضوح. ولم تكن الصراعات  والمجادلت بين داخل التحاد وفروعه مدفوعة

 بالمحافظة على التوازن الثني. قد يفسر هذا بأنه بالرغم من تلوين المنظمات السرية

 فقد فشلت في مد نشاطها الطلبي في أوساط طلب الجامعات الدينية مثل الزهر والنجف.

 وهكذا فإن طلبة المعاهد الدينية مثل من هم أكبر منهم تملصوا من جميع المحاولت

 .لجرهم الى نشاطات ل طائفية ومعادية للستعمار

 استمرت أعمال  الشغب المتفرقة في البحرين طوال العقد التالي لكنه لم يجر

. اندلعت حينها ما عرف بانتفاضة1965تحدي الحظر على النشاط السياسي بشكل جدي حتى   

 مارس اثر تسريح مئات العمال من قبل شركة النفط. تصدت الخليا السرية لجبهة

 التحرير الوطني وحركة القوميين العرب لقيادة النضال ضد الحكم البريطاني ومن أجل

18()276 – 266: 1996، الشهابي 47-46: 1980نظام اجتماعي اكثر عدًل )على  ). 

 يظهر استمرار النتفاضة وعنفها الهوة الواسعة بين مختلف قطاعات السكان

 الساسية من ناحية والبريطانيين والسرة الحاكمة من ناحية اخرى. اكدت قدرة

 المنظمات المعارضة السرية في شن عدد من الضطرابات العمالية والطلبية من مارس حتى

 يونيو قدرات التعبئة العمالية وكذلك عمقت التذمر في البلد والتمايزات الطبقية

 اضافة الى ذلك فقد اكدت قدرة المعارضة بشن عدد من الضطرابات العمالية والطلبية

19على امتداد البلد لتبنيها مطالب راديكالية وقومية.) )

  لكنها لم تذهب1965بعد ثلثة اشهر من الحتجاجات في البلد، قمعت انتفاضة مارس 

: ما يلي1976هباء. كتب نخلة 

 اضطر العمال الى الرجوع الى أعمالهم وجرى اعتقال قادة الضراب والمعارضة حيث"

 سجن البعض ونفي البعض الخر دون توجيه اتهامات او محاكمة. وبالرغم من فرض حالة

 الطوارئ على البلد مرة اخرى فقد استجابت الحكومة الى بعض هذه المطالب وإن  بحذر

".شديد. صدر قانون الصحافة ومنحت اول صحيفة عربية "الضواء" ترخيصا بالصدور

  حيث تأثر1968استمرت الحركة العمالية وخصوصا الضرابات والتي وصلت قمتها في 

 معظم المؤسسات الكبيرة والمتوسطة لكن العلن عن رحيل بريطانيا المرتقب عن المنطقة

  ساهم في تدعيم الهدوء لبعض الوقت. وبالرغم من عدم حدوث أحداث دراماتيكية1968في 

 خلل السنوات الثلث الفاصلة ما بين العلن البريطاني بالنسحاب من شرق السويس

.وإنهاء العلقات الخاصة بين بريطانيا والبحرين فقد كانت حافلة

  من وتيرة تحديث الجهاز الداري لمواجهة المهام1971-1968سرع النظام خلل الفترة 

 المترتبة عليه في الدولة المنتظرة. ومن أهم هذه الجهود تشكيل قوة دفاع البحرين

 وتبين لحقا انه سيناط بهذه القوة مهام عديدة إلى جانب النهوض بمهمة الدفاع فإلى

 جانب مساندتها للشرطة في الحفاظ على النظام والقانون، فإن قوة دفاع البحرين

 تحافظ على توازن القوى داخل السرة الحاكمة. كما أنها تتيح للنظام هامشا اضافيا

 لمكافأة الحلفاء المخلصين من خلل التوظيف والمكانة وقد استفاد الوسطاء من كل



20الطائفتين من هذه الفرص الجديدة) ).

 شملت الستعدادات للنسحاب البريطاني ايجاد حل لدعاءات ايران بالبحرين. أضحت

 السرة الحاكمة خلل هذه الفترة الحرجة مهتمة بالمحافظة على الطبيعة الوطنية

 المتماسكة لشعب البحرين والتعلم من الماضي من أجل بناء المستقبل بما يتجاوز

 النقسامات الطائفية. قدمت النخبة الحاكمة تعهدات ووعود مختلفة الى ممثلي مختلف

 المجموعات والمصالح؛ ومن أجل تشجيعهم لمواجهة الدعاءات اليرانية فقد قدمت تعهدات

 سخية ومتناقضة الى مختلف المجموعات بدءا برجال الدين والوجهاء والمحافظين من

 السنة والشيعة وانتهاء بالمثقفين البارزين والمعروفين بتحمسهم للمشروع التنويري

.بمن فيهم قيادات هيئة التحاد الوطني السابقين

 جرت تطورات موازية تؤكد الخط التوفيقي لسياسة التجاذب في البحرين فقد شجعت

 بريطانيا محميات الخليج بمن فيها البحرين لقامة اتحاد فيدرالي لكن المفاوضات

 فشلت بسبب اصرار وفد البحرين للتوصل الى اتفاقية تشترط ان تعكس مؤسسات التحاد

 الرادة الشعبية. اقترحت البحرين نظام التمثيل النسبي كأفضل آلية ليصال صوت الشعب

 الى المشيخات التحادية . كذلك أصرت البحرين أن يتم التوصل الى التمثيل النسبي من

( وبعد فشلها في إقناع شركائها المتوقعين بهذه المبادئ أو21خلل انتخابات مباشرة)  

.بنواياها المحلية بقيت البحرين خارج خطة التحاد الخليجي

 تجلى، ولفترة قصيرة في تاريخ البحرين المعاصر،  الجماع الوطني فلول مرة ومنذ

  يبرز أساس معقول لمثل هذه الجماع بين النظام وحلفائه من ناحية  ومعظم1783

 المعارضين من ناحية أخرى. أظهر الرفض الشعبي للدعاءات اليرانية وطرح الدور الشعبي

 في الخطط التحادية امتنانا لدور الشعب كرصيد سياسي للنظام وكان المطلوب في

.الحالتين مستوى يعتد به من الجماع الشعبي

 اما خلف الضواء فقد كان النظام يسير على خطين استراتيجيين متوازيين. تستند

 الستراتيجية الولى على البقاء على الوضع القائم فيما يجري ادخال اصلحات بدون

 تهديد المتيازات للمستفيدين التقليديين، وتستند الستراتيجية الثانية على بناء

 الدولة والمة استنادا على المشروع التنويري من خلل ادخال تغييرات سياسية

 واقتصادية جدية. تعكس هاتان الستراتيجيتان المتناقضتان جزئيا حالة عدم الحسم

 للخلفات في اوساط السرة الحاكمة ذاتها ما بين الجناحين المحافظ والمعتدل قد يكون

 ذلك انعكاسا للتعهدات المتناقضة لمكونات المجتمع الذي جرت تعبئة لمواجهة

.الدعاءات اليرانية

1956سمح لقيادات هيئة التحاد الوطني الذين كانوا يعيشون في المنفى منذ   

 بالرجوع الى البلد وجرى ارخاء القبضة البوليسية نسبيا فيما شهد القتصاد مرحلة من

 الزدهار بفضل الهبات القادمة من دول الخليج وخصوصا الكويت وأبو ظبي والقطاع

.العام من توفير فرص عمل وفرص للترقي

  %50 هذه الستثمارات حيث ارتفع عدد مستخدمي الحكومي بنسبة 1971عكست أرقام 

  مما جعل الحكومة أكبر مستخدم في البلد. مكن ذلك النخبة الحاكمة1965مقارنة بعام 

 من  ادماج المزيد من الوسطاء معززة دورها كسيد أعلى وتوسيع قاعدتها الدائمة.

 شملت أجواء الكرم و المتنان من قبل النظام منح الجنسية لشخاص تتم تزكيتهم من قبل



( . ُشجع رجال الدين السنة والشيعة22مجموعات المصالح القبلية والتجارية والدينية)  

 بتعزيز دورهم العام من خلل مشاركتهم في البرامج  التلفزيونية والذاعية بانتظام.

 بدأ الدينيون بلعب دور فعال في المؤسسات الشعبية القائمة وإقامة مؤسسات خاصة بهم

 أو تنشيط الخامل منها. ومن المتيازات البارزة التي قدمها النظام الترخيص

 للدينيين الشيعة والسنة بإقامة مؤسسات خيرية خاصة بكل منهما.  وستوفر هذه

 المؤسسات الخيرية خلل الخمس عشرة سنة القادمة لرجال الدين الشباب والراديكاليين

.منابر فعالة ومفيدة للوصول الى الجمهور الوسع

 وبمثل ذلك من الهمية اعطاء المؤسسة الدينية الشيعية امتيازات اضافية وشملت

(. جرى كذلك اعطاء ترخيص للجناح الديني الشيعي23حظر المنظمات النسائية في الريف)  

( فيما جرى رفض طلبات متكررة24الموالي للنظام امتياز مجلة أسبوعية "المواقف")  

.لمجموعات أخرى

 



 

التجربة الدستورية

  وبدا المستقبل واعدا.  وفي ضوء1971 اغسطس )آب( 15أعلن استقلل البحرين في 

 التصريحات الرسمية وبعض الوعود غير المعلنة فقد كان أمل البحرينيين في ظل

 الستقلل أنه سيجري الرتفاع بمشروع بناء الوطن من ساحة التنافس الى أن يصبح قضية

 الدولة. قوبل اعلن الستقلل بترحاب عام ـ باستثناء احتجاجات المنظمات السرية ـ

 باعتباره بداية المشروع التنويري. كانت هناك مؤشرات عديدة بأن النظام مقبل على

 .المصالحة مع خصومه التنويريين وخصوصا رؤيتهم للندماج الوطني وبناء الدولة

 سمح لمن تبقى من قيادات هيئة التحاد الوطني في المنفى بالرجوع الى البلد

 وجرى الترحيب بهم علنا من قبل المير وكبار أفراد السرة الحاكمة وبالرغم من أن

 البريطانيين هم من وضع النشيد الوطني وبقي العلم الذي صممه البريطانيون صامدا

 أمام التحول التاريخي للستقلل فقد أدخلت رموز جديدة للدولة وسط احتفاء مناسب.

 الهم من كل ذلك أن اسم البلد اكتسب صفة دولة البحرين. اضافة الى ذلك فقد ارتقى

.البحرينيون بموجب الجوازات الجديدة من رعايا الى مواطنين

 تصاعدت المال الشعبية الى قمتها بسبب النظام ذاته. لم يمض سوى أربعة أشهر"

 على الستقلل حتى قدم الحاكم الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بمناسبة العيد الوطني

 وعودا الى شعبه الذي يستحق قائدا منتصرا في النضال ضد الستعمار من أجل التحرير".

117: 1976)نخلة  )

: و كما ذكر الحاكم

 فيما يخص بالحاجة الماسة الى الدستور فقد أكد أن الدستور الحديث شرط مسبق "

 للتنظيم السياسي للدولة. إن مثل هذا الدستور سيحمي وحدة المجتمع وتماسكه وسيضمن

 للمجتمع حقوق افراده في التعليم والعمل و الضمان الجتماعي والصحة وحرية التعبير"

"كما أنه سيوفر للشعب المشاركة في إدارة شؤون بلدهم في إطار الشرعية والدستورية

 كانت البلد على أعتاب تحول من تشكيلة الثنية الى أمة. إن مثل هذه التحول

  ( "بأنه تحريك عجلة العمليات والحركات".1996يحمل مضمونا كما وصفه أنتوني سميث ) 

 تشمل هذه حراك المجموعات الثنية الهامشية من وضعهم الدوني وسلبيتهم باتجاه

 المشاركة النشطة والثابتة في مجتمع مسيس واعتراف دولي بالدولة والذي يمكن تعزيزه

 بتحول أفراد المجموعات الثنية الى مواطنين شرعيين والنكباب على كل حق من الحقوق

 المدنية والجتماعية والسياسية العامة والندماج القتصادي لبناء الوطن وكذلك

."باعادة تثقيفهم بيما يخص القيم الوطنية والخرافات والذكريات

 وبالرغم من أصوات المعارضة المتشككة فقد أكدت التصريحات الرسمية الرسالة

  . تعتبر الرسالة1971 ديسمبر )كانون أول ( 16التي وجهها المير في خطابه بتاريخ 

 التزاما من السرة الحاكمة، بالتمدين وتحديث الحكم القبلي وبالتالي محاولة إقامة

117: 1976أساس شرعي للحكومة بدل من النظام القبلي الوتوقراطي للحكومة" ) نخلة  ).

 لكنه سرعان ما سارت المور باتجاه آخر حيث بدأ النظام في المماطلة. وكما أكدت

 التطورات اللحقة فقد كان النظام وحلفاؤه مؤمنين بأنه يمكن إنجاز الندماج السياسي

 وبناء الدولة بدون المخاطرة باستئصال التضامنيات التقليدية ونظام الكفالة.



 فبالرغم من أن مثل هذه المال قد تكون محاولة للهروب من التاريخ، "فإنه يمكن

 النظر إليها كخيارات استراتيجية تستند على منطق أن الندماج والبناء قد يستدعي

 عمليات مثل الوصاية والحتواء والتحكم المؤسساتي والتحكم في اختبار العضاء الجدد

1995:183وكذلك التسوية وكما ذكر )نزيه أيوبي  ):

 يمكن وجود أنماط عديدة من العلقات فيما بين مجموعات الدولة وهو ما يمكن"

 تحقيقه بالتنازل عن العلقات التقليدية )علقات الدم أو المصاهرة( ولكن

 باستخدامها. إن قدرا محتمل من المجتمعية "التعددية التشطيرية" والزبونية

 ."والرعائية إضافة الى الشعبوية قد تسهم كأدوات  للندماج

 أحبطت التوقعات المفرطة في تفاؤلها نتيجة فشل النخبة الحاكمة بالوفاء

 بالتزاماتها سوى تقديم المزيد من الوعود الخطابية. لم يمض سوى تسـعة أشـهر على

1972السـتقلل حتى غرقت البلد في انتفاضة مارس أخرى. مثلت انتفــاضة مـارس   

 تتويـجا لعمال متفـرقة نظمها تحالف من المنظـمات السـرية والذين شـكلوا اللجنة

 التأسـيسية لتحـاد عمال ومستخدمي وأصحاب المهن الحرة في البحرين ) ل. ت.ا .ع. م.

 ب.( وشملت مطالبها تعديل قوانين العمل وحرية التنظيم وادخال تشريعات حول

.التنظيمات النقابية واطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين

 وبروح ما بعد الستقلل فقد سعى النظام الى التفاوض. وعلى إثر انهيار

 المفاوضات عمدت اللجنة التأسيسية لعمال ومستخدمي البحرين الى تنظيم احتجاجات

 جماهيرية شملت مسيرات ومظاهرات، ولكن تحركا حاسما لقوات مكافحة الشغب وقوة دفاع

 البحرين وضع حدا للنتفاضة،  وجرى اعتقال معظم قادة المعارضة البارزين )لمزيد من

  وموسى1987  ولوسن 1983 وخالد 1980 وخوري 1973المعلومات انظر اللجنة التأسيسية 

1987).

 خرج النظام من المواجهة منتصرا،  ورغم ذلك فقد بدأ بتنفيذ بعض الوعود

 التصالحية السابقة. ومن الخطوات التي اتخذها هو  التأكيد العلني لتسريع الخطوات

 اصدار اول دستور للبلد مما يضمن حرية التنظيم. اتخذ النظام خلل أشهر بعض الخطوات

 لتنفيذ هذه التعهدات وغيرها. واذا تفحصنا بعض التفاصيل والسوابق فإنه يبدو أن

 النخبة الحاكمة مقتنعة انها تجاوزت جميع العقبات باتجاه مزيج من السلطة

.الستبدادية لما قبل الستقلل وسلطة البنية التحتية للدولة الحديثة

 ناقش المجلس التأسيسي المؤلف كلية من الرجال مشروع الدستور وأقره في

  التسوية المطلوبة، ولّبى متطلبات  الستراتيجيتين1973النهاية. مثـل دستور 

 المتوازيتين داخل النظام. هاتان الستراتيجيتان هما استراتيجية تعبئة السلطة

 الستبدادية للمحافظة على الوضع القائم مع بعض الصلحات والخرى استراتيجية تعبئة

 سلطة البنية التحتية للنظام والتي تسعى لدخال مبادئ التنوير باستثناء بعض

 الصلحات.  واذا أخذنا بعين العتبار الضمانات التي يقدمها فيما يخص بالحقوق

(. و25()29- 4 يشكل وثيقة رائعة )انظر المواد 1973النسانية والمدنية فإن دستور   

 في حين ان الدستور يضمن حقوق وحريات المواطنين فإنه يضع ضوابط على ممارسة هذه

 الحقوق حيث يربطها بنص "حسب ما يقرره القانون". إن هذه يفسر التعريف الرائع

 للمواطن الذكر والنثى وبالتالي إعطائهما حقوقا متساوية ولكن "حسب ما يقرره



 القانون"  يمنح النظام سلطة يعتد بها للتمييز مما حرم المرأة من المشاركة في

 التجربة الديموقراطية الوليدة. أعاد قانون اجراءات النتخابات تعريف المواطن

  عاما30 عاما للناخبين وأكبر من 21وحصره بالذكور البالغين من العمر أكبر من 

 للمرشحين. جرت احتجاجات عديدة بما فيها احتجاجات منظمات نسائية لخلخلة الجماع

 .المضاد للنساء

 أما فيما يتعلق بخيارات أعمدة النـظام ومنها السرة الحاكمة ذاتها فقد أفصحت

  ( بالفعل فإن اللعبين الكثر  أهمية وهما السرة3 –342 : 1983عنها كما لحظ خوري ) 

(. و على حد26الحاكمة ورجال الدين الشيعة لم يشاركا في السياسة النتخابية)  

 استنتاج خوري فإن كليهما يعتبران سلطتهما فوق السياسة لذا فإن كليهما لم يرد  ان

 يضع سلطتهما محل اختبار من خلل النتخابات او حتى تأكيد هذه السلطة من خلل

 النتخابات. وعلى أية حال فقد دعمت كل من السرة الحاكمة والمؤسسة الدينية

 مرشحيها. وحصل بعض هؤلء المرشحين على دعم مشترك من الطرفين. وقد يكون السبب

 الضافي لرفضهما لسياسة النتخابات فهمهما لمغزى هذه السياسة. إن الخاسر الكبر في

 عملية التحول من نظام اجتماعي منقسم اثنيا الى أمة مدنية هما السرة الحاكمة

 والمؤسسة الدينية فإلى جانب أنهما الكثر استفادة من بين سائر الطراف من استمرار

 الوضع القائم فإن شرعيتهما تستند جزئيا الى بقاء هذه النظام. لقد كان لكليهما

 أسباب جدية للقلق ففي أسوأ الحوال  فإنهما يريان في النظام النتخابي جزءا أوليا

 في عملية تحول لدى أفراد المجموعات والثنيات والنساء الخاضعات الى مواطنين

 شرعيين يتمسكون بالحقوق واللتزامات المدنية والجتماعية والسياسية. إن هذا يفسر

 الرفض الحازم للسرة الحاكمة و المؤسسة الدينية لدماج المرأة في عملية الدمقرطة

27المحدودة.) )

 شاركت مختلف القوى السياسية في النتخابات اللحقة للمجلس الوطني بمن فيهم

 الشيوعيون والدينيون وقد تنافست المجموعتان بشدة في بعض الدوائر وفيما تمتع

 الدينيون بميزة واضحة في استخدامهم لمجلتهم السبوعية فإن جميع المرشحين استخدموا

 بشكل واسع الماكن الدينية والمناسبات الدينية، لكن الثنية والتعصب الطائفي لم

 يكونا موضوعا مهما في الحملة النتخابية. وفي الواقع فإنه بالرغم من التهامات

 باللحاد وإنكار الذات اللهية والتشويه فقد نجح المرشحون اليساريون والمستقلون في

28هزيمة المرشحين الدينيين في عدة دوائر انتخابية.) )

 اضافة الى ذلك فقد رسمت نتائج النتخابات خطا اجتماعيا آخر سيكون له مغزاه في

 السنوات القادمة. فقد فاز اليساريون في المناطق المدنية في حين فاز الدينيون

 الشيعة بالمناطق القروية. أما المستقلون والذين سيعرفون لحقا بكتلة الوسط فقد

 فازوا بأصوات الناخبين في المناطق المدنية والريفية ملحقين الهزيمة باليساريين

.والدينيين

  الثلثون من الذكور مختلف التجاهات1973مثل أعضاء المجلس الوطني لعام 

(. أكد29السياسية في أوساط من يحق لهم النتخاب من الذكور في البلد حينها)  

 البتهاج الذي تل اعلن نتائج النتخابات بأنها مثلت انتصارا كبيرا للمعارضة

 السياسية البحرينية من مختلف التجاهات وكانت الكتلتان اليسارية والدينية



(. وكان واضحا منذ اليوم من حياتهما " كممثلين عن الشعب" أنه ل يمكن30مميزتان)  

 التوفيق بين الدينيين واليساريين. وقد عمد المستقلون الى الستفادة لقصى حد من

 الوضع من خلل التوافق مع النظام ومع زملئهم الدينيين واليساريين. وكان أعضاء هذه

 الكتلة يتبادلون تجيير الصوات فيما بينهم ومع الحكومة ومع الكتلتين الدينية

 واليسارية. أما النتيجة فيبدو ان النظام سعيد بها. وبغض النظر عن البتهاج الذي

 تل النتخابات فقد كان ميزان القوى الفعلي داخل البرلمان لصالح النظام ويعود ذلك

 جزئيا الى ما نص عليه الدستور كون جميع الوزراء الربعة عشر اعضاء بالضرورة في

 البرلمان. وكان من الواضح انه ل يمكن اختراق هذه الكتلة المتماسكة، اضافة الى

 ذلك فقد وظفت الحكومة النـزاع الديني اليساري ورغبة اعضاء كتلة الوسط بتقديم

 انفسهم كوسطاء. كما بدا واضحا ان هذه الترتيب يلئم استراتيجية النظام المزدوجة.

 كما بدا واضحا منذ اليوم الول لحياة المجلس الوطني توازن القوى البرلمانية وكذلك

 استراتيجية الحكومة في تنافس الدينيين واليساريين على منصب سكرتير المجلس حيث

 صوت اربعة عشر وزيرا وستة دينيين وستة مستقلين لصالح المرشح الديني فيما حصل

 المرشح اليساري على باقي الصوات الثمانية عشرة. وبالرغم من اطراء التجربة في

 بدايتها فإنني ل أصف التشكيلة بأنها نظام ديمقراطي. كان هناك غياب للعديد من

 عناصر الحكم الدستوري الهامة. كانت السلطة مركزة في يد الترويكا الحاكمة. أما

 القضاء فإنه خاضع لوزارة العدل في حين ظلت أعمال الحكومة بمثابة أسرار دولة.

 أضحى الموظفون والبيروقراطيون المتوسطون والذين كانوا منفتحين على من هم خارج

 سلك الحكومة أكثر تحفظا وتجنبا للتصالت غير المرخص بها. أضحى واضحا أن الوزراء

 واعون لمخاطر المحاسبة حتى ولو كانت شكلية، ولو اقتصرت على بعض نشاطات وزاراتهم.

 ومع ذلك اتخذت مراجعة البرلمان والصحافة لهذه النشاطات منحى خطرا. ل شك ان ذلك

 كان مزعجا خصوصا للوزراء من آل خليفة. وفي حين استمر الوزراء بالسلوك ذاته كونهم

 معنيين من قبل الحاكم وخاضعين لخيه رئيس الوزراء فقد حاول البرلمانيون والصحافة

 محاسبتهم على قرارات سياسية لم يتخذوها. وفيما كان الجميع مدركا لمكمن القوة

 الحقيقية وان القرار الخير هو بيد الترويكا الحاكمة، فلم يحاول أحد تجاوز الخط

 الحمر بمن فيهم اعضاء البرلمان المنتخبين والذين كان بإمكانهم التصدي لمهامهم

  من حياة1972لثبات جدارتهم بتمثيلهم لدوائرهم النتخابية. وقد أكدت المناقشات خلل 

 المجل التأسيسي والسنة الولى من حياة المجلس الوطني وجود تفاهم مشترك حتى ولو لم

 يكن مكتوبا وهو وجود حدود لعملية  المشاركة السياسية الجارية حينها. اما أطراف

 هذه التفاهم غير الرسمي،  بالضافة الى النخبة الحاكمة، فانهم  يشملون المؤسسة

 الدينية الشيعية ووجهاء العائلت  والمتقاعدين من نشطاء هيئة التحاد الوطني

 السابقين وبعد فترة وجيزة تبين للنواب اليساريين انه يتعين عليهم احترام هذه

 التفاهم المشترك. وكما حدث فإنه قدر لعملية المشاركة السياسية والحماس المحلي

 للديمقراطية بأن تتحول الى حماية "تعددية التفتيت" كأساس ثابت وقابل للحياة

.لبناء الدولة وتطوير الدولة

(23: 1997نقل مؤلفو كتاب "انتهاكات روتينية ونفي روتيني" )هيومن رايتس ووج   

  تسوية وعقدا" فقد اعطى1973على لسان احد المحامين الصلحيين قوله "مثل دستور 

 الشرعية لل خليفة حيث أراد المحافظون أن يكون المجلس الوطني معينا في حين أراد



 الليبراليون ان يكون جميع اعضائه منتخبين. اما النتيجة التي توصل اليها فكانت

 تسوية مثالية في الحقيقة. لقد وضعت ضوابط على المير في حين احتفظ بكثير من

.صلحياته. كان ذلك مناسبا للخليط البحريني

 لكن المور لم تسر كما أمـل كثير من المشاركين في التجربة فمنذ اللحظة الولى

 لنطلق المجلس الوطني فقد كان واضحا ان العضاء اليساريين وتبعهم في ذلك آخرون غير

 حريصين على احترام التفاهم غير الرسمي حول سقف المناقشات المسموح بها وفيما

 واجهت مختلف الكتل بعضهم بعضا وتوصلت الى تسويات ودعمت بعضها بعضا في القضايا

 السياسية  والقضايا الجرائية فقد شعر العضاء بالحاجة الى تجاوز محدودية تفويضهم

 وتحدي الضوابط الجرائية وغير الرسمية المفروضة على مؤسستهم. لكن ما هو اكثر

 اهمية من هذا كان عدد من العوامل من خارج البرلمان والتي اسهمت في تقارب اعضاء

 الكتلتين الدينية والسياسية وبعض اعضاء كتلة الوسط. يتعلق الول منها بنفاذ صبر

 الترويكا من التطورات المتلحقة وخوفها من نتائجها، ومع توقعاتها المفرطة مع

 بداية الطفرة النفطية  فقد أضحت متضايقة من الدور الحشري للبرلمان. فبالرغم من

  فإن الطفرة النفطية تعد بتحرير النظام من بعض1974كون العوائد النفطية ضئيلة في 

 التزاماته وخصوصا الحاجة الى تلبية احتياجات القوى الناهضة الممثلة في البرلمان.

 ففي أقل من ستة اشهر من حياة البرلمان كممثل للشعب وجد البرلمانيون انفسهم

 يعاملون بصلف حتى من طرف المراتب الوسطى في الدولة. وبسرعة تلشت الفروقات بين

 البرلمانيين من رجال الدين المنضبطين ذاتيا وزملئهم العلمانيين الذين  عركت

.بعضهم السجون

 يرتبط العامل الثاني بردود فعل المجلس الوطني تجاه نشاطات العلمانيين خارج

 البرلمان. فبالرغم من خلفاتهم اليديولوجية المستعصية فإن الدينيين واليساريين

 يمثلون ذات المجموعات النتخابية الجتماعية من العمال والشريحة الدنيا من الطبقة

 المتوسطة وأصحاب الختصاصات والمهن الجديدة. وتصل نشاطات هذه المجموعات المتمثل

 بالضرابات والعرائض والوفود والمظاهرات الى ممثلي المجموعتين البرلمانيتين.

 أظهرت مناقشات البرلمان وجود مساحة متزايدة للتعاون بين أعضاء الكتلتين، وكذلك

 المر مع العديد من المستقلين. وبالرغم من توجههم المتزايد للبراجماتية وإرادة

 تبادل الدعم أثناء التصويت فلم يتمكن الدينيون واليساريون التوافق على عدد من

 القضايا "المقدسة". شمل ذلك مبادرة اليساريين باعتبار الول من مايو كعطلة رسمية.

(. عكست المجادلت أثناء نقاش31ومبادرة الدينيين لفصل الجنسين في الماكن العامة)  

 القضيتين جزءا من الجدل السائد في المنطقة العربية بين التحديثيين والتقليديين

 حيث كشف كل منهما عن ترسانة أسلحته. وعكست المجادلت الحيوية والساخنة أحيانا

.الوعي بمحدودية "التعددية التفتيتية" وأن الخيارات الخرى ممكنة وقابلة للتنفيذ

 أما النتيجة ذات المدى البقى والهم من التجربة البرلمانية فيمكن تلخيصها

 باتساع الفضاء السياسي وتسليط الضواء على حقوق المواطنين كقضية للتنازع السياسي.

 بدأت النساء المحرومات من حقوقهن بتنظيم أنفسهن في المدينة والريف وتحدي النظام

 وحلفائه الدينيين. نظمت النساء  الناشطات عددا من العرائض وقدمنها الى المجلس

 الوطني يطالبن فيها بعدد من المطالب تتراوح بين حق التصويت والحقوق السياسية

 الخرى مثل تشريع حق إيجاد مراكز لرعاية الطفولة خلل ساعات العمل. كما عمدت



 المجموعات الخرى المتضررة مثل البدون والنقابيين والعاطلين عن العمل وغيرهم من

 المهمشين الى الستفادة من الفرصة المحدودة وغير المسبوقة لطرح مطالبهم. أضحى

 معتادا كل أسبوع طرح قضايا جديدة عبر عريضة مطلبية لمجموعة جديدة استشعرت

 الشجاعة لطرح شكاواها. ونظر النظام الى ذلك كشيء ينذر بالخطر والخروج عن

(29السيطرة. ولم يمض وقت طويل حتى أحس مستشارو النظام بضرورة التذكير بالمادة )  

.من الدستور والتي تؤكد حق المواطنين الفراد وليس الجماعات في مخاطبة السلطات

( تأثير النجاح النتخابي على معنويات النشطاء1985ناقشت في بحث آخر )خلف   

 العماليين الذين وسعوا شبكة تحريضهم وأعمالهم: "انعكس ذلك على بروز موجة جديدة

1974من العمال العمالية فقد حدث ستة وثلثون اضرابا خلل الشهر الستة الولى من عام   

 أثرت على المؤسسات الكبرى في البلد واستغرق ذلك كل من الربعة والعشرين منها عشرة

400أيام أو أكثر. أما أطول إضراب فقد جرى في الحوض الجاف وشارك فيه أكثر من   

." يوما26عامل واستمر 

 طرحت هذه الضرابات مطلب تحسين مستوى الجور وأوضاع العمل،  الى جانب كونها

 تذكيرا بالتصاعد المستمر في النضالية العمالية التي اخترقت الحدود التي أحدثتها

 السياسات البرلمانية الوليدة. وتأكد ذلك من خلل إقامة نقابات عمالية في أربعة

 مواقع. التقى ممثلو هذه النقابات مع وزير العمل و الشؤون الجتماعية ووزير العدل

 ووزير الصحة لمناقشة مشروع مسودة  اللوائح الداخلية لنقاباتهم وخطواتهم

 المستقبلية. وفيما توسعت اعداد المشاركين في عضوية هذه النقابات  الربع  بما

 يتجاوز كل التوقعات فقد بادر العمال الخرون الى تشكيل نقاباتهم )لمزيد من

(. جرى اختبار حدود هذا الفضاء السياسي المفتوح1987المعلومات انظر لجنة التنسيق   

 خلل وقت قصير عبر وسائل أخرى، فقد جرى تنظيم اجتماعات عامة بترخيص مسبق من قبل

 وزارة الداخلية من قبل المجموعات السياسية كما عمدت مجموعات تثقيف مختلفة بتوعية

 الجمهور بقضايا مثل تنظيم الضرابات العمالية وتشكيل النقابات. تطور الوعي

 تدريجيا للمشاركين في هذه النشاطات بأنهم يتنافسون ضمن فضاء سياسي وطني مشترك

 وأنهم يتشاركون في عدد من الهتمامات. ومرة أخرى تحولت سياسة التنازع السياسي

 باتجاه وطني او على القل بعيدا عن الفئوية. بدا حينها أن فرصة واقعية قد لحت

(: "بعملية صبغ المجتمع بوطنية مؤجلة" وإقامة1996للقيام بما  أطلق عليه )باليبار   

 إجماع وطني بما يتجاوز المصالح الثنية والوصاية الفئوية. أما على الجانب الخر

 وهو جانب النظام فإن هذه الخطوات المتواضعة للتعاون بين الدينيين واليساريين

 مقدمة لمرحلة قادمة يتوقع فيها ان تضعف قبضة الدينيين على معظم أتباعها من

.الشباب ومن أعضاء البرلمان الدينيين في المجلس الوطني

 حدث شرخ خطير بين المؤسسة الدينية من ناحية وممثليها في البرلمان وأنصارها

 الراديكاليين من ناحية،  وسيضحي ذلك أكثر وضوحا إثر حدوث عدد من المساومات

 والمبادرات المشتركة من قبل مجموعتها البرلمانية مع الكتل الخرى. ومن هذه

1974المبادرات تلك التي أدت الى رفض جماعي لقانون بمرسوم تدابير أمن الدولة لعام   

 ذلك القانون التي استهدفت إجراءاته الشيوعيين والنشاطات التي يحركها الشيوعيون

 حيث صيغت المادة الولى منه بكل خبث لتستهوي المحافظين الدينيين ومن ذلك استخدام



32تعبير "المبادئ اللحادية" ) )

  أشهر من الل قرار الى ضغوط كبيرة من مختلف8تعرض نواب المجلس الوطني طوال 

 المجموعات والمصالح أما حالة الل قرار بالنسبة لبعض النواب فهي نابعة من عدم

 رغبتهم في مواجهة الحكومة في قضية ل تستهدف إل احتواء التأثير اليساري المتنامي.

 وكما حدث فقد نجحت الضغوط المنظمة جيدا لمعارضي القانون داخل البرلمان وخارجه في

.تمكين اعضاء الكتل الثلث من  التوصل الى موقف مشترك

 شعر ممثلو الكتلتين الدينية واليسارية بالقوة بما يكفي لصدار إنذار الى

 الحكومة للغاء القانون، أو تقديمه الى المجلس الوطني للتصويت عليه. وحيث أن

 الحكومة لم تكن راغبة في أي من القتراحين فقد وعدت بمراجعته في فترة زمنية

33.)1975أقصاها نهاية يوليو )تموز(  )

 اعتبرت الحكومة من ناحيتها بأنها خذلت من قبل المؤسسة الدينية التي فشلت في

 إقناع كتلتها البرلمانية للوقوف الى جانب الحكومة. لكن الكثر خطورة في نظرها هو

 فشلها في احتواء طموحات الكتلة الدينية بحيث تقتصر على تمثيل الطائفة الشيعية

 وليس الشعب بأسره. قررت النخبة الحاكمة، عندما فشلت في تحطيم الغلبية

 البرلمانية، اتخاذ القرار الكثر ملئمة دستوريا، فقد استخدم المير سلطاته

  أمرا أميريا بحل البرلمان، وقد شدد متحدث رسمي26/8/1975الدستورية فأصدر بتاريخ 

34على ان هذا المر اجراء مؤقت وأنه اجراء متشدد في ظل أوضاع صعبة.) ) 

 أكد عدد من الجراءات على هذه التوجهات ان التجربة البرلمانية من وجهة نظر

 النخبة الحاكمة هي تجربة ايجابية ككل. فبالرغم من الوقات المزعجة فإن التجربة

 البرلمانية لم تؤد الى تحويل النظام الى دولة ولم تحول الرعايا منذ الذكور الى

  قد1974مواطنين فعل. كما أن المناقشات الصاخبة أحيانا في دور النعقاد الول لعام 

 تحولت تدريجيا الى عمل مضن للجان البرلمانية ومهمات رسمية ووفود الى الخارج ،

 فإن فترة الشهر الثمانية من انتظار حسم قانون أمن الدولة، كانت بذاتها مبشرة

.بمستقبل واعد

 رغم ذلك فقد كانت هناك مؤشرات مضادة. ففيما كان أعضاء البرلمان من مختلف

 الكتل منهمكين في أعمال اللجان فقد كانوا يجدون أنفسهم في مواجهة مشاكل مشتركة

 ويبحثون عن حلول وطنية لها. من هنا فإن التحالف المستبعد بين الدينيين وغير

 الدينيين قد تحول الى امر واقع مما اعتبره البعض  نذير خطر إذا لم بتم وضع حد له

.1956- 54وأنه سيتمخض عن قوة صهر وطنية تهدد أسس النظام كما هو الحال في فترة   

 إضافة الى ذلك فإنه عندما دشنت التجربة البرلمانية فقد كان مقدرا لها ان تؤدي

 بشكل مزدوج الى إضفاء المؤسساتية الدستورية على نظام آل خليفة وفي ذات الوقت

 البقاء على التقاليد والمتيازات القبلية للسرة الحاكمة. تمثلت التناقضات

( في تزامن ماهو غير متزامن .1990المتأصلة والجاري تثبيتها فيما وصفه )الطيبي   

 أما نخلة فيشرح أحد جوانب الوضعية الناشئة بقوله: "يتناسب سلوك سلطة آل خليفة

 المركزية طردا مع مطالب الشعب بمشاركة شعبه في الحكومة و"سيترتب على أي توسع في

 المشاركة الشعبية في الحكومة تقليص مصادر وممارسات السرة الحاكمة للسلطة. إن أي

 محاولة جادة لدمقرطة النظام سيترتب عليها في النهاية صدام مصدرين متناقضين



."للسلطة وهما الشرعية القبلية وسيادة الشعب

( حول مصير11: 1980يتفق دارسو المرحلة على الرؤية العميقة التي طرحها خوري )  

 برلمان البحرين بقوله "استهدف حل البرلمان في البحرين أساسا احتواء القوة

 ."المتزايدة للمعارضة والتي ساعد البرلمان في انطلقها وتقويتها

 من وجهة النظام، كان حل البرلمان، ضروريا لحباط النتائج السياسية للتحالف

 الناشئ ، حتى ولو كان تكتيكيا بين الكتلتين البرلمانيتين الدينية واليسارية.

 أما النتائج السياسية للحل فهو شل البرلمان وتحويل ميزان القوة لصالح السرة

(. ولكن متى ما استمر هذا التحالف فإنه سيترتب عليه نتائج عميقة232الحاكمة ) ص  

 بما في ذلك الحد من قدرة النظام للستمرار في مأسسة القبلية والطائفية. وبالرغم

 من هشاشة التحالف بين الدينيين واليساريين فقد أظهر أنه يمثل خطرا تاريخيا جديا

 على القوى القبلية والطائفية ودورهما كحاضنة للمصادر الحتياطية لقوة النظام

.السياسية و شرعية هذه القوة

( عاملين إضافيين الول هو التناقض المتأصل بين حكومة مسيطر1980يناقش خوري )   

 عليها قبليا ونظام التمثيل، والثاني هو العتبارات القليمية التي تحبذ أن ل تتحول

 جزيرة البحرين الصغيرة وحدها الى إقامة الديمقراطية فيما الدول والمشيخات الخرى

.في الخليج والجزيرة العربية يحكمون من قبل حكومات ذات أساس قبلي

 ل شك أن خوري محق في اشارته الى التناقض لشكلين من أشكال التنظيم الجتماعي

 والحكم. لكنه من الصعب لنا أن نتخيل كون أي من النظامين )كنظام اجتماعي متماسك

 ومتحجر( على حد تعبيره. في الواقع فإن القبلية في البحرين كما الطائفية يعاد

 انتاجها باستمرار،  وكل البيئتين مترابطتين ومتداخلتين باستمرار مع ظواهر أخرى.

 ول يمكن ، في رأيي،  الستناد الى القبلية وحدها في تفسير الخيار الستراتيجي الذي

.اتخذه النظام ونخبته خلل العقود الثلثة أو الربعة الماضية

 إن قبلية آل خليفة هي بالساس أداة سياسية  يتم تعبئتها وإنهاء تعبئتها

 لغايات سياسية للنظام وخصوصا من قبل النخبة القبلية. اول نموذج الساطع على ذلك

 هو ما جرى بين رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وأخيه الصغر الشيخ

  والمستمر حتى1978محمد بن سلمان في الوسط التجاري للمنامة في أحد أيام مايو 

 اليوم والذي اتخذ شكل عنيفا مع تقدم الزمن وكما سأوضح لحقا فإن هذه النـزاع

 الخوي ليس طارئا في السرة الخليفية الحاكمة. وكما هو الحال مع السر الحاكمة

 الخرى في المنطقة فإن لل خليفة تاريخا حافل من النـزاع الدموي المتمحور حول

35الطموحات السياسية والطمع وفي بعض الحالت لمجرد الغيرة.) )

 إن من أبرز سمات استراتيجيات النخبة الحاكمة هو ردع تطور المؤسسات التي تطمح

 للمشاركة في النظام. وبدل من ذلك فإنها تفضل دائما التعامل مع المجتمع من خلل

 وسطاء مختارين. أما العلقة بين الوسطاء والنظام فلها عدة سمات. الولى أنه ليس

 للوسيط وضع مضمون دائم ولكن له دور متكرر ل يحمل في طياته حقوق حصرية لتمثيل

 قطاع معين من السكان. والثانية فإنهم وبموجب دورهم كمعينين من قبل النظام، فليس

 للوسطاء ادعاءات كشركاء في الحكم او طموحات لتشكيل مركز قوة. والثالثة هي أن

.النظام يحتفظ لنفسه بحق الموافقة على كل تدخل من قبل الوسطاء



 يمكن الستدلل على التحول في الخيارات بنماذج من مجالت أخرى. أحد هذه المجالت

 توزيع الهبات الميرية وخصوصا حجم وموقع قطعة أرض أو منـزل أو إعانة للبناء والتي

 تعطى للرعايا المخلصين. ففيما هناك نسبة أكبر من المتلقين من آل خليفة لهذه

 الهبات فإنها تتضمن أشخاصا من مختلف قطاعات السكان. كذلك فإن هناك تحولت في

 اختيار من يتم تقديم هبة أخرى حساسة لهم وهي الجنسية. وهنا نرى أن الفضلية

 للنظام تتركز على العتبارات القبلية والطائفية وعلى الوسطاء المعتمدين. وعلى خلف

 قطع الراضي التي تمنح من قبل المير فقط، فإن الحق في منح الجنسية هو جزء من

 سلطة كل واحد من الثلثي الحاكم.  وبعد سبعة عقود من تقليد منح الجنسية فإنها

 أضحت أداة مجربة لضبط التوازن السكاني، حيث يمكن، باستخدام التجنيس الواسع،

 المحافظة على التوازن الديموغرافي بين مختلف المجموعات بين الشيعة والسنة وبين

 العرب الخّلص وغيرهم من العرب. ويشمل المستفيدين من مكرمات الجنسية خلل العقود

 القليلة الماضية مهاجرين جدد ذوي خلفيات متباينة، قبلية وغير قبلية، عرب وغير

 عرب، أغنياء كبار وأغنياء عاديين، سنة وشيعة. أما المحصلة فهي أنه، على الرغم

 مما يقال من أن  بعض المجموعات حصلت على حصص أكبر من مجموعات أخرى فإن النظام لم

(. وكون هذه الجنسية مكتسبة36يستثن أي مجموعة معينة من الحصول على مكرماته)  

  ب ( فإنه ل17بالمكرمة فإنه يمكن سحبها جزئيا أو كليا. وبموجب الدستور )المادة 

 يمكن اسقاط الجنسية المكتسبة إل بموجب القانون ويتوجب على الشخاص الذين اكتسبوا

 الجنسية أن يتخذوا الحيطة والحذر حيث يتوجب عليهم أن يكونوا حسني السيرة والسلوك

 من وجهة نظر النظام والنخبة الحاكمة وأجهزة المن. وهناك نماذج على أناس ذوي

 .مكانة عالية اكتسبوا الجنسية ثم اسقطت عنهم بعد أن فقدوا الحظوة لدى النظام

 تلعب قطع الراضي الممنوحة والمناصب الرفيعة في القطاع الحكومي والمؤسسات

 العامة  ومنح الجنسية وغيرها من المكرمات كوسائل للمحافظة على ولء مختلف الوسطاء

 الذين يشجعون على التدخل لصالح المستفيدين المحتملين. لكن التأثير العمق هو أن

 المكرمات سواء أعطيت مباشرة أو عبر وسطاء، فانها تمثل  مصدرا غنيا للعمل السياسي

 لبقاء النقسام العمودي للمجتمع. وفيما تتضاءل المصادر المالية للنظام فإن

 المكرمات غير المالية تتزايد وتشمل هذه منح الجنسية والترخيص  بكفالة العمال

( والعفاء من بعض الواجبات واختصار طريقهم عبر الجهاز البيروقراطي37الجانب)  

.للحكومة والعفاء من العقوبات الصادرة عن المحاكم وغيرها

 أشرت سابقا الى أن النظام وخصوصا الترويكا الحاكمة ليست قبلية متعصبة أو

 طائفية متعصبة. ليس معنى ذلك أنه من الخطأ اطلق صفة القبلية على  بعض جوانب

 النظام  وبعض سياساته. على أية حال فقد استثمر النظام الكثير من الموارد

 والطاقات لتشكيل المظهر القبلي الذي يعتد هو به،  وتبقى القبلية خيارا

 استراتيجيا مهما لتعبئة بعض الموارد المحلية والقليمية لسلطتها وشرعيتها. كما

 أنها اشتراط مهم جاهز للختيار فيما بين الوسطاء. رغم ذلك فالقبلية أداة من بين

 أدوات التعبئة واشتراط من بين اشتراطات لختيار الوسطاء. ان أحد معالم النظام

  هو التحول في خياراته من القبلية1959الحاكم منذ تسلم النخبة الحالية للحكم في 

 الى اعتبارات اخرى أكثر ملءمة. وهناك عدد من الشواهد تدل على ان النظام مستعد

 للتخلي عن العتبار القبلي لصالح بقائه. لقد سبق ان ذكرت الطرد غير المشرف للخ



 الصغر من الترويكا، كذلك فقد اتخذ النظام خطوة غير مسبوقة قبليا وهو إجبار وزير

(. إضافة الى38 على الستقالة لرضاء المحتجين اليساريين)1974العدل الخليفي عام   

  يضمون عينات من مختلف شرائح1994 حتى 1956ذلك فإن المعتقلين السياسيين منذ 

.السكان بمن فيهم نشطاء سياسيون معروفون من العرب ذوي الصول القبلية

  لم يحظ1996هناك مجال آخر ظل حتى وقت قصير محرما على القبلية، فحتى عام 

 القبليون بأي منصب وزاري ففيما اقتصرت المناصب الوزارية الستراتيجية على السرة

 الخليفية الحاكمة، فقد كان يجري تقسيم باقي المناصب الوزارية بالتساوي بين

 الشيعة والسنة. إن آل خليفة على خلف السر الحاكمة الخرى في المنطقة استثنت

 القبائل من المناصب  السياسية. وبدل من ذلك فقد كان يجري اختيار الوزراء السنة

 من بين الهولة، أي احفاد أولئك الذين قدموا من الشاطئ الفارسي للخليج ونزحوا الى

  تعيين أحد1996البحرين خلل العقود الولى من هذا القرن. لكنه جرى مؤخرا في يونيو 

39أفراد  القبائل السنية في منصب وزاري) ).

 إن ذلك ل يمثل تناقضا متأصل بين القبلية في شكلها الحديث وبين سياسة التمثيل

 بالنتخاب في شكلها المخفف ولكنه بالحرى يمثل فشل النظام في التوفيق بين التجزئة

 والحكم الدستوري  وهناك أسباب عديدة لهذا الفشل. بادئ ذي بدء فإن الحق في منح

 المكرمات بما في ذلك الراضي والمناصب العالية والجنسية هي أدوات فعالة للبقاء

 على التجزئة المجتمعية، ومن المؤكد أن هذا الحق سيضعف كثيرا في ظل البرلمان. لقد

 اقترح البرلمانيون من الكتلتين اليسارية والدينية اجراءات في هذا التجاه. إن

 إضفاء الطبيعة الوطنية على النـزاع السياسي يمثل تحديا للتجزئة العمودية للمجتمع

 حيث أن أدوات التعبئة القبلية والطائفية تتنافس مع أدوات التعبئة الوطنية. إنه،

 ومن وجهة نظر النظام، يمكن فقط الستخدام القصى للقبلية والطائفية كأدوات سياسية

 في النـزاعات حيث يحرم الخصم  من ادوات التجاذب والتعبئة ومتى ما رفض اعضاء

 البرلمان وخصوصا الدينيون اتباع قواعد اللعبة القبلية والطائفية كما تنص عليها

 .القواعد التي وضعتها النخبة الحاكمة فإن اللعبة في حكم المنتهية

 تشمل السياسة الدستورية نظام التمثيل الشعبي ما دام ل يهدد الطابع القبلي او

 استقراره وسيظل محل جدل عما إذا كان ذلك سيضعف قدرته على تعبئة موارد قوته

 الداخلية والخارجية. وقد أضحى أكثر وضوحا بأن السياسة الدستورية بدأت تتخذ مظاهر

 تتناقض مع الهداف التي وضعها النظام لها. بدأت السياسات اللتجزيئية تنذر بنتائج

 خطيرة ل يمكن التنبؤ بها بعد أن خرجت من نطاق قبة البرلمان. إضافة الى ذلك فإن

 التعاون بين الكتلتين اليسارية والدينية باتت يهدد بتحويل البرلمان من جسم

 استشاري واحتفالي الى جسم متماسك يطمح بتسلم بعض الصلحيات التشريعية وصنع

 السياسات. وفيما كان البرلمان ينحو هذا التوجه فقد كان يسير على خط الصدام مع

.قوى الوضع الراهن وخصوصا الترويكا الحاكمة

 تصورت الشخصيات الكثر تفاؤل أن مثل هذا التحرك هو بداية لحركة معارضة وطنية،

 أما أنصار النظام فقد استمروا في دعوتهم الى "تصفية جميع اليديولوجيات الغريبة"

(، وإذا ألقينا نظرة عن بعد فمن الواضح20/6/1974حتى ل تزرع بذور الشيوعية )الضواء   

 أن المال والمخاوف كانت سابقة لوانها. لقد كانت المبادرات المشتركة للدينيين



 واليساريين والمستقلين خلل الشهر الخيرة من عمر المجلس الوطني تكتيكية واجرائية

 في بعض الحيان. عدا عن ذلك فقد كانت التجربة البرلمانية من القصر بحيث لم توفر

 أرضية صلبة للستمرار في عملية بناء المجتمع  رغما عن النظام. ويمكن القول أن

 الكثر ضررا هو الشكلنية في تعاون الدينيين واليساريين بحيث لم يخلق أرضية صلبة

 لتشجيع المشاركين فيه كأفراد وقوى سياسية للتعاون مع بعضهم البعض خارج المجلس

 الوطني وبعد حل المجلس الوطني. على إنه وبالرغم من نواقص التجربة البرلمانية

( فقد تضمنت نماذج على الفجوة القائمة في رؤية السرة الحاكمة1975-73القصيرة )   

 للتطلعات الوطنية ورؤية العضاء المنتخبين في المجلس  الوطني. وبالرغم من أن

 التجربة البرلمانية القصيرة الجل لم تهدد جديا سلطة ومكانة السرة الحاكمة، لكنها

 أسهمت في تغيير دراماتيكي في طموحات مختلف النشطاء السياسيين. وفيما أرادت السرة

 الحاكمة إضفاء صورة الدستورية الشرعية على حكمها فإنها لم تكن تقبل النتائج

 السياسية والدارية والقضائية الرسمية وغير الرسمية لهذه الشرعية. وبكل بساطة فقد

 كان الثمن بالنسبة لها فادحا. لذا جرى افتقاد او بالحرى عدم تطوير متطلبات

 الستمرار في عملية سياسية التوافق الوطني في غياب المجلس الوطني. وهناك عدة

: عوامل أخرى اضافية

 اول: استمرت الترويكا الحاكمة في ممارسة سيطرتها الكلية على المصادر

 الرئيسية للفوائض المالية مما مكنها من توجيه اللعبين القتصاديين والسياسيين

 للعب  ضد بعضهم البعض والعتماد بالتالي على رغباتها. وافتقدت جميع الطبقات

 والشرائح الجتماعية قدرات اقتصادية راسخة خارج اطار النظام  حيث كان الجميع

 يعتمدون على المشاريع القتصادية والختيارات السياسية للترويكا الحاكمة لبقائهم

 ورفاهيتهم. والستثناء النسبي هم العمال القادرون على تحرك مستقل. وحتى هذا

 المتياز الذي تمتع به العمال المحليون بدأ يتلشى فيما تراجع دور القوى العاملة

.المحلية كنتيجة للعتماد المتزايد على العمالة المستوردة

 ثانيا: لم يوفر الدستور آلية لفصل النظام ونخبته الحاكمة عن الحكومة كجهاز

 تنفيذي واداري من ناحية وعن مؤسسات الحكم مثل القضاء والقوات المسلحة وقوات المن

 من ناحية أخرى. لذا استمرت  أجهزة الدولة كامتداد للسلطة الرسمية وغير الرسمية

.للنخبة الحاكمة

 ثالثا: مكنت الموارد المتاحة بتصرف النظام وهشاشة القاعدة الجتماعية بالضافة

 الى  الدعم القليمي والدولي للنظام من تدشين عملية اعادة بناء شاملة. وقد مكنت

 هذه الموارد النظام الى عدم الكتراث لجميع النداءات بالعودة الى الحكم الدستوري.

 وتمكن النظام، لسوء حظ خصومه، من اطلق عملية تحديث جنبا الى جنب مع القبلية

( لكن التحديث كان يعني انشاء1993والتجزئة المجتمعية وليس على الضد منها )بروملي   

1996دوائر وأجهزة للسيطرة وحفظ النظام )صيقلي  )

1975يعود الفضل الساسي في نجاح النخبة الحاكمة في انقلبها على الدستور عام   

 وتعزيز انقلبها حتى الن الى التطورات التي تلت الطفرة النفطية في السبعينات.

 ففيما مكنت الطفرة النفطية النظام من تعبئة قوى محلية لسيطرته فإن الزمة مكنت

.النظام من تعبئة مصادر القوة الخارجية، وسأقدم مختصرا لذلك

 ضاعفت الطفرة النفطية المصادر المالية التي هي بتصرف النظام الى خمسة أضعاف،



  الى اطلق قدرات النظام بالكامل. ومكنت1975وكنتيجة لذلك فقد مكن ذلك النظام منذ 

 الموارد الضافية من اطلق برنامج اعادة هيكلة اجتماعي )بتحديث محافظ( وجرى

 استثمار موارد يعتد بها في مشاريع تنموية بما فيها البنية الساسية والصحة

 والتعليم والسكان. ومن خلل النفاق تمكنت الترويكا من السيطرة وتشجيع او احباط

 نمو مختلف الشرائح الجتماعية  وفيما استمرت في سياستها بتعزيز وسطائها فإنها

.كانت عازمة على اختبار ولئهم

؛1993؛ بدران 1983يناقش دارسو الشؤون العربية ومنطقة الخليج ) النقيب   

( استخدام السر الحاكمة للدولة واستخدام الرتفاع في عوائد النفط بعد1995أيوبي   

  لتعزيز شرعية الحكم. عمدت الدولة من خلل انفاقها الى تعديل ثم تعزيز دورها1973

 .التقليدي في مرحلة لحقة

 سيطرت الدولة من خلل تدخلها المباشر على نمط التغيير الجتماعي بحيث مكنها

 ذلك من المحافظة على توازن القوى لصالح السر الحاكمة. ومما ساهم في تعزيز هذا

 التدخل الرتفاع الهائل في عوائد الدولة بين  ليلة وضحاها  حيث ارتفع سعر برميل

  دولر في34 ثم الى اكثر من 1974 الى احدى عشر دولر في 1970النفط  من دولرين عام 

( وفيما كانت البنية القتصادية والجتماعية في تحول وفيما12-10: 1985 )صادق 1981  

 كان التغير في بعض القطاعات يتم بسرعة فائقة فقد كانت النظمة متيقظة لحباط  أي

 تداعي خطير  في المجال السياسي. لذا فقد كانت عملية التحديث محافظة سامحة بتغيير

 كل شيء ال في المجالت المؤثرة في السلطة السياسية واستحواذ السر الحاكمة على

 الدولة. لذلك فإننا نلحظ انه في  حين أثر عقدان من التغيير الهائل على جميع

 مناحي الحياة في البلد فقد بقيت السلطة السياسية كما هي. وبقاء كل شيء على حاله

( قد يفسر: لماذا لم يؤدي بناء مدن جديدة واحياء جديدة1993على حد تعبير )باياوت   

 الى زيادة الندماج الجتماعي والسياسي بل على العكس من ذلك عمدت الدولة من خلل

 اعادة صياغة القواعد الدارية  لتوزيع المساكن في المدن الجديدة الى تعزيز او

 بالحرى اعادة واحياء دور العائلة الممتدة والنتماءات العشائرية والقبلية

 والثنية. كما اعتمدت قواعد ادراية مماثلة في مجالت اخرى مثل ملئ الوظائف

 الحكومية والمنافع المترتبة على الجنسية.  ومن خلل زيادة موارد الدولة الضافية

 فقد تزايد  دورها كمستخدم اساسي في البلد وكمكان مفضل لعمل البحرينيين المتعلمين

.بمن فيهم شريحة الختصاصيين والتكنوقراط والكاديميين الحديثة المنشأ

 انبهر المثقفون البحرينيون، كما هو الحال بالنسبة لزملئهم في البلدان

 العربية الخرى خلل مرحلة ايام الطفرة النفطية السعيدة، بالمستقبل الباهر الذي ل

 سابق له والذي كان يبدو مفتوحا على الفق لبلدانهم ولهم وقد ترتب على ما كان يمكن

 وصفه بفورة على امتداد المنطقة بشكل من اشكال اخلقية جديدة تمثلت في القول

 العربي ) انما العمال بنتائجها(، ويمكن تشخيص البعاد السياسية العامة لهذه

.الخلقية من خلل دراسات تناولت اجزاء اخرى من العالم الثالث

 هنا ايضا يشترط الستقرار السياسي والنمو القتصادي عددا من عوامل التبادل

 المحدود والمؤقت وكما هو الحال فإن التبادل يبدأ بانتهاك واضح وحتمي  لحقوق

.المواطنة



 تمثل الشروط المتعارف عليها للستقرار والنمو تفسيرا لعقدين من الكمون

 السياسي الذي ميز سلوك كثير من المثقفين البحرينيين بمن فيهم نشطاء سياسيين

 وسجناء سياسيين سابقين، فقد كان أمل كثير من هؤلء في ان تمكن الفورة النفطية

 الحكومة من تحسين اوضاع العمل وتصفية البطالة وتطوير بنية تحتية واطلق مشاريع

 استثمارية خليجية تمهد الطريق امام الوحدة الخليجية وإعداد الشعب والمؤسسات

 للمهام المستقبلية بما فيها  الديمقراطية في مرحلة ما. ل اشارك هؤلء هذا العتقاد

 وليس لدي قاعدة صلبة لتحديد العوامل التي ادت الى انتشار هذه الذرائع الخلقية في

 اوساط المثقفين والمعارضين السابقين في البحرين. قد تفسر المصالح الذاتية

 والنتهازية الستنـزاف في اوساط معارضي النظام. وتشير الوقائع  الى ان بعض

 المتقلبين مؤمنون فعل بقدرتهم على حث النظام لدخال التغييرات المطلوبة باتجاه

 مجتمع المساواة  والديمقراطية. وفي الخير فإن فكرة تغيير النظام من داخله قد

 ساعدت النظام ذاته على تحسين وتجنيد بعض افضل الكفاءات من القياديين والختصاصيين

 .في البلد

 ان بين الذين سعوا في العقدين الماضيين الى تغيير النظام من الداخل  عاودا

  ومن بين1992 مواطن وقعوا على العريضة النخبوية عام 300الظهور من بين اكثر من 

1994 مواطن وقعوا على العريضة الشعبية عام 25000اكثر من  .

( ما يلي: "أدى النمو الهائل في الثروة النفطية الى بناء1996لحظت )صيقلي   

 بنية تحتية وتعبيرات اخرى للدولة باتجاه خطوط حديثة ووفر للمواطنين خدمات واسعة

 مثل الصحة والتعليم والخدمات الجتماعية وحتى الترفيهية، وكانت هذه المشاريع

 مركزية للدولة التي مثلت المستخدم العظم للعمالة والواهب الكبر للمنافع. من هنا

 فإن المؤسسات الحاكمة تلعب دورا محوريا في خلق الفرص او حجبها عن النساء او

 الفئات الدنى. كما أضفت الدولة عقلنية على شرعيتها من خلل هذه النجازات واقامة

 شبكة من التحالفات استنادا الى المصالح القبلية واحيانا الدينية والقتصادية. ان

 المنح القتصادية سواء بالمال او هبات الراضي او السيطرة على موقع سلطة تمثل

130احيانا الوسائل لتمتين هذه التحالفات")ص  ). 

 أظهرت الترويكا الحاكمة كسيد مطلق قدرة كبيرة للمحافظة على التوازن في اوساط

 وسطائها  ومنع نمو أي منهم نموا غير مسيطر عليه كما وفرت الطفرة النفطية مصادر

 إضافية في تجنيد وسطاء اضافيين ذي خلفيات اجتماعية متباينة، فقد أمّد قطاع التجار

 وهو المستفيد الساسي من الطفرة النفطية النظام بوسطاء جدد حديثين نسبيا، وتوسع

 هذا القطاع على اساس الولء السياسي  أكثر من العتماد على  القرب القبلي او

 الطائفي من النظام. كما جرى منح العقود صغيرة كانت ام كبيرة استنادا الى الولء

 السياسي فيما فقد بعض التجار الذين اعتبروا غير موالين عقودا حصلوا عليها. ان

 كون صحيفة التاجر بيضاء لدى المير ورئيس الوزراء وولي العهد يشكل دافعا قويا

 للنخراط في مشاريع تجارية؛ كما ان حضور المجلس السبوعي لواحد  والفضل للمجالس

 السبوعية للثلثة يمثل ضمانة بقوة الضمانة البنكية،  وتقوم الترويكا الحاكمة من

 .خلل هذه المجالس اساسا بتوزيع مكرماتها

 تمكن النظام من اجتذاب ما يكفي من البترودولر من المنطقة لتحويل البحرين الى

 مركز بنكي اقليمي كما بدأ عددا من المشاريع التنموية بما في ذلك بناء عدد من



 المراكز السكنية اسهمت في تحسين الوضاع المعيشية للعائلت من ذوي الدخل المحدود

 والمتوسط وبالتالي القضاء على مصدر للتذمر. اسهم القتصاد المتوسع في تخفيض نسبة

.البطالة في البلد وخصوصا في اوساط الجامعيين وتحسين مستوى الجور للعمالة المحلية

 وفرت الطفرة النفطية فرصة للنظام لتعبئة سلة من مصادر القوة الخارجية وأهمها

 الدعم العسكري والقتصادي وبالخص الدعم السياسي المريكي. ففي حين يعود الوجود

  اثر1968 فقد اكتسب اهمية جغرافية ـ سياسية في عام 1949العسكري المريكي الى عام 

 القرار البريطاني بالنسحاب من المنطقة. وحصل السطول المريكي على عقد ايجار

1984للقواعد البريطانية السابقة كموانئ رسو لقوة الشرق الوسط المريكية )كوردزمان   

(  انظر ايضا الملحق583: 

  مليون دولر سنويا محل تجاذب بين النظام والمعارضة4كان عقد اليجار بقيمة 

 البرلمانية. وعلى اثر حرارة حرب اكتوبر حيث كشف النقاب عن دور التسهيلت الممنوحة

 للوليات المتحدة في البحرين في إمداد المجهود الحربي السرائيلي، اصدر النظام

. وجرى طرح1971بيانا علنيا يعد فيه بعدم تجديد عقد السنوات الربع الموقع عام   

  في المجلس الوطني لتأكيد معارضة البرلمانيين1975الموضوع مجددا في يونيو 

 المعارضين للوجود العسكري المريكي في البحرين، وحينها  استخدمت الحكومة المتياز

 الممنوح لها لتأجيل التصويت على الموضوع. كان النظام مصمما على حماية التسهيلت

 العسكرية الممنوحة للوليات المتحدة من أي مناقشة برلمانية حشرية. وقد وّفر ذلك

(، حافزا إضافيا لحل40إلى جانب تصميم النظام على تجديد عقد اتفاقية التأجير)  

 المجلس الوطني وإنهاء التجربة البرلمانية في البلد. واعتقد ان مصلحة الوليات

 المتحدة في عدم تدخل البرلمان يفسر الدعم المريكي المستمر للنظام في البحرين.

 يرى النظام ان وجودا عسكريا أمريكيا في البحرين سيشجع المريكيين والمستثمرين

 الجانب الخرين وسيوفر بالتالي مصادر إضافية للدخل والهيبة والحماية. وتشكل هذه

 مجتمعة أرصدة استراتيجية تضاف إلى مصادر الرصدة الخرى التي يعتمد عليها النظام.

 اكتسبت هذه الجوانب من الوجود العسكري المريكي أهمية إضافية بعد سقوط شاه إيران،

 واندلع الحرب العراقية اليرانية وتداعياتها ومؤخرا حرب الخليج الثانية )انظر

 .(الملحق د

 عززت المصادر الداخلية والخارجية مجتمعة الستقللية الذاتية للسرة الحاكمة

 وخصوصا الترويكا الحاكمة، كما أسهمت زيادة الموارد في زيادة البنية التحتية

 للنظام وسلطاته الستبدادية وخصوصا قدرته على اختراق المجتمع وإخضاعه من خلل مزيد

 من الشرذمة والحتواء والقمع المباشر دون الحاجة إلى الدخول في مفاوضات مؤسساتية

.روتينية مع أي من القوى الجتماعية القائمة بما في ذلك قواعد النظام ذاته

 وفرت المكانيات الضافية لتوسيع مختلف أجهزة المن الداخلي بحيث أضحى أكبر

 مستخدم منفرد في البلد. فقد ارتفعت مخّصصات المن والدفاع خلل العقد الول للطفرة

%11 أو ما نسبته 1983 مليون دولر عام 236.4 على 1974 مليون دولر عام 22.5النفطية من   

(. وتحول جهاز المن المسلح بالسلطات41% من المصروفات الحكومية بالتالي)20إلى   

  وتعديلت عديدة على قانون العقوبات1974الممنوحة له بموجب قانون أمن الدولة لعام 

 العام إلى قوة ضاربة للنظام. واستمر التوسع في السلطات غير المحدودة لجهاز المن



 وخصوصا مباحث أمن الدولة بقيادة الضباط النجليز كنتيجة للحساسية والرهاب

 المتزايد للسرة الحاكمة وكذلك عدم قدرة الترويكا الحاكمة على الثقة في أي من

 .القوى الجتماعية المحلية

  في ظل حالة طوارئ فعلية مما دفع جميع أشكال المعارضة1975عاشت البحرين منذ 

 السياسية إلى العمل السري. ترتب على ذلك القمع الفّعال والجراءات القاسية من قبل

 بما في ذلك حصر صلحية جوازات الطلبة بسنة واحدة، ومنع (  sis) مباحث أمن الدولة

 الطلبة من اللتحاق بجامعاتهم في الخارج وحجب شهادة حسن السير والسلوك من

 الباحثين عن عمل. كما استخدم العتقال الوقائي للنشطاء المحتملين والعتقال دون

  سنوات كما ينص على ذلك قانون أمن الدولة،3اتهام أو محاكمة لفترات قد تتجاوز 

 اضافة الى الستخدام الواسع للتعذيب. وتحققت أسوأ مخاوف المعارضة من السلطات غير

 المحدودة الممنوحة بموجب  قانون أمن الدولة لجهزة المن وخصوصا مباحث أمن الدولة

 التي يقودها الجنرال السكتلندي ايان هندرسون عندما أدى التعذيب الى موت ضحيتين

1976عام  . 

 كما  شهد العقدين اللحقين المزيد من ضحايا التعذيب المأساوي مما برر تلك

 المخاوف. وقد خدم التوسع القتصادي ومشاريع البنية التحتية النظام بالرغم كل

 تجاوزاته لكسب الكثير من الموالين وتحييد كثير من الخصوم. وحولت سياسية الستنزاف

 والحتواء أو التحطيم المعنوي العديد من النشطاء السياسيين بمن فيهم شخصيات

 سياسية بارزة  ممن قضوا سنوات في المعتقلت السياسية إلى السلبية ومع مرور الزمن

 فقد كان يجري انتقاء هؤلء لشغر مناصب بارزة في الحكومة والمؤسسات العامة بحيث

 .مسخوا إلى مدافعين بارزين عن الوضع القائم

 سعى النظام مستفيدا من دروس التعبئة الدينية التي اتبعها الرئيس السادات

 ودروسه هو من التجربة البرلمانية إلى دعم مؤسسته الدينية برجال دين شباب ذوي

 قدرة خطابية من خريجي الزهر والنجف وقم. وهكذا جرى سحب سياسة التنازع السياسي من

 الطار الوطني إلى الطار الثني والروحي. كما جرى دعم المؤسسات الخيرية الدينية

 السنّية والشيعية بمنح مالية منتظمة من قبل وزارة العمل والشؤون الجتماعية، ومع

 أن من المحتمل حصولها على مكرمات من الترويكا الحاكمة فليس هناك سجل يقيس فضائل

 النظام في هذا المجال. وكما هو  حال الخرين، فلم تشجع هذه المؤسسات على التنسيق

 .فيما بينها

 لكنه استجابة لضغوط رجال الدين المحلّيين والسعوديين وفي إطار إعادة التسلح

  حل لجنة التنسيق1981الخلقي من قبل النظام والجارية حتى الن فقد جرى في عام 

(. كما يمكن1997(  و )صيقلى 1986للجمعيات النسائية للدفاع عن حقوق المرأة )فخرو   

 .تفسير هذه الخطوة نفور النخبة الحاكمة من أي تنسيق عبر التجزئة العمودية للمجتمع

 تأكدت الثقة المتزايدة للنظام من خلل عدد من الجراءات لمنع استخدام أماكن

  منع النظام1976العمل والمدارس والجامعات لتجنيد النشطاء السياسيين. ففي عام 

 التحاد الوطني لطلبة البحرين واتخذ إجراءات متشّددة لردع الطلبة من النضمام إلى

 فروع التحاد في الخارج. وبالرغم من المقاومة المشهودة، فقد كان واضحا ان التناقص

 في إعداد الطلبة المعارضين للنظام يجعلهم يخوضون معركة خاسرة. وبمضي سنوات قليلة



 تحّولت غالبية الطلبة البحرينيين في الخارج إلى عضوية الندية الممّولة من قبل

 النظام، كما  اتخذت إجراءات مماثلة للحد من الحركية النقابية وتقديم بديل مقبول

 وشرعي للنقابات العمالية السرية، فقد أعلنت وزارة العمل و الشؤون الجتماعية في

  تشكيل اللجنة العامة لعمال البحرين والتي ستنتخب من قبل اللجان العمالية1981عام 

 المشكلة في المرافق العّمالية الرئيسية في البلد. وبالرغم من أن هذه اللجان

 العمالية لم تكن بنجاح مثيلتها الطلبية، فقد نجحت في خلق أماكن العمل الخالية من

  .العمل السياسي السري، بتعاطيها حصرا مع الشكاوي العمالية المرتبطة بالمرفق

 واستنادا الى وجهة النظر الفاحصة، يمكن  إدانة النظام أخلقيا لنقلبه على

 الدستور وانتهاكاته المتواترة لحقوق النسان. وبالرغم من ذلك فقد كان النظام يحصل

 على كثير من الموالين الجدد المستفيدين من المكرمات والنفاق العام والستثمارات.

 وبكلمات أخرى فقد عزر النظام ـ في غياب البرلمان ـ سلطاته وزاد في الواقع لمصادر

 قوته الداخلية. ومرة أخرى نجحت استراتيجية النظام في تجزئة المجتمع في متوازيات

 عمودية كأداة كامنة للحكم والسيطرة. يمكن تقبل التعبير عن الشكوى والتعامل معها

 من خلل الوسطاء المقبولين ومن خلل المكرمات المباشرة أو من خلل إجراءات شاملة

 وحازمة لجهزة المن وخصوصا مباحث امن الدولة التي يقودها النجليز، حيث نجحت هذه

.المصادر مجتمعة في البقاء على الوضع القائم ومنع بروز تحد وطني

 ل شك أن دارسي المنطقة يدركون أن الهدوء الذي ساد البحرين خلل هذه المرحلة ل

 يعني غياب نشاط مختلف المنظمات والمجموعات السرية. وفي الواقع فان سجل منظمات

 حقوق النسان تشهد بالتصميم القوي للمنظمات السرية في الستمرار في نشاطاتها

 المعارضة بالرغم من الهبوط المتزايد في فعاليتها. لكن هذه المجموعات محكومة في

 أيام البحبوحة للفورة النفطية بظروف تاريخية بحيث اقتصرت على أعمال محدودة

 وقصيرة الجل. ولم تشكل أي من هذه المنظمات أو المجموعات تحديا خطرا للنظام وصيغة

 التجزئة العمودية للمجتمع. أما النشاطات التي شنتها هذه المجموعات خلل هذه

 الفترة فقد كانت ردود فعل على المصاعب القتصادية الناتجة عن الفساد وسوء ادارة

 الموارد  وتضارب اسواق النفط مما ترتب عليه تذبذبا في الموارد المالية المتوفرة

 .للنظام

 من بين المحاولت القليلة من قبل المنظمات اليسارية لستعادة المبادرة

، حيث جرى إصدار أحكام طويلة1986السياسية وكسر الضوابط الطائفية هو ما تم في عام   

(. اتخذت في ذات الفترة إجراءات عديدة بحق رجال الدين42بالسجن لقادة التحرك)  

 الشيعة الذين سعوا للعب دور أكبر من ذلك المقرر لهم أو المحتمل من قبل النظام

 ضمن مجموعات الوسطاء في القرى. ومن بين هذه الجراءات إغلق جمعية التوعية السلمية

  سنة12إضافة إلى مدرستين دينيتين للفتيات وحوزة دينية وبذلك وضع النظام حدا لـ

(.43( )101: 1997من النشاط السلمي العلني لجمعية التوعية الدينية. )دابرووسكا   

 وفيما تسّببت المصاعب القتصادية الدورية إلى ظهور تذمر دوري في أوساط رجال العمال

 البحرينيين الذين يعانون المنافسة غير المتكافئة لفراد السرة الحاكمة. ومن حين

 لخر تظهر إلى السطح دعوات تتجاوز اطار المنظمات السرية "لعودة الحياة

 الديمقراطية"  كما أن النظام يتحمل أحيانا تبعا لشدة الصعوبات القتصادية مثل هذه



(، حيث يسمح للصحافة44الدعوات ويتساهل في ممارسة الرقابة على مثل هذه المقالت)  

 في مثل هذه الحالت بنشر مقالت وإجراء مقابلت مع نواب سابقين ووجهاء آخرين حول

  خلل1991-90مزايا الديمقراطية والحاجة إلى المشاركة في أعباء الحكم. حدث ذلك خلل 

  .مرحلة الستعداد لتحرير الكويت كخطوة أولى لقامة النظام العالمي الجديد الموعود

 بعد ما يقارب خمسة عشرة عاما من حل البرلمان لم يتعرض السلم العام ونظام

 التجزئة العمودية الجتماعي إلى تحد جدي. أود هنا التأكيد أن هذه الحدود وليس

 خارج خيارات النظام، تستمر المجموعات السكانية وجمعيات المهن المتخصصة والعشائر

 والعائلت الممتدة والندية الجتماعية والمؤسسات الخيرية في التنافس مع بعضها

 البعض وبضراوة أحيانا من أجل البقاء وللحصول على هبات إضافية أحيانا. وحيث انه

 محرم عليها تماما تنسيق نشاطاتها، فإنه  يسمح لهذه التشكيلت العمودية لتأكيد

 تمثيلها لدوائرها وان كان ذلك بشكل مؤقت. تشمل هذه الدوائر طيفا واسعا من

 .التقليديين الواضحين حتى المحدثين الواضحين

 وبالرغم من انني ل أحاول التقليل من خطورة المحاولة النقلبية للجبهة السلمية

 لتحرير البحرين، فانني اعتبر استراتيجيتها الطائفية الوجه الخر لخيارات النظام

 السياسية. قدمت الجبهة السلمية لتحرير البحرين نفسها كمنظمة شيعية خالصة ذي

 برنامج شيعي خالص وخيارات سياسية وخطابية هي صورة منعكسة في المرآة للنظام. ان )

، لم تحاول تحدي1954ج أ ت ب( وعلى الضد مما سبقها من المنظمات التي وجدت منذ   

 السياسات الطائفية والقبلية للنظام من خلل التعبئة الوطنية. ان )ج أ ت ب( وبسبب

 اساسي هو انتماء أعضائها إلى طائفة واحدة، وبنيتها وبرنامجها المقتصر على طائفة،

 غير مؤهلة لقيادة المعارضة الوطنية وسوف أشرح ذلك باختصار. سعى العديد من الشباب

، لتطبيق ما جرى في ايران1979الشيعي المناضل المدفوع بنجاح الثورة اليرانية عام   

 في البحرين. بدأ الثوريون الشيعة لول وهلة تحديا مباشرا للنظام، إل أن دعوتهم

 كانت تمثل تحديا أكثر خطورة للمؤسسة الدينية المتعاملة مع النظام  وكذلك

 للبرلمانيين الشيعة السابقين. ظل البرلمانيون الشيعة السابقون وأنصارهم كما هو

 حال الوطنيين واليساريين يدعون دون كلل أو ملل لعادة الحكم الدستوري. لقد جرى

 رسم خط واضح بين استراتيجية اصلح النظام واستراتيجية تقويضه. اضافة إلى ذلك فقد

 جرى ترسيم خطوط استراتيجية وأيدلوجية ضمن المجتمع الشيعي ذاته. تفصل بعض هذه

 .الخطوط ما بين المناضلين في المدن ومناضلي القرى

 يبدو أن )ج أ ت ب ( الكثر لفتا للنتباه و الكثر تنظيما فيما يبدو مقارنة

 بالمجموعات الخرى المتأثرة بانتصار الثورة السلمية في ايران. استطاعت )ج أ ت ب (

 من خلل خطابها وتركيبتها وبرنامجها الطائفي العلني الهيمنة على المجال الطائفي

 واستطاعت تأمين دعم جماهيري في بعض المناطق الريفية حيث تتمتع المجموعات

 الطائفية التقليدية بنفوذ. ولذات السباب فلم تكن راغبة أو قادرة على اقامة تنسيق

 مع مجموعات نشطة أخرى. ولسباب ايديولوجية بديهية لم تستطع الـ)ج أ ت ب( إذ أنها

 غير راغبة في تنسيق نشاطاتها مع أي من المنظمات غير الدينية. في الواقع فقد رفضت

 الجبهة بصلف مبادرات تصالحية من قبل اليساريين. وبالمقابل نجحت أن تنفرد بين

 آخرين في أوساط الطائفتين نتيجة خطابها الطائفي المتشدد. ويشمل ذلك دعوتها غير

 الواقعية في اطار البحرين لقامة جمهورية اسلمية. وقد يكون ذلك أحد الحسابات



 الخاطئة التي أدت بالشباب الثوري إلى العتقاد ان التعبئة الطائفية ستبني حركة

 قوية قادرة على الطاحة بالنظام. اضافة إلى كون هذه الدعوة باطلة، فإنها وفرت

 للنظام ذخيرة للتشبث بسياساته القبلية والطائفية. بعد فشل محاولة القيام انتفاضة

 مسلحة في البحرين، جرى اعتقال ما يزيد عن سبعين عضوا من الجبهة السلمية لتحرير

 البحرين. توفي بعضهم تحت التعذيب و تم نفي العديدين. وبالرغم من خسائرها التي ل

 سابق لها والمعاملة القاسية لعضائها ومناصريها فقد بقيت )ج أ ت ب( أبرز المنظمات

 الشيعية حتى نهاية الثمانينات. ورغم تمسكها بجذورها الطائفية فان نشرياتها تتضمن

 أحيانا ملحظات تصالحية تجاه مجموعات المعارضة الخرى. تكررت المحاولت لتضييق شقة

 الخلف في البرنامج السياسي للمنظمات الدينية والمنظمات غير الدينية، غير انها

 انتهت إلى الفشل. و تبقى )ج أ ت ب( الكثر راديكالية حتى اليوم في طرحها للمظالم

  بتصفية1783الواقعة على الشيعة والذين تعتبرهم السكان الصليين ونضالها للغاء غزو 

  .حكم آل خليفة، لكنها لوحدها في هذا الطرح

 تمكن النظام من خلل تعبئته لموارد قوته الخارجية، وخصوصا في مجلس التعاون

 الخليجي والوليات المتحدة، من امتصاص الهزات التي ترددت في البحرين على اثر سقوط

 الشاه، وخلل العقود اللحقة. ولكن المفارقة هي ان خصومه الطائفيين زودوه "بوقائع

 دامغة" عن المخاطر التي يواجهها ومصادر هذه المخاطر. أكد البث اليومي للذاعة

 والتلفزيون اليراني على امتداد الثمانينات هذه المخاوف ومكنت النظام من تعبئة

 موارده الداخلية لمواجهة الخطار الداهمة من مشروع الجمهورية السلمية في البحرين.

 جرى ابعاد بضع مئات من المواطنين البحرينيين المجنّسين من ذوي الصول اليرانية

 قسرا إلى المنفى إلى جانب الحكم على الكثير بالسجن لفترات طويلة. كما جرى

 الستهداف الشامل لفراد أسرهم يزعم انهم من  المتورطين في المحاولة النقلبية. ومن

 بين العائلت المبعدة هناك البعض ممن وقفوا بصلبة مع النظام خلل مرحلة الصراع مع

 هيئة التحاد الوطني في الخمسينيات. اضافة إلى ذلك فقد اوقف توظيف الشيعة في

 المراكز الحساسة وفي مقدمتها قوة دفاع البحرين حيث طرد الكثير من الشيعة. وقد

 كثيرا بحيث شملت دوائر (sis) توسعت المؤسسات الحساسة حسب تقدير مباحث أمن الدولة

 الحكومة مثل المكتب المركزي للحصاء وحتى أولئك المسؤولين عن توصيل الماء و

 .الكهرباء

  أغلبية آل خليفة لتحصين أنفسهم عن بقية1980نّبهت المحاولة النقلبية عام 

 السكان بغض النظر عن خلفيتهم القبلية والطبقية والمذهبية. وجرى تدريجيا تحويل

 مدينة الرفاع الغربي حيث الديوان الميري والسكن الرسمي للمير إلى مدينة تقتصر

 على آل خليفة. أدى تزيد صلف العائلة الحاكمة وخوفها وعدم قدرة نخبتها الحاكمة

 على الثقة في أية قوى اجتماعية محلية إلى تحريم سكن أي فرد من غير السرة

 .الخليفية أو تملكه عقارا في الرفاع الغربي

 تدل دروس تجربة هيئة التحاد الوطني والدروس الخرى الكثر معاصرة للتجربة

 البرلمانية بأنها وحدها الحركة الوطنية التي تخترق التجزئة الطائفية قادرة على

 تحدي النظام والتقدم إلى المام لتمام مشروع بناء الدولة. ويدل تاريخ التنازع

 السياسي في البحرين تكرارا بأن أي حركة ذات قاعدة طائفية تناسب النظام. فمن وجهة

 النظام فانه يمكن التوصل إلى التعبئة الطائفية لحدها القصى للمحافظة على الوضع



 .القائم، عندما يقوم خصوم النظام باستخدام مشابه للطائفية كأداة للتعبئة والتحدي

 ان التجزئة العمودية للمجتمع إلى جانب أهميتها الستراتيجية كأداة للحكم،

( "ان النظام قد استفاد1996تصبح استراتيجية لبقاء النخبة الحاكمة. يلحظ ستورك )  

 من التطورات في ايران للتقدم لنجاز أهدافه المطلقة". لكن الخطر هو انه بعد بروز

  فقد برزت مجموعات خائفة غير تلك1980خطر النظام الصولي ذات القاعدة الطائفية بعد 

.التي تعتبر من أنصار المحافظة على الوضع القائم

 



 

2بناء الوطن - مهمة غير منجزة) )

 لم تثنى النشاطات الدورية للمعارضة بما في ذلك محاولة النقلب والضطرابات

 الموسمية وتحركات مختلف المجموعات بمن فيهم رجال العمال، النظام عن المقاومة

 الحازمة للصلح السياسي. فظّلت هذه المقاومة صارمة حتى خلل "عملية المشاركة

  فبالرغم من تحمل النكماش القتصادي، في بعض1973السياسية" المحدودة بموجب دستور 

 الوقات، ودعوته للناس إلى المشاركة في أعباء الحكم فان ذلك لم يتعد الخطابة

 الدعاوية. ولم تقلل تجاوزات النظام وخصوصا انتهاكاته لحقوق النسان، من قدرته في

 العتماد على مصادر القوة الخارجية وخصوصا المساعدات السياسية والمنية من الوليات

 المتحدة وبريطانيا. وفي الواقع فان هذه التجاوزات تعّزز وضع النظام كمتلقي

 للمساعدات السياسية والمنية والمالية من المملكة العربية السعودية ودول مجلس

 التعاون الخليجي الخرى، ول يمكن للمراقب في البحرين ان يقلل من أهمية المصدر

.الخارجي للقوة وخصوصا خلل فترات المصاعب القتصادية والمتوترة سياسيا

 لقد فعلت السلطة الستبدادية للنظام والبنية التحتية للقوة فعلها في قوى

 المعارضة. لقد تمكن النظام من خلل الحتواء والتخويف والترهيب إلى دفعها باتجاه

 السلبية الجتماعية والسياسية. وحيث لم تتمكن القوى المعارضة خلل المرحلة الممتدة

  من تعبئة قوى وطنية تتحدى المحاولت المتكررة، فقد فشلت في1992 حتى 1975من 

 .اختراق جدار عدم الثقة الذي تكرس عبر عقود، بين القوى الدينية والقوى العلمانية

 تظافرت مصادر القوة الخارجية والداخلية لتعزز ثقة الترويكا الحاكمة بحيث

 أضحت ل تكترث تماما لمواطنيها. ان التجزئة العمودية للمجتمع مقترنة بالقبضة

 الحديدية لمباحث أمن الدولة، قد منعت تعاون قوى فيما يتعدى الخط الذي رسمه

 النظام. ودفعت سياسة القبضة الحديدية والفشل المتكرر للمنظمات والمجموعات

 والشخصيات المعارضة، الناس عميقا إلى جب اليأس والقنوط والتشرذم. وبدا المستقبل

 عشية الغزو العراقي للكويت وما بعده الكثر بهاًء من وجهة نظر النظام. لقد تحولت

 البحرين بعد الحتلل العراقي للكويت مباشرة إلى قاعدة أمريكية متقدمة. وحيث تطلب

 العداد لحرب الخليج الثانية كسب القلوب والعقول للمواطنين المحليين اللمباليين،

 فقد أدت هذه الستعدادات إلى القيام بحملة دعاوية قدمت الديمقراطية كتفسير للنظام

 العالمي الجديد المقترح. وأبرزت الصحافة البحرينية المراقبة بصرامة، مقالت يومية

 وتصريحات رسمية لدعم الحملة المريكية لعادة الشرعية والمؤسسات الديمقراطية في

 الكويت. وظهر على شاشة التلفزيون الحكومي العديد من الشخصيات الغربية وهي تقدم

 الوعود بالمستقبل الفضل. ولم يبقى حاجز يحول دون ذلك ال بقاء قوات صدام حسين في

 الكويت. لقد تحققت بعض الوعود بعد نجاح عاصفة الصحراء. يذكر تقرير منظمة العفو

  تحسنت أوضاع حقوق النسان في البحرين بشكل محسوس.1992 و 1991الدولية "بأنه خلل 

 جرى اطلق سراح عدد من المعتقلين السياسيين كما أن منظمة العفو الّدولية تلّقت

 report – mde 11\18\96  "تقارير أقل حول السجناء والمعتقلين السياسيين

 وفي ظل مؤشرات النفتاح، تشجع المثقفون والمحامون والمدافعون عن حقوق النسان

 و أعضاء من البرلمان المحلول ونشطاء سياسيون آخرون لمناقشة سبل التحرك الى

 المام، وجرى تداول المقالت التي يكتبها المنفيون البحرانيون في الخارج، بشكل



 واسع داخل البلد، كما عكست مقالت الصحف المحلية المشاعر ذاتها. وتوجت الحركة في

  بما يعرف بالعريضة النخبوية ، وكان واضحا أن الكثيرين قد علقوا آماًل1992نهاية 

 كبارا على النظام العالمي الجديد. ويعتقد البعض أن دعاة التغيير كانت لديهم

 توقعات غير واقعية، لكن التفاؤل كان هو السائد في عموم المنطقة وتردد صداه في

 أوساط العلم المحلية والقليمية، واعدا بحياة أفضل حالما يتم تحرير الكويت. اما

 المنطق الكامن وراء ذلك فقد كان محصله المصالح الذاتية والعتبارات البرجماتية

 والتوقعات السياسية تجاه شكل من أشكال النفتاح السياسي بما سيحرك السرة الحاكمة

 في البحرين وغيرها من السر الحاكمة في المنطقة. كان المنطق المطروح في البحرين

 هو أن السرة الحاكمة ل يمكن أن تقاوم ضغوط العصار الدولي للديمقراطية  ما بعد

 الحرب الباردة أو مواجهة خطر ازمة محتملة من جراء تمسكها بصورتها الكئيبة كمنتهك

( خلفية الزمة التي تشبث مؤخرا كما يلي: "وجد1996لحقوق النسان. لخص جو ستورك )  

 الليبراليون في البحرين في أعقاب حرب الخليج الثانية وانهيار التحاد السوفياتي

 والتطورات البرلمانية المشجعة في الكويت، الفرصة سانحة لطرح قضية النتخابات

 وعودة البرلمان. وعلى اثر مناقشات غير رسمية بادرت مجموعة من أصحاب المهن

  من الشخصيات300التخصصية ورجال العمال أساسا إلى صياغة عريضة وقعها أكثر من 

( : "لقد دعونا إلى انتخابات لعودة45البارزة. وكما قال لي أحد قادة العريضة)  

 البرلمان واطلق سراح المعتقلين السياسيين والسماح للمنفيين بالعودة. كانت لهجة

 العريضة مهذبة جدا وأظهرت احتراما فائقا لل خليفة . لقد كنا على علم بخطة المير

 باقامة مجلس الشورى وكنا نحاول احباطها ويتوجب أن ل يحل مجلس الشوري محل المجلس

 ."الوطني. وقد وعد المير يدرس العريضة والّرد على موقعيها لكنه لم يفعل ذلك ابدا

  آمنوا1992 التي قدمت إلى أمير البحرين في نوفمبر 1992يبدو أن موقعي عريضة 

 فعل بوعود النظام العالمي الجديد التي قدمها قادة الغرب وفي مقدمتهم رئيس

 الوليات المتحدة المريكية، وكانوا حريصين على الخذ بالعتبار التحولت المحلية

 والقليمية والدولية خلل السنوات القليلة الماضية، و"في ضوء التوجهات الجديدة في

 الرادة الدولية لخلق نظام عالمي جديد، لذلك فان الوضاع تتطلب الدعوة لنتخاب مجلس

 وطني جديد من خلل النتخابات المباشرة والحرة كما ينص عليها الدستور.") انظر النص

.( في الملحق1992الكامل للعريضة النخبوية لعام 

 لقد نجح النظام في الماضي في احباط جميع المحاولت لتحويل السكان من جماعات

  في استباق أي1975مجزأة عموديا الى مجتمع متماسك. كما  نجح النظام وخصوصا بعد 

( بأن1996محاولة لدفع عملية انصهار المجتمع. هنا نستعير تعبيرات انتوني سميث )  

 عملية التحول إلى أمة تعني عملية تحويل السكان من خضوعهم وسلبيتهم إلى مشاركين

 .نشطاء في مجتمع مسيس

  يحاولون الدفع باتجاه العتراف بالبلد1992كان موقعو العريضة النخبوية لعام 

 كوطن وتعزيز الدولة من خلل الغاء التجزئة العمودية. و كما هو الحال ممن سبقهم في

 هيئة التحاد الوطني في الخمسينات فقد كانوا يحاولون اعادة عملية تحويل أفراد كل

  على المواطنة المندمجة وعلى المبادئ1992مجموعة إلى مواطنين شرعيين. شددت عريضة 

 الساسية للدستور والتي تشمل الحرية والعدالة و المشاركة في تحمل المسؤولية في



 الحكومة والدارة وضمان الحرية والمساواة واللتزام بالتكافل والتضامن الجتماعي

."كما وردت في مقدمة الدستور

:بررت العريضة الدعوة لحترام نصوص الدستور بما يلي

 ومن أجل تعزيز الثقة و الحترام المتبادل بين الدولة والمواطن ونظرا لحرصنا"

 على جلب جهود  الشعب مجتمعة في هذا البلد والحاكم والمحكوم من أجل تحقيق التقّدم

 و الزدهار لهذا البلد، ومن أجل اطلق طاقات كل مواطن". "نص العريضة النخبوية لعام

 " – في الملحق1992

 جرى تكرار هذه الفكار خلل التعبئة الجماهيرية طوال أشهر عدة و بالرغم من

 التأكيد على المجتمع المدني فان القطاعات المنظمة من المجتمع المدني، والندية

 وروابط أصحاب المهن التخصصية لعبت دورا هامشيا وغير رسمي. قاد نشطاء سياسيون

 معروفون المناقشات طوال أشهر الحكمة. ورغم أن هذا التشخيص ل يستهدف تقيم نتائج

  :الحملة، فان هناك نقاط أولية يمكن ذكرها

 ـ مع انطلق التعبئة لقطاع محسوس من السكان حول استعادة الدستور فقد برزت إلى

 الواجهة قضايا ذات ارتباط جرى تغيبها سابقا مثل انتهاكات حقوق النسان، وحقوق

 المرأة، وعودة المنفيين السياسيين وحق البدون في الجنسية البحرينية وغيرها، حيث

 أضحت هذه قضايا محل اجماع وطني وتتصدر المطالب الشعبية. وقد أسهمت الحملة أيضا

 من توعية الجمهور بهذه القضايا، بمن فيهم أولئك الذين لم يكونوا مهتمين بهذه

 النتهاكات. واجه النشطاء الجمهور وجها لوجه في عدد من النشاطات التي مكنت

 المنظمات السرية من اختبار قدراتها والوصول إلى جمهور أوسع من أنصارها. في ذات

 الوقت  كشفت الحملة معيقات مجال المناورة السياسية المتاح في مواجهة السرة

 الحاكمة. ومن بين هذه المعيقات، محدودية الدستور الذي ل يسمح بمحاسبة  السرة

 الحاكمة. لكنه أضحى واضحا بأن الموقعين قد اختاروا الستقرار ضمن الحدود القائمة

. وبدل من الستجابة لهذه المطالب، فقد شكل النظام مجلس الشورى عام1973لدستور   

1996 و هو المجلس المعين الفاقد للسلطة وذا طبيعة استشارية. )ولكنسون 1992 ).

 ينتمي أعضاء المجلس المعينين بشكل متساو إلى طائفتي الشيعة والسّنة، ومن بين

 القطاعات التي تشكل كل طائفة. وحسب التقاليد السابقة، فقد تم تعيين وزير شيعي

 بعد تقديم استقالته رئيسا لمجلس الشورى كانعكاس لصورة التجزئة الطائفية العمودية

.لمجتمع البحرين

 اتخذ النظام إلى جانب اقامة مجلس الشورى عددا من الجراءات لستعادة المبادرة

 السياسية. من بين ذلك زيارة كبار أفراد النخبة الحاكمة للوجهاء التقليديين وكبار

 رجال الدين، حيث جرى تقديم الوعود بتحّسن اضافي للبنية التحتية، والتعهد علنا

 بمنح المزيد من المكرمات بما في ذلك التقليل من الرقابة الصارمة على الكتاب

 والفنانين. والحقيقة انه يجري تقديم أو الوعد بتقديم المكرمات، كجزء من القدرات

 السياسية الموضوعة  بتصرف النخبة الحاكمة في اوقات الزمات. أما الستثناء الوحيد

 المثير للتعجب لكنه أتي في سباق التوقعات المتفائلة للنظام العالمي الجديد، فهو

  عن مكرمة أميرية، بالعفو عن أشخاص يعيشون في الخارج بسبب نشاطاتهم1992العلن عام 

 السياسية. ان عبارة أشخاص يعيشون في الخارج بسبب نشاطاتهم السياسية تشير إلى



 المنفيين قسرا والذين اختاروا المنفى والمبعدين. وكما جرى سابقا فلم يؤخذ هذا

 .العفو على محمل الجد، لنه كان مشروطا بشروط مجحفة

 وفيما وزعت الترويكا الحاكمة وعودا ل تتحقق بالصلح السياسي و ايجاد فرص العمل

 و الّرفاه القتصادي، كانت مؤسساتها المنية ومباحث أمن الدولة منكّبة على عملها

 بنشاط. ولم يمض سوى بضعة أشهر من تدشين النظام العالمي الجديد، ال وقد رفع

  فمع منتصف1992 وبداية 1991النظام الضوابط التي فرضها على مباحث أمن الدولة خلل 

(1 عاودت الوضاع بالتدهور مرة أخرى وأضحت الوضاع مخيفة. وبحلول ديسمبر ) ك1992  

  حسب تقدير منظمة العفو الدولية، فقد كان هناك: "زيادة ملحوظة في انتهاكات1992

 حقوق النسان في البحرين، اثر اندلع مظاهرات واسعة مطالبة بالديمقراطية. وللمرة

  سنوات، فيما ذكرت10 إلى 9الولى فقد جرى اعتقال نساء وأطفال ل تتعدى أعمارهم 

 تقارير عن تعرض بعضهم لساءة المعاملة في المعتقل. كانت تلك المرة الولى يشاركن

 فيها بنشاط في احتجاجات عامة، وهو تحول من دورهن التقليدي بعيدا عن الساحة

 العامة. كذلك فقد بادرت مجموعة من النساء إلى كتابة عريضة إلى المير يناشدنه

 فيها اعادة الديمقراطية، كما قدن مظاهرات يطالبن فيها باطلق سراح رجالهن وجميع

 المعتقلين السياسيين. انضم الطفال إلى حركة الحتجاجات، والعتصامات في المدارس

 والمشاركة في مظاهرات الشوارع التي تحولت أحيانا إلى صدامات مع قوات المن. وقد

 تعاملت الحكومة مع هاتين المجموعتين باعتقالهم تعسفيا واحتجازهم لفترات طويلة

 بمعزل عن العالم الخارجي وإساءة معاملتهم أو حتى تعريضهم للتعذيب خلل فترة

 التحقيق. وجرى النتهاك المستمر للمستويات الدولية المتعلقة بشكل خاص بالطفال

1996والنساء والحكام المتعلقة بأوضاع اعتقالهم ومحاكمتهم" )منظمة العفو الدولية  ). 

 كذلك فقد تم تقديم تقييم مماثل في بداية العام في تقرير لوزارة الخارجية

1993المريكية عام   :

 لم يجر سوى القليل من التغير في أوضاع حقوق النسان ومن ذلك الحريات المدنية"

 التي بقيت مقيدة. تشمل النتهاكات أساسا العتقالت التعسفية والحجز بمعزل عن

 العالم الخارجي والنفي القسري وغياب تفتيش محايد للسجون والمعتقلت، وحالت الساءة

 إلى المعتقلين والحرمان من الحق في محاكمة علنية عادلة وخصوصا في محكمة أمن

 الدولة والقيود على حرية التعبير والصحافة وحرية التجمع والتنظيم وحقوق المرأة

."وحقوق العّمال. ان المواطنين ليس لديهم عمليا الحق في تغيير حكومتهم

 وبالرغم من كل ذلك، فقد كانت هناك مؤشرات على تداعي الحصار الفّعال على قنوات

 الحوار بين معارضي النظام تدريجيّا. كما عبرت مباحث امن الدولة عن هموم الترويكا

 الحاكمة بتحركها القوى لمنع اقامة احتفال مشترك لرجلي دين بارزين وهما الشيخ

46الجمري والدكتور المحمود.) )

 أدى التذمر المتزايد من جراء الردود القاسية للنظام تجاه المطالب المتواضعة

  أصدرت أربع منظمات معارضة1994إلى البحث عن إجراءات مضادة. ففي ابريل )نيسان( 

( . كرر مطالب العريضة النخبوية. ان أهمية هذا البيان المشترك47بيانا مشتركا )  

 نابعة من ثلثة اعتبارات الول هو اعلن هذه المنظمات علنا اعترافها المتأخر بفشلها

 في مواجهة النظام منفردة. الثاني هو ان تعاونها يجب ان يتجاوز خلفاتها



 اليديولوجية. الثالث هو ان تعاونها ل يتوجب الذهاب به أبعد من تنفيذ مطالب الحد

 الدنى كما ورد في العريضة النخبوية، فاذا ما أخذنا بالعتبار تاريخ كل منها

 والفجوة الواسعة التي تفصل بين الدينيين والعلمانيين في المنطقة العربية، فان

 مبادرة المعارضة السرية البحرينية خارق للعادة. إل إن  المحصلة هي ان الدينيين

  .خاطروا أكثر بالدخول في هذا التحالف مع العلمانيين بمن فيهم الشيوعيين

  والتي عرفت بالعريضة الشعبية. كانت1994أما الخطوة الثانية فكانت عريضة 

 العريضة الشعبية تتويجا لتصالت عديدة ومفاوضات وأعمال مشتركة طوال الشهر الماضية

 ) الملحق ب(. جرى تشكيل لجنة للعريضة الشعبية لتنظيم جميع التواقيع على العريضة

 ولتكون صلة الوصل مع المير و باقي أفراد النخبة الحاكمة. وحسب خطتها المعلنة فقد

  ديسمبر والذي يصادف16كان مقررا أن تسلم العريضة التي وقعتها الجماهير للمير في 

 العيد الوطني. وحسب ما ذكرته المعارضة "فقد جرى خلل فترة وجيزة جمع ما يقارب من

  ألف توقيع رغم أنه كان محرما ذكر أي شيء عنها في وسائط العلم وانه كان يجري22

1997تداولها باليد فقط". )ستورك  )       

  ذات التعبيرات مثل متطلبات التقدم الثقافي1994استخدم الذين كتبوا عريضة 

 والنهوض المشترك للمسؤوليات والسلم والستقرار المستند إلى التكافل والتضامن

  فقد لحظ كاتبوها1994والتماسك الجتماعي. وفي اجراء لترويج العريضة الشعبية لعام 

 المعاناة الجسيمة للبلد والنتائج الخطيرة لنقطاع التجربة البرلمانية الرائدة.

 نصت العريضة "إننا تمر بأزمة مع توفر فرص ومخارج ضئيلة،  وتدهور أوضاع البطالة،

 والتضخم المتزايد، والخسائر في قطاع العمال، والمشاكل المتولدة في قانون الجنسية

 ومنع العديد من أبنائنا من العودة إلى الوطن. إضافة إلى ذلك هناك قوانين جرى

 إصدارها في غياب البرلمان والتي تحد من حرية المواطنين وتناقض الدستور. ترافق

 ذلك مع غياب حرية التعبير والرأي وخضوع الصحافة المطلق للسلطة التنفيذية

  انظر الملحق(. جرى خلل حملة جمع التواقيع1994" )للرجوع إلى النص الكامل لعريضة 

  تنظيم القوى المطالبة بعودة البرلمان تحت مظلة1994على العريضة الشعبية لعام 

 لجنة العريضة الشعبية. وقدمت بعض هذه المجموعات والشبكات وبعض النشطاء، النطباع

 بانهم يشكلون حركة ذاتية التنظيم لقوى المجتمع المدني ذات التعددية. ان الصورة

 المستهدفة تقدم اجماعا وطنيا بعيدا عن السياسة التقليدية المستندة إلى الثنية

 والنتماء الثني. لكن النتائج أقل من المرغوب. ظل التاريخ الطويل لخلفات عميقة

 ومتأصلة في اليديولوجيا والسلوب سببا في التوتير المتواصل للعلقات بين اليساريين

 والدينيين. رغم ذلك فان اتفاقهم على برنامج مشترك وان كان غامضا، يمثل بداية

 مقبولة تجاه التعددية.  وكان مفهوما أن توقيع العريضة ل يعني أفضلية سياسية

 معينة فيما يتعدى هدف استعادة البرلمان. رغم ذلك فان توقيع العريضة يعني تجاوز

 العداوات المتأصلة بين مختلف الفراد والجماعات من اليساريين والدينيين والقوميين

 العرب والوطنيين وغيرهم. ان أحد نقاط الضعف على المدى البعيد خلل الحملة من أجل

 العريضة، هو التركيز عل السيادة الشعبية دون تحديد النتائج المترتبة على استعادة

 الدستور. عمل المشاركون في العريضة إلى ابراز الساس الوطني للحركة وطابعها الل

 طائفي. ويبقى الحد الفاصل ذات المغزى السياسي هو ما بين السرة الحاكمة وحلفائها



، وما1973الكثيرين ناحية، والعدد المتزايد من البحرينيين المطالبين بعودة دستور   

1996يمثله من عقد بين الحاكم والمحكوم )ستورك  ) 

 من ناحيـة أخـرى فقد كان النظام مدعوما بالطائفيين السنة والشيعة يصور

 الحركة النامية من منـظور آخر، وبأنه نزاع بين الطائفتين الشيعية والسنـة أساسا.

 عمد النظـام من أجل احباط تحرك لجنة العريضة الشعبية إلى اعتقال عدد من رجال

 الدين الشيعة ونشطاء آخرين. وقد جاء اعتقالهم قبل عشرة أيام من الموعد المحدد

 لتسليم العريضة إلى المير في عيد جلوسه )المعروف رسميا بالعيد الوطني( ليطلق

 .موجة احتجاجات توجت بأعمال شغب

 وبضربة واحدة نجح النظام في ضرب الرضية الهشة التي كانت تقف عليها لجنة

 العريضة الشعبية. ظلت اللجنة، وهي عاجزة عن لجم جماح أنصارها، تراقب صدامات

 الشوارع بين قوات المن والجيش المجهزين جيدا من ناحية وعصابات الشباب غير المنظم

 من ناحية أخرى. منذ ذلك الوقت اتبع النظام بأمانة استراتيجية فرق تسد. اندلعت

 مظاهرات عنيفة غير منسقة في أجزاء من العاصمة ومعظم القرى تطالب بإطلق سراح رجال

 .الدين المعتقلين وزملءهم. وبعد مرور أسبوعين سقطت أول ضحية لهذا الصدام

 إن الستناد إلى البدائل الستراتيجية باستخدام العنف أو عدمه من قبل النشطاء

 السياسيين في البحرين، كما هو حال المناطق العربية الخرى للتعبئة و التحرك

 السياسي هو مسألة إيمان أكثر من كونه خيار أساسيا محسوبا.  لقد ظلت الدعوة

 لستخدام العنف خلل معظم التاريخ الحديث لسياسة التجاذب عبارة عن خطابة وبلغ

 إيمان. وحتى أولئك الذين رددوا شعار النضال المسلح خلل الستينيات، لم تتجاوز

 استعداداتهم الجانب التثقيفي. و في الواقع فان معظم تاريخ الشكال الحديثة من

 سياسة التجاذب في البحرين هو تاريخ أعمال الل عنف والعنف اللفظي. وعلى امتداد

 العقود الماضية فقد كانت العمال النضالية من البحرين غير عنيفة وتقتصر عل

  توقيع العرائض1974المظاهرات، والضرابات العمالية واعتصامات الطلبة، ثم شملت بعد 

 وتشكيل وفود لتقديم العرائض إلى المير. ان هذه التكتيكات ملحوظة في مختلف مراحل

  حتى الن.1992 و منذ 1975-73، 1972، 1968-56 / 1956-53تاريخ المعارضة في البحرين. 

 هناك استثنائين فقط لهذا السجل و هما محاولة جبهة التحرير الوطني البحرانية في

  اغتيال القائد البريطاني للقسم الخاص ) المباحث(، و المحاولة الفاشلة للقيام1966

48بانقلب من قبل الجبهة السلمية لتحرير البحرين) ).  

( إلى اعطاء النـزاع بعدا يمكن1 ديسمبر )ك5عمد النظام بإثارته للشغب في   

 التحكم فيه. شملت ترسانته المعتادة اجراءات مضادة أكثر خطورة تستهدف الحد كثيرا

 من المخاطر التي تتهدد التقسيم العمودي للمجتمع، حيث شملت  تجريد الحركة الناشئة

 من برنامجها الوطني، ومطالبها الدستورية، ومن تركيبتها السياسية التعددية )من

(   وكما هو الحال في1997أجل رصد الحداث التي أدت إلى اندلع الشغب )راجع بحري   

 ظروف أزمات مماثلة، فان النظام استخدم ذخيرته التقليدية وهي تحريك مصادر قوته

 الداخلية والخارجية. تصم البيانات الرسمية التي تتردد في وسائط العلم المحلية

 الحركة بأنها رجعية وأصولية وطائفية وأنها مدعومة من الخارج. استهدف إلصاق هذه

 التهم إرضاء مختلف مصادر القوة المحلية و القليمية والدولية. وفيما حافظ النظام



 على إيمانه بفعالية هذه التهامات لقناع حلفائه، فقد كان للناطقين باسمه

 افضلياتهم الخاصة. ففي خطاب له كتب خصيصا ليلئم الجمهور المريكي أكد  سفير دولة

 البحرين في الوليات المتحدة ايمانه بأن البحرين سوف تستمر في تلقي الدعم الدولي

 الواسع الذي تلقته دائما بسبب تصميمها على ضمان استمرار السلم والمن في البلد"

 كذلك أكد البيان  "بأن البحرين قد شهدت حملة من الضطرابات المنظمة من قبل

 مجموعات ارهابية مدعومة من الخارج. وأن الجرائم المرتكبة من قبل الرهاب تشمل

 القتل والتخريب وزرع القنابل وتدمير الممتلكات العامة والخاصة ونهبها. ان هذه

 العمال الرهابية تشكل خطرا مباشرا وانتهاكات لحقوق النسان الساسية لشعب البحرين.

 ان المجموعات التي تقف خلف الضطرابات تستهدف ضرب وتهديد تماسك مجتمعنا  وخلق

 انقسامات فيما بين شعب البحرين. اضافة إلى ذلك فان ايديولوجيتهم تستهدف جر

 البحرين إلى الوراء قرونا عديدة. وسوف يفرضون قوانين وقواعد متطرفة تتناقض كلية

 مع التطور المستمر للمجتمع الحديث وثقافتنا المتسامحة المنفتحة نسبيا )عبد

1996الغفار  ).

 ل شك أن النظام اعتبر انفجار العنف هبة من السماء. ل حاجة للمرء أن يتشكك في

 صحة الدعاءات الرسمية في ان المحتجين ارتكبوا الكثير من أعمال العنف والتخريب

 ذات نتائج خطيرة. ان اندلع أعمال عنف متشنجة من قبل عصابات الشباب هي أحد الملمح

 المتكررة لسياسة التجاذب في البحرين طوال العقود الخمسة الماضية. جرت الدعوة

 تكرارا إلى نبذ العنف باعتبار العنف السلح الوحيد الذي يجيده النظام، وذلك خلل

49الزمة الحالية وخصوصا عندما كان قادة من لجنة العريضة الشعبية في المعتقل) ). 

 تدل دروس تاريخ الحركات غير العنفية في مناطق أخرى من العالم، إن جميع

( يشتركون في اعتقاد مشترك وهو انهم يستطيعون1873الطغاة القساة حسب تعبير )شارب   

 ارتكاب جرائمهم بنجاح أكثر، إذا ما استطاعوا تصويره بأنه رد فعل على عنف حركة

 المقاومة. والمر بكل بساطة هو أن الطغاة سيعملون جل جهدهم حسب ما يقوله )شارب

( لثارة معارضيهم لرتكاب العنف. إن إثارة العنف في البحرين مثل غيرها ذات1973  

 التقاليد السياسية المشابهة، يمكن تحقيقه بعدة وسائل. الول هو جعل القمع شديدا

 بحيث يكسر إرادة المعارضين في اتباع السبيل الل عنفي. الثاني هو اغلق جميع قنوات

 التصال بفعالية بين معارضي النظام  وكذلك بين القادة والقاعدة. فالى جانب تجزئة

 الخصوم فان إغلق قنوات التصال يؤدي الى قيام مجموعات مجزئة ذات أفراد أقل

 انضباطا. الثالث هو زرع وقائع جنائية مثل العترافات الملفقة او المنتزعة بالقوة،

 لثبات النوايا العنفية. الرابع هو من خلل أعمال مباشرة لمباحث أمن الدولة أو

 أعمال عنفية موحى بها من قبل مباحث أمن الدولة باستخدام ـ من أسماهم نهرو قبل

1973ستين عاما ـ قبيلة المخبرين والعملء وأمثالهم )شارب ) 

  وما بعده قد ارتكبت من1994وبغض النظر عما إذا كانت أعمال العنف منذ ديسمبر 

 قبل شباب غير منضبط أو من قبل قبيلة المخبرين والعملء، فانها مثلت خطرا يتهدد

 الحركة بالنقسام. لقد انعزل الكثيرون  بسبب محاولت اقحام قضايا غير متفق عليها

 عن تلك التي جرت صياغتها في العريضة. استهلكت معظم جهود لجنة العريضة الشعبية

  لنهاء العنف واعادة تركيز النتباه على المطالب الدستورية وعكست1995خلل 

 التصريحات العلنية للشيخ عبد المير الجمري وأبرز قيادي الحركة طوال الفترة من



، شعوره وشعور زملئه باليأس1995 حتى ابريل 1994ديسمبر  .  

 هناك مبادرة أخرى تصب في مجرى النضال اللعنفي، وهي العريضة النسائية من قبل

 شخصيات نسائية بحرينية ) انظر النص الكامل في الملحق د( ويبدو انه من خلل

 معرفتهم الكيدة بهوية مرتكبي ومشجعي أعمال العنف فقد دعت الموقعات على العريضة

 النسائية المير بالقول "وفيما نرفض كلية وبصرامة أعمال التخريب، فاننا ل نعتبرها

 مبررا لستخدام الرصاص من قبل قوات المن وخصوصا ضد الطفال والمواطنين العزل".

 ناشدت النساء الموقعات المير شخصيا بالتدخل قبل تقديم مطالبهم الدستورية ومن أجل

 كسر دائرة العنف وفتح الباب أمام الحوار لتقرير ما تراه حكمتكم المعهودة في

:التعامل مع الوضع والذي يمكن تحقيقه بالوسائل التالية

 إنهاء استخدام الرصاص لتفريق المتظاهرين والقتحام اللشرعي للبيوت والعتقالت -1

 .الجماعية

 التعامل مع المعتقلين بموجب أحكام القانون بما يوفره في ضمانات للمعتقلين -2

 خلل فترات التحقيق و المحاكمة فيما ينتظر المتهم تقديمه إلى المحاكمة و إطلق

.سراح المعتقلين الباقين وعودة المنفيين

 خلق فرص عمل لجميع المواطنين وضمان متطلبات الحد الدنى للمعيشة وإيجاد حل -3

 .فعال لتزايد قدرة العمل الجنبية

.فتح الباب أمام الحوار بهدف الوصول إلى حل ملئم -4

 تفعيل دستور دولة البحرين والدعوة إلى انتخابات للمجلس الوطني والسماح -5

.بالحريات العامة وحرية التعبير

 اشراك المرأة البحرينية في القرار السياسي والستفادة من طاقاتها الخلقة في -6

.جميع المجالت التي تخدم بلدنا البحرين

( فقد كان هناك سبب رئيسي بالشعور باللحاح1997وحسب ما تذكره ) فوزية عبد ال   

 للنساء البحرينيات لثلثمائة وعشرة من مختلف الخلفيات الجتماعية و اللواتي وقعن

 العريضة النسائية. وفيما دعمت عريضة هؤلء النسوة الحركة بشكل واضح، فانها تلحظ

 أن من بين دعاة العريضة الشعبية الربعة عشرة، امرأة واحدة فقط بينما المزيد من

.توقيعات النساء يعكسن المزاج العام السائد في البلد

 تفسر فوزية عبد ال اهمال المرأة بأنه تعبير عن الموقف اللمبالي للحركة

 الوطنية في البحرين وباقي المنطقة، تجاه قضايا المرأة،  وهي تعتبر العريضة

 النسائية بمثابة تصحيح للوضعية وتأكيد للوحدة الوطنية وتأكيد على أن حقوق المرأة

السياسية جزء عضوي للحركة باتجاه الحكم الدستوري

 أما النوع الخر من الذخيرة التي يلجأ اليها النظام في أوقات الزمة، فهو 

 محاولة شق الحركة من خلل استمالة بعض قادة الحركة وتقديم بعض التنازلت لمجموعات

 للمحافظة على ولئها أو كسب دعمها. أما المستفيدين المباشرين لذلك فهم القبليون و

 المؤسسات الدينية الشيعية. جرى تعزيز دور القبليين في قوة الدفاع وقوات المن.

 اضافة إلى ذلك فان وزير التربية و التعليم ورئيس جامعة البحرين ذي انتماء قبلي و

(. أما المؤسسة الدينية فقد أعطيت المزيد من50هما ضابطان في قوة دفاع البحرين)  

 .المتيازات بالعتراف بدورها في مجلس الشورى



 ومن بين التنازلت المقدمة أو الموعود بها لمختلف الفراد والجماعات فان

 أخطرها على ما يبدو ذاك المقدم إلى الطائفة الشيعية. ففي خطاب مهم ألقاه الشيخ

 الجمري من موقعه كقائد وطني وليس مجرد رجل دين مرموق ذي قاعدة قروية، وقدم نصيحة

 إلى الحكومة لنهاء الزمة بقوله "ان أي حل يجب أن شامًل بما فيه الكفاية ليشمل

 جميع التجاهات وطوائف المجتمع. أن أي مبادرة تفتقد لهذا العامل هو حل جزئي وغير

 كامل وبالتالي مرفوض. لقد سمعنا أن هناك بعض التحركات لتحسين الوضاع المعيشية

 للشيعة. ان بعض رجال العمال الشيعة يقودون مثل هذا التحرك. ان هذه مبادرة قصيرة

 النظر لنها تحول النظر عن المطالب بالصلح السياسي وتركز على الوضاع المعيشية

 فقط. ان مثل هذا التحرك مقيض لها أن تخلق النقسام في أوساط المة التي تعمل على

 اهداف موحدة وواضحة"   لقد جلب هذا الخطاب على الشيخ الجمري غضب النخبة الحاكمة

 .وحلفائها بمن فيهم المؤسسة الدينية الشيعية



 

السير على جانب الرصيف

  خلف المير حمد بن عيسى أبيه كأمير للبحرين. وبعد فترة الحداد1999 مارس 6في 

 الربعينية التقليدية تحدث المير إلى شعبه قائًل: أن البلد تدخل عهد جديدا للفضل

 في جميع المجالت. وأضاف العلن الميري مؤكدا أن الوحدة الوطنية والمن الداخلي من

 خلل التكافل بين المواطنين البحرينيين بدون تمييز بغض النظر عن أصولهم ومذاهبهم

.هي في مقدمة أولوياته

  (9 :1995ومن خلل مراجعة سجل الشهر السابقة من حكمه وتفحص البيئة السياسية ) 

 .التي يتحرك فيها سنحاول التوصل إلى إستخلصات

 يتفق تحليلي مع هدسن وأقتبس  هنا قوله: "هناك نسمات ولكن ليس هناك ريح تدل

".على تحول سياسي

تصريحات متسامحة

 تبدو تصريحات المير متسامحة بشكل خاص في بلد تميز تاريخه الحديث بالصراعات

  أدت المواجهات1994 ( 1التي أدت دوريا إلى حالت من الفوضى. منذ بداية ديسمبر ) ك

 بين المحتجين وقوات الحكومة أحيانا إلى صدامات عنيفة وترتب عليها عشرين ضحية على

 القل. تصور التصريحات التي يدلي بها مسؤولون حكوميون الصراع بأنه نتيجة أعمال

 إرهابية تقوم بها مجموعات إرهابية صغيرة من الشباب الشيعة والمضللين المغرر بهم

( وبالمقابل فإن المعارضة البحرينية تصور1()1997من قبل جهات أجنبية )عبد الغفار   

  ( أما1999الصراع بأنه انتفاضة تستهدف إعادة الحكم الديمقراطي الدستوري ) فخرو 

  ( فإنهما يبتعدان عن مقوله التمحور1999 وغودات 1995المعلقون الجانب ) واينرجر، 

 الطائفي المكررة في وصفهما للوضاع حيث يعتبرانها  صراع بين الغلبية الشيعية

 المفقرة والقلية السنية الحاكمة ذات المتيازات. وفيما أتفق مع مقولة أن التوتر

( فإن التمحور الشيعي السني هو واحد من1997الطائفي يلعب دورا في الزمة )جيس   

العوامل المؤثرة في النـزاع القائم الحالي

المال المحيطة

 أثار برنامج المير شعورا قويا بالمل لدى الكثير من البحرينيين، لقد جرى

  عندما أعلنت1971تقديم هذه الوعود قبل ثلثة عقود وبالتحديد في أغطسس )آب ( 

 البحرين دولة مستقلة وعندها بدأ المستقبل واعدا. في ذلك الحين. كان من المفترض

 أن تبتعد البلد عن التركيبة السياسية التجزيئية المنية إلى عالم جديد شجاع لشعب

 متنور. وعدت الخطابات الرسمية وليس التأكيدات الرسمية بأن يضحى الستقلل مشروع

 صياغة الوطن وتكون له الولوية لدى الدولة. حينها سمح للمنفيين السياسيين بالعودة

 إلى الوطن حيث رحب بهم المير وكبار أفراد السرة الحاكمة علنا. وكان التحول

 المطلوب باديا وأنه في متناول اليد،  وجرى إدخاله وسط استعراض مناسب كرمز من

 رموز الدولة. هناك إجراءان عززا هذه المال. الول هو إصدار جواز السفر الجديد

 الصادر عن دولة البحرين والذي وصف فيه  كلمة "مواطن" بدل "من رعايا دولة

 البحرين"  بالرغم من تصنيف المواطنين الى ثلث فئات. الثاني ما تسرب من لقاءات

 ممثلي المحميات البريطانية الخليجية التسع، بما فيها، البحرين من أجل إقامة



 اتحاد خليجي. فقد أصرت البحرين خلل هذه المفاوضات على أن تعكس اتفاقية التحاد

 إرادة شعب البحرين، وهو يتوافق مع رغبة سكان البحرين، اقترحت البحرين نظام

3"التمثيل النسبي" كأكثر الليات مناسبة ليصال صوت المواطنين إلى اتحاد المشيخات)

 (. أصرت البحرين كذلك بأن يتم التعبير عن التمثيل النسبي من خلل انتخابات مباشرة

64 ـ 66 : 1973) البحارنه   ).

التجربة البرلمانية

 بعد أشهر من الترقب ، توصل الجسم الساس في العائلة الحاكمة إلى القتناع من

.تمكنهم من الجمع بنجاح بين إمتيازات دولة ما قبل التحديث وواجبات الدولة الحديثة

 جرى تشكيل المجلس التأسيسي المنتخب جزيئا والمشكل من الرجال فقط، حيث ناقش

.وأقر مشروع الدستور

  يحمل في طياته استراتيجيين متوازيين، وجرى حسب تعبير )مان1973يبدو أن دستور 

( تعبئة هاتين الستراتيجيتين بالتناوب وهما السلطة الستبدادية للنظام وقوى1986ـ   

 البنية التحتية. استهدفت الولى المحافظة على الوضع القائم إضافة إلى بعض الصلحات

 ـ فيما سعت الثانية لتبني مبادئ التنوير بدون بعض الصلحات فيما يخص الحريات

  وثيقة1973وبتعبيرات حقوق النسان والحقوق المدنية المنصوص عليها، فإن دستور 

  ( . لكن1973 ( من أجل معرفة النص كامل أنظر )البحارنة ـ 2802رائعة ) مثل المواد 

 الدستور يقصر ممارسة هذه الحريات والحقوق بصدور تشريعات، حسب ما يقرره القانون،

 إن هذا يفسر بأنه بالرغم مما ينص عليه الدستور من المساواة بين جميع المواطنين،

 .فإن قانون النتخابات يستثني النساء من المشاركة في التجربة الديمقراطية الوليدة

 ولم تفلح جميع الحتجاجات بما فيها احتجاجات المنظمات النسائية في تغيير هذا

.التوافق المضاد للنساء

( أنتخب الناخبون الذكور أعضاء المجلس. وبالرغم من عدم العتراف1في ديسمبر)ك  

 بها فقد شاركت عدة قوى سياسية بمن فيها الشيوعيون والدينيون في النتخابات. وبعض

 النظر عن الفرحة العارمة التي تلت النتخابات فقد كانت نتيجتها لصالح النظام.

 ويعود ذلك جزيئا إلى كون الوزراء الربعة عشرة أعضاء حكما في المجلس بكامل

.الحقوق، ويثبت لحقا أن هذه الكتلة الحكومية غير قابلة للختراق

 وفيما بدا حينها أن ترتيبات البرلمان تناسب تماما استراتيجية النظام

( ترتب1985الثنائية، فقد مثلت الحالة خارج البرلمان خطرا يصعب السيطرة عليه )خلف   

 على التجربة البرلمانية فتح الفضاء السياسي وطرح حقوق المواطنين في موقع مركز

 الصراع السياسي. عمدت النساء المتضررات من عدم المشاركة تنظيم أنفسهن في المدينة

 والريف وتحدى النظام وحلفائه رجال الدين جرى أعداد وتقديم العديد من العرائض

 )المذكرات( إلى المجلس طارحات عدد من المطالب بدءا بالحق في التصويت وغيره من

 الحقوق السياسية حتى الحق في توفير مراكز حضانة. كذلك المر بالنسبة للمجموعات

 الخرى مثل )البدون( والنقابيين والعاطلين عن العمل حيث عمد هؤلء إلى الستفادة من

.هامش النفتاح لطرح مطالبهم

  أنهي المير التجربة الدستورية، دون أن يحدد تاريخا لعادتها منذ1975في أغطسس 

 ذلك الحين والبحرين تعيش في حالة طوارئ مما دفع جميع أشكال المعارضة السياسية



(. جرى التعامل مع المواطنين الناقمين من خلل الوجهاء1987إلى السرية ) موسى   

 والوسطاء. من خلل الهبات المحدودة من ناحية ومن خلل الجراءات الرادعة والكاسحة

   وهيومن رايتس1996بقيادة الضباط النجليز )ويلكسن  (  SIS) لجهاز مباحث أمن الدولة

1998 ، رابطة المحامين في إنجلترا وويلز 1997ووج   ) 

 لم تنجح نشاطات المعارضة طوال عقدين بما في ذلك ما دعي بالمحاولة النقلبية

 والحتجاجات المتكررة من قبل النخب السياسية بمن فيهم رجال العمال في إضعاف

(. تجري عادة إثر كل أزمة اقتصادية الدعوة1997مقاومة الحكم للصلح السياسي )ستورك   

 إلى "إعادة الحياة البرلمانية". في هذه المناسبات يسمح للصحافة المحلية بنشر

 مقابلت مع أعضاء البرلمان السابقين وغيرهم من الوجهاء حول "مزايا الديمقراطية"

1991 ـ 90والحاجة إلى المشاركة في تحميل أعباء الحكم. آخر هذه المناسبات كان خلل   

 وذلك أثناء الستعدادات  لتحرير الكويت كخطوة أولى على طريق إقامة النظام العالمي

1997الجديد ) هيومن رايتس ووج   ) 

سقوط عاصفة الصحراء

 على امتداد السنوات الخمسة عشرة لحل البرلمان، جرى تحدى النظام القائم

 التشطير العمودي بشكل خطر. كان التجاذب السياسي قائما بالطبع، ولكن ضمن الطار

 المرسوم من قبل النظام كانت المجموعات السكانية وروابط ومجموعات المهن

 التخصيصية، والعشائر والعائلت والندية الجتماعية والروابط الخيرية تتنافس مع

 بعضها البعض بشكل شرس أحيانا، للمحافظة على بقائها أول والحصول على هبات النظام

.ثانيا

 لم تحل تجاوزات النظام الخطيرة. بما في ذلك انتهاكاته الفاضحة لحقوق النسان

 عن استمرار الدعم الخارجي وخصوصا من قبل الوليات المتحدة وبريطانيا. هذه

 التجاوزات عززت في الواقع موقع النظام كمستحق للدعم السياسي والمني والمالي من

 السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. إن تضافر الدعم الداخلي والخارجي شجع

 اندفاعة النظام وعزز ثقته بنفسه في التجاهل التام لمواطنيه، فمن وجهة نظر السرة

.الحاكمة فإن المستقبل لم يكن واعدا أكثر مما هو غداة الغزو العراقي للكويت

 فيما جرى تحويل البحرين إلى قاعدة عسكرية متقدمة لحملة عاصفة الصحراء، فقد

 بذلت جهود لكسب القلوب والعقول للمواطنين اللمباليين. جرى حينها القيام بحملة

 علقات عامة لتفسير النظام العالمي الجديد بأنه صنو الديمقراطية. لذا فإن صحافة

 البحرين الخاضعة للرقابة الرسمية المشددة تحفل يوميا بالمقالت والتصريحات

 الرسمية التي تشيد بالقادم الموعود. وتبقى العقبة الوحيدة متمثلة في وجود جنود

24 ـ 23 ـ 1977صدام حسين في الكويت ) هيومن رايتس ووج   ) 

 يتوجب قراءة التقلبات في سياسة التجاذب هذه في إطارها التاريخي كما هو حال

  لعادة الديمقراطية وعودة البرلمان. لقد جلب تعبئة قطاعات مهمة من1994و1992حملتي 

(1997السكان حول هذه الهداف إلى الواجهة قضايا مرتبطة بها لكنها منسية ) عبد ال   

 إن مطالب مثل حقوق المرأة وعودة المنفيين وحق "البدون" البحرينيين في الجنسية

 .وغيرها هي موضع إجماع من قبل الجمهور

  ألف25 إلى 20 تقود لجنة العريضة الشعبية الحملة حيث جمعت ما بين 1994منذ 



30 : 1997توقيع على العريضة الشعبية )هيومن رايتس ووج  ) 

 أدت حسابات النظام إلى رفضه للمقترحات الدستورية وبدل من ذلك لجأ إلى طريق

  بتعيين شخصيات من الطائفتين1992خطر للخروج من المأزق وجرى تشكيل مجلس الشورى في 

 السنية والشيعية بشكل متساو. إضافة إلى ذلك وتبعا لتقاليد النظام فقد جرى إنتقاء

.وزير شيعي أو عزله بالستقالة وجرى تعيينه رئيسا للمجلس

 اتخذ النظام إجراءات إضافية لستعادة المبادرة السياسية بما في ذلك زيارات من

 قبل الشيوخ البارزين من السرة الخليفية الحاكمة إلى الوجهاء ورجال الدين

 البارزين بحيث يجري تغطيتها إعلميا، وجرى تقديم الكثير من الوعود بتحسين البنية

 التحتية والوعد بمكرمات أخرى مثل تخفيف الرقابة على الكتاب والفنانين. تقدم

 التنازلت الطفيفة أو الوعد بتقديمها كجزء من الحتياطي يجري العودة إليه في أوقات

 .الزمات

 أما المفاجأة المبتكرة والتي تتناسب والتوقعات المثيرة للنظام العالمي

  عن عفو عن عدد غير محددين المواطنين الذين يعيشون في1992الجديد فكان إعلن  عام 

 الخارج بسبب أعمال سياسية ارتكبوها وهذا هو الوصف الذي يطلق على المنفيين قسريا

.أو اختياريا

مجيء حمد: هل هو عهد جديد؟

  بالحزن1999 مارس 6تسبب الموت المفاجئ للشيخ عيسى بن سلمان آل الخليفة في 

 حتى لدى خصومه. كان ينظر إليه كشخص مسالم مقارنة بأخيه الصغر خليفة والذي يحتل

. عمدت مجموعات المعارضة إلى إرسال1971منصب رئيس الوزراء منذ استحداثه في   

 التعازي وأعلنت عن إيقاف موقت لعمال الحتجاج . أعتقد قادة المعارضة أن المير

 .الجديد سيتبع بعض إن لم يكن جميع خطوات ملكي الردن والمغرب الجديدين

 ويمضي المتفائلون بما يزيد عن اللزم في تبريراتهم بأن المير الجديد يحتاج

 إلى بداية جديدة والتصدي لجنحة المتشددة في أسرته الحاكمة. وكمثال على بعض ذلك

 فقد أثلج صدر المعارضة نشر الصحافة المحلية لمقالت حول الحاجة إلى تدعيم النظام

 .الدستوري، وهو ما اعتبروه تغييرا في البيئة السياسية

 أولويات حمد

 كرس حمد معظم طاقاته لتدعيم حكمه ومما أحبط المعارضة كون جميع خطواته ضمن

 إطار النظام القديم. ركز حمد جهوده على تعبئة ذات القوى الخارجية والداخلية

 إضفاء الشرعية على حكمه كما هو حال والده. ل تشمل هذه بالطبع الحقوق واللتزامات

. يمكن للمرء أن يشخص القضايا1975الدستورية المتوجبة على الحاكم والمحكوم منذ   

:التي ركز عليها المير كما يلي

ـ السرة الحاكمة 1

 يمثل تماسك السرة الحاكمة أولى أولويات حمد إلى جانب الحفاظ على السلم

 المحلي وبالتالي تأكيد سيطرته الكاملة داخل السرة الحاكمة. إن الصراعات داخل

 أسرة آل خليفة مثلها السر الخرى الحاكمة في الخليج تمثل خطرا جديا لحكم آل خليفة

1970 حتى العام 1959واستمرار ازدهارها. ل أود هنا الدخول في التفاصيل. منذ العام 

 ، فقد مثل المير وأخوته قيادة السرة الحاكمة. أجرت النـزاعات الداخلية التقاعد



. أضحى حمد بديل لعمه الصغر كواحد من الترويكا الحاكمة1971المبكر للخ الصغر عام   

 حيث يطلق عليها رسميا " القيادة السياسية " كما تحرك حمد لرص صفوف السرة الحاكمة

 وراءه سريعا وحاسما. فبعد أيام من صعوده للحكم عمد إلى تعيين ابنه وليا للعهد،

 وبالتالي تصحيح ميزان القوى داخل "القيادة السياسية"، أما الخطوة الخرى والتي

 قصد بها إثارة رئيس الوزراء فتمثلت في عودة عمه الصغر محمد من عزلته السياسية.

 لكن الهم هو الجراءات التي اتخذها لتعزيز وضعه من مجلس السرة الخليفية، إضافة

 إلى تعيين بعض أبنائه وأخوته وثقاته لمراكز في المجلس. كما عمد إلى زيادة

 المخصصات الشهرية للفراد الذكور من السرة الخليفية الحاكمة الذين يقدر عددهم ما

. ، حسب التصنيف المعقد3000 إلى 2500بين 

 عمد المير خلل السنة الماضية إلى بذل جهود لتعيين نساء ورجال متعلمين وبعضهم

 حقق نجاحات في مجال اختصاصه، إلى مواقع قيادية في الحكومة والمؤسسات العامة، أما

 آخر تعييناته والتي أدت إلى انتقادات قادة المعارضة فتمثلت في خلفنه جهاز

 الدولة. لكن الخطر بالنسبة للمير هو رد فعل المستفيدين التقليدين من سياسة البذل

 .السخية للدولة

 يتوجب على المير أن يعمل أكثر  مما عمله حتى الن حتى يستطيع أن يوازن قوته

 مع عمه رئيس الوزراء ويقيم سلطته الكاملة على العائلة والدولة. وبالرغم من كل

 جهوده فقد يتبين لحمد بأنه يتوجب عليه أن يقرر أن يتعايش مع عمه أو أن يحيله إلى

.التقاعد

ـ المؤسسة القبلية والدينية 2

 تكمن الولوية الثانية في تمعن عمودين حاسمين وموافقين لحكم آل خليفة. وهما

. المؤسسة القبلية والدينية

 أود البداية أن أسير إلى أن كلمة القبلية تثير سوء فهم في مناقشة التركيبة

 الجتماعية السياسية في البحرين فمن بين ما يقارب دزينتين من القبائل التي تسكن

(. إن بعض القبائل حتى1977في البحرين فإن القليل منها يتجاوز المائة )الزياني   

 بالمقاييس البحرينية ليست أكثر من عائلت ممتدة. ومن المهم إدراك أن قبيلة آل

 خليفة هي أداة سياسية أكثر من كونها خيارا أيديولوجي، حيث يجري تعبئتها وتفكيكها

.لتتناسب مع الهداف السياسية للعائلة الحاكمة وقيادتها

 وفيما يجري استخدام القبلية كمصدر تقليدي للشرعية، فإن القبلية والولء

 القبلي لم تمنحا امتيازات سياسية خاصة للقبليين أو العتراف بهم كمؤسسة لها حقوق.

 إن ما يحصل عليه القبليون شخصي ويعتمد على إرادة السرة الحاكمة، رغم ذلك فإن

.شخصا ينتمي إلى قبيلة معروفة أكثر حظا في الحصول على وظيفة لدى قوة دفاع البحرين

 تعرض القبليون خلل مـرحلة مهمة وقريبة إلى التمييز ضدهم. عمدت السرة الحاكمة

لم يخصوا بمنصب1996إلى استثناء القبليون من تسلم المناصب السياسية، فحتى عام   

 وزاري واحد. وفيما تقتصر الوزارات الستراتيجية على آل خليفة، فإن وزارات الخدمات

 الخرى تقتسم مناصفة بين الوزراء الشيعة والسنة، حيث ينتقي الوزراء السنة عادة من

 "الهولة" وهم العائلت السنية التي سكنت الجانب الفارسي من الخليج وهاجرت إلى

 البحرين مع مطلع هذا القرن. لم يغير حمد من هذه السياسة القديمة لكن عهده شهد



 استبدال وزيرين من الهولة بوزير من آل خليفة وآخر من الشيعة. أما العمود الثاني

 الكثر تعقيدا في حكم آل خليفة فيتمثل في المؤسسة الدينية المنظمة في إطار المجلس

 العلى للشؤون السلمية والذي يتعاطى مع الشؤون الداخلية للطائفتين السنية

 والشيعة، وتشمل صلحياته إدارة أملك الوقاف المّدرة للموال والشراف على التعليم

 .الديني وتشغيل رجال دين وغيرهم في المؤسسات الدينية المختلفة

 استفاد حمد من تركة الدارة البريطانية والتي ل زالت تصيغ العلقة الحميمة بين

 السرة الحاكمة والمؤسسة الدينية. فمنذ اليام الولي لدارة الدولة الحديثة فقد مثل

 استنكاف رجال الدين الشيعة والسنة عن المواجهة السياسية مع النظام أحد الملمح

، جرى تشجيع رجال الدين من1975المستديمة في السياسة المحلية. إثر أحداث   

 الطائفتين لزيادة أدوارهم في المجال العام ومن بين ذلك ظهورهم المتكرر في

 التلفزيون والذاعة، كما جرى تشجيعهم لقامة "روابط خيرية" لكنه تبين أن المجموعات

 الدينية السرية نشطت في هذه الروابط الخيرية، لهذا جرى في منتصف الثمانينات حل

 بعض هذه الروابط بحجة أنها تستخدم من قبل النشطاء من الشبان المتدينين للوصول

.إلى الجمهور الوسع

 إن الروابط التي تجمع السرة الحاكمة ورجال الدين مستمرة بالرغم من التقطع

 المؤقت بسبب نشاط المجموعات الدينية السرية بمن فيهم الحزبيين الشباب من جامعات

 القاهرة وحوزات النجف وقم. إن هذه الروابط ل توفر لرجال الدين الوسيلة للوصول

 إلى مراكز القوة فقط ولكنها توفر أيضا رصيدا للتدخل لصالح أحيائهم المضطربة.

 تتفاوت المنافع التي يمكن تحقيقها بالواسطة ما بين تأمين التوظيف وقروض السكان

 أو قطعة أرض للسكن حتى تأمين إطلق سراح معتقل. إن نفوذ رجال الدين هؤلء قد أدى

 إلى توقف الحتجاجات في بعض المناطق السكانية الريفية والمدنية خلل الحداث الخيرة

  ( إن القبلية241 ـ 1980. إن هذا يدعم ما لحظه خوري )1994التي عصفت بالبلد منذ 

.كشكل للتنظيم الجتماعي والتدين كقوة سياسية تدعمان بعضهما البعض

 قدم المير خلل عام من حكمه مبادرات تؤكد حرصه على الثمرات السياسية لستمرار

 خنوع المؤسسة الدينية. كمثل على مبادرة مبتكرة للدللة على الكرم لكنها مثيرة

 للسخرية، تقديمه هبة من الخرفان وشوالت من الرز لمئات من "الحسينيات" الشيعية

 خلل شهر محرم الماضي. لكن الستناد إلى المؤسسة الدينية المتواضعة لم يحتم تمكنه

.القيام بالتعبئة الدينية أو أداء صلة الجمعة مع الجمهور

 كما أن خطته لمنح المرأة حق التصويت دون حق الترشيح في النتخابات البلدية

 القادمة، يتطلب منه بذل المزيد من الجهود لرضاء حلفاء أسرته الحاكمة من رجال

. الدين

 ـ قضايا حقوق النسان 3

 أطلق حمد خلل عام من حكمه عدد من التصريحات حول قضايا حقوق النسان حيث أن

 لبعض هذه التصريحات والجراءات مغزى تاريخي، ومن بينها الوعد باعطاء المرأة الحق

 في التصويت في النتخابات البلدية القادمة. لكن المحصلة المترتبة على جردة حساب

 بما جرى قوله وعمله ل تشكل خطوة للتخلي عن الحكم الستبدادي فيما تؤكد بعض

 الخطوات مهارة حمد التكتيكية فإنها تكشف في ذات الوقت عن تردده في معالجة أسباب



. لكن أكثر ما يثير القلق هو كون بعض هذه1975الزمة التي عصفت بالبلد منذ   

 التحركات يستهدف إلهاء الرأي العام الدولي، وهنا علينا أن نعترف أنه حقق بعض

 النجاح. إن محاولته لتحسين صورة البحرين الخارجية وطمأنه المستثمرين الجانب

 جسورة ومبتكرة لكنها غير مثمرة. تعرضت جهود النظام في مجال العلقات العامة إلى

 REDRESS) نكسة في بداية هذا العام. فعلى مدى سنوات دأبت منظمة دعم ضحايا التعذيب

 ومقرها لندن ومنظمات حقوق إنسان أخرى على رصد وتوثيق شهادات ضحايا التعذيب في (

  بدأت الشرطة البريطانية تحقيقاتها الولية في2000( 1البحرين. وفي يناير )ك

.ادعاءات ضد مدير مباحث أمن الدولة الجنرال إيان هندرسون

:أما الجراءات التي إتخذت، والمتعلقة بحقوق النسان فهي كما يلي

 إطلق سراح معتقلين وعودة المنفيين

 إن أحد اجراءات حمد المبكرة قد بددت أية أمال غير واقعية بإقدامه على تدشين

8حوار مع شخصيات المعارضة المعتدلة باتجاه مصالحة وطنية. شهد البحرينيون بتاريخ   

 يوليو مشهدا للمكرمة الميرية المثيرة للسخرية. فقد ظهر على شاشة التلفزيون الشيخ

  وهو1996عبد المير الجمري وهو أحد قيادة العريضة الشعبية والمعتقل منذ بداية 

 يقدم اعتذاره للمير بعد يوم واحد من الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة

 قدرها خمسة مليون دينار من قبل محكمة أمن الدولة، حيث قام المير بالعفو عن رجل

 الدين المهان. إن المحاكمة البالغة في قسوة أحكامها، ومشهد العفو المهين الذي

 تلها يؤكد ما يردده معارضو النظام الراديكاليون منذ زمن وهو أن النظام ل يتحمل

 .أي شكل من المعارضة حتى المعارضة غير العنيفة التي يدعو إليها الجمري

 على امتداد عام من حكمه أصدر المير عددا من "المكرمات" منح بموجبها العفو

 المشروط حيث جرى إطلق سراح المئات من المعتقلين السياسيين والسماح بعودة أربعين

 منفيا سياسيا إلى البلد. ومن أجل الستفادة من المكرمة الميرية فإنه مطلوب من

 الشخص المعني أن يرسل استرحاما شخصيا يتضمنه إعلن التوبة والتعهد بعدم التدخل في

 السياسة ويبدو أنه نتيجة هذه الشروط القاسية فقد فضل بضع مئات من المعتقلين

. وغالبية المنفيين السياسيين عدم التجاوب مع مكرمات حمد المتكررة

(البحرينيون المحرمون من الجنسية )البدون

 أعلن المير ضمن خطبه في اليام الولى الحاكمة لحكمه مكرمة وعد بموجبها منح

  من البدون من إنهاء معاناة استمرت850الجنسية لجميع الذين يستحقونها، حيث تمكن 

 أجيال يستحق حمد المديح هنا، لكنه يتوجب معرفة أن هؤلء البدون  هم بدون مأمن من

 وضعهم الجديد حيث أن المجنسين هم في المرتبة الثانية للمراتب الثلث من الجنسية

 إقامة لجنة حقوق النسان

  عن إنشاء لجنة حقوق النسان. وتتكون هذه اللجنة من1999أعلن المير في أكتوبر

 ستة أعضاء من مجلس الشورى ، أنيط بها دراسة القوانين والتشريعات النافذة في

 البحرين واقتراح التعديلت عليها بما يتلءم مع التزامات البحرين الدولية. أما

( لكنه1ديسمبر )ك10أبرز منجزاتها فهو الحتفال باليوم العالمي لحقوق النسان في   

.جرى انتقاد اللجنة لعدم فاعليتها وجديتها

 النتخابات البلدية الموعودة



 أعلن المير في خطابه في العيد الوطني خطة لجراء انتخابات بلدية حيث تشارك

 المرأة في التصويت. مثـل هذا العلن صدمة للنساء البحرينيات الذين لحظوا حظا أوفر

 لشقيقاتهن الفطريات واللواتي تمتعن بحق النتخاب والترشيح في النتخابات البلدية.

.ويبقى أن يقرر النظام تاريخ وإجراءات هذا المشروع الجديد

غير حاسم أو غير راغب أو غير قادر

 يظهر سجل حمد خلل عام حكمه أنه سجل متواضع وغير مثير. قد يكون خطأه أنه أوحى

 بتوقعات كبيرة سيحققها دون الصطدام بعمه القوي. حاول حمد أن يغطي مساحات واسعة

 دون أن يؤمن متطلباتها ومن ضمنها تأمين قاعدة لدعمه فيذ تحركه. ولنجاز ذلك فقد

.كان عليه أن يمسك الثور من قرنيه

 استبعد حمد أي لقاء مع لجنة العريضة الشعبية ناهيك عن إجراء حوار سياسي ذي

 معنى يؤدي إلى المصالحة الوطنية. لقد سار المير على نهج أبيه وهو رفض استلم

 رسالة من لجنة العريضة الشعبية أرسلت عبر أحد مستشاريه الجدد. ومن سخرية القدر

  بأن من حق أي فرد مخاطبة29أن عمل المير هذا هو في إطار الدستور حيث تنص المادة 

 السلطات العامة كتابة ويتوقيعه ويمكن للمنظمات والمؤسسات المعترف بها فقط مخاطبة

 السلطات العامة جماعيا. وباعتبار لجنة العريضة الشعبية بأنها ليست منظمة أو

 مؤسسة معترف بها، فإن المير محق، لكن ذلك يمثل خطأ إستراتيجيا أما الثمن النهائي

. لهذا الخطأ فل يقتصر على تأجيل عودة الشرعية الدستورية والديمقراطية

 لم يركن الشيخ حمد إلى الراحة طوال عام. لقد ركز جهوده في الحفاظ على تماسك

 أسرته فيما كان يحاول إقامة قاعدة يعتد بها لسلطته، يستطيع بها منافسة إن لم يكن

 تحديد سلطة عمه رئيس الوزراء، والذي يوصف حسب سيرته الرسمية بأنه باني الدولة

 الحديثة وهو بدوره سيكون سعيدا بتحويل ابن أخيه إلى رمز الدولة بدون سلطة. إنه

 من المبكر الحكم على نتائج هذا الصراع الدائر في البحرين أو التكهن بنتائجه

.المستقبلية

 

 

 



 

  ملحظات ختامية

، هو استمرار لعملية1992ان تطور أشكال النـزاع السياسي  في البحرين منذ   

 اجتماعية ـ سياسية، بدأت في بداية هذا القرن. انها استمرار لتاريخ عملية مستمرة

 وإن كانت متداعية للغاء الطائفية وبناء المجتمع  والدولة. وفيما غيرت العناصر

 القيادية تركيبتها بشكل ما، فان أهم صفات الصراع ظلت كما هي. انه صراع بين

 اداتين للتعبئة الجتماعية والسياسية وهما الداة المستندة إلى قاعدة اثنية مقابل

 الداة المستندة إلى القاعدة الوطنية. ان الشخاص الذين اجتمعوا لصياغة أول عريضة

  مطالبين بالعودة إلى الحكم الدستوري يختلفون في كل النواحي عن أولئك1992في عام 

  لقامة ما أضحى يعرف بهيئة التحاد الوطني. كذلك فان1953الذين اجتمعوا في عام 

 النظامين اللذين واجهاهما مختلفان أيضا. لكن المهمة التي تصدت لها كل الحركتين

 السياسيتين تعكس صراعا لم يتم حله بين القوى الجتماعية – السياسية المحافظة على

 المر الواقع والقوى الجتماعية ـ السياسية التي تسعى لصلح هذا الوضع. و في حين أن

  كانت  مرادفة لمواجهة الطائفية1953التعبئة من أجل الصلح الجتماعي والقتصادي عام 

  طرحت برنامجا مماثل رغم1992والستعمار والقبلية، فان حركة الصلح التي بدأت عام 

 ان العنصر الدستوري في بناء الدولة اكتسب بروزا أكبر. وبالرغم من التباين في

  تجاوزوا1992خلفيتهما ونمطهما ودرجة تعقيدهما، فان قادة الحركة التي بدأت عام 

 الدروس المستخلصة من حركة هيئة التحاد الوطني. ومن التجربة البرلمانية وخصوصا

 الستنتاج بأنه فقط من خلل حركة ذات قاعدة وطنية تتجاوز التقسيمات المجتمعية التي

 فرضها النظام فانها قادرة على تحدي النظام والتقدم بمشروع بناء الدولة. ل شك ان

  أشد ضراوة1992الجراءات التي اتخذها النظام تجاه حركة الصلح التي بدأت عام 

 وابتكار أو قدرات عن تلك التي استخدمت في محاولت سابقة. ان المعاملة القاسية

 التي اتخذها النظام ضد قادة الحركة وفي مقدمتهم الشيخ الجمري الذي جرى اعتقاله

  تدل على أن النظام ونخبته الحاكمة قد تعلموا1996( 2للمرة الثانية منذ يناير )ك

 كثيرا من التجربة البريطانية في سياسة التجاذب. وكما هو حال من سبقهم من الجيل

 السابق، فان النظام رعى القوى القبلية والطائفية واستمر في عملية احباط بناء

 المة بالقوة. لقد جرى اضاعة امكانيات كبيرة حصل عليها النظام من مصادر اقليمية

 ودولية على مشروع ل يمكن تحقيقه. سعت الدراسة في محاولتها لظهار أنه في حين أن

 الثقة السياسية في البحرين تنطلق من الواقع والفرص السياسية، فان قدرتها على

 تحقيق أي من اهدافها يعتمد على مهارات القائمين على سياسة التجاذب سواء اكانوا

 من دعاة المحافظة على الوضع القائم أو دعاة التغيير. ان قواعد التضامن السياسي و

 التعبئة السياسية في تغيير مستمر. عمدت مختلف الطراف المعنية بالتجاذب السياسي

 خلل الفترة التي تمت دراستها إلى تسييس الهوية سواء أكانت أثنية أم غير ذلك كجزء

 من عملية التعبئة وبناء التحالف. حققت السرة الحاكمة كونها المشارك النشط في

 التجاذب السياسي نجاحات أكبر من خصومها وذلك عائد إلى قدرتها المسنودة على بناء

  و1956-54تحالف مع أي من خصومها. ان انطلق حركة إنجاز مهمة بناء الوطن  في خلل 

  و اللتين انتهتا إلى الهزيمة لزالت ماثلة في الذاكرة الجمعية للنشطاء1975-73خلل 



 السياسيين البحرينيين. ان مراجعة المسار السياسي خلل العقدين اللذان تليا حل

  تدل على أن النشطاء السياسيين من جميع التجاهات كانوا مصممين1975البرلمان عام 

 على عدم السماح ان تنسى هذه الحداث في طي التاريخ. انه وبرغم التشرذم الحالي

، فان المعاني التي اطلقتها باعادة تركيب1994لحملة العريضة التي انطلقت عام   

 الصورة و الهوية الوطنية في البحرين باقية. ان قيم المقاومة المدنية قد عمم في

 مختلف أوساط الشعب بمن فيهم أولئك الذين كانوا يحبذون الكفاح المسلح حتى وقت

 قريب كطريق مجد للتغيير السياسي. هنا فانني أستند إلى مناقشة )ديلنتي( لطروحة

( حول الوطنية الدستورية لشرح الحالة التي تولدت عن الحركة التي1992)هابرماس  

  لقد جرى وضع الصيغة الصلية للوطنية الدستورية في ظل أوضاع أكثر1992بدأت عام 

 تعقيدا سياسيا و اجتماعيا من تلك السائدة في البحرين. ويلحظ )ديلنتي( بأنه في

 اطار الثقافة السياسية في المانيا في مرحلة ما بعد الحرب، فان فكرة الوطنية

 الدستورية تشير إلى نوع من ما بعد الوطنية، ونموذجها المرجعي يشير إلى دستور

 ديمقراطي أكثر من كونه ثقافة أو دولة وأرض وتقليد عقائدي سائد. وحسب )هابرماس(،

 فان هذه الهوية هي الكثر توافقا مع متطلبات مجتمع متعدد الثقافات" ان فكرة

 الوطنية الدستورية جديرة بالدراسة المعمقة. انها قد توفر وسيلة لتجاوز ان لم يكن

 حل المشكلة المدمرة النابعة من صراع الهويات. يعتقد القوميون العرب في  البحرين،

 وفي مناطق أخرى من الوطن العربي، ان هذه مجرد مشكلة انتقالية ومقدر لها أن تختفي

 بعد توحيد المة العربية. استبدل الحل المستند إلى طموحات الوحدة الشاملة في

 السبعينيات بطموح لوحدة محدودة و هي وحدة الخليج العربي واذا أخذنا بالعتبار

 ضخامة العقبات فان كل من مشروعي التوحيد يظلن غير محققين. ويبقى عجز الدول التي

 قامت في المنطقة بعد مرحلة الستعمار لقامة المجتمع الوطني المتخيل لمواطنيها هو

.مصدر اليأس

 في  هذا الطار، يبدو إن الوطنية الدستورية تقدم اساسا عقلنيا بديًل لتشكيل

 الدولة في المنطقة. وهنا أيضا فان نزوع الرث الثقافي نحو الرض واللغة والجماعة

 الثنية بشكل عامل تجزئة. ان هذه النزعات المتنافسة سواء أكانت مرتبطة بالهوية

 الثنية أو الطموح أو الطقوس الدينية، تميز العرب عن بعضهم البعض، كما انها

 تميزهم عن غيرهم من العرب ضمن الحيز الجغرافي للدولة القائمة. وهنا أيضا فان

 مهمة خلق مواطنه دستورية قد تعني صياغة هوية جديدة تتشكل بالعتراف بالتعددية. ان

 مثل هذه الهوية اذا استعرنا تعبير )ديلنتي( تستند إلى محاولة تجاوز نواقص

 الثقافة السياسية بما في ذلك العقبات كالداة التي تواجه محاولت انهاء مهمة انشاء

 المة والدولة. يبدو ان هوية مستندة إلى المفاهيم الدستورية التوافقية، أكثر

 واقعية من العيش مع هذا المأزق النابع من النجاح المؤكد للعائلة الحاكمة التي

 استخدمت الدولة لمواجهة ومن ثم هزيمة المحاولت لحلل الهويات الثنية المتنافسة

 بهوية وطنية. وبكلمات أخرى فان الوطنية الدستورية قد تشكل القوة التاريخية التي

 تحول سياسة التجاذب في البحرين من بناء الهوية إلى بناء المؤسسة.  حاولت خلل

 الصفحات الماضية ايضاح ان أربعة عقود من السعي المثابر للبقاء على التقسيم

 العمودي لمجتمع البحرين لم توفر للنظام الستقرار والشرعية. كما أن هذه المساعي

 لم تسمح للبلد وأهله بالتحول إلى دولة وأمة. وتبقى الفجوة التي تفصل بين



 .الجانبين المتصارعين في البحرين عميقة بشكل مخيف

  أغسطس يعكسان بيانيا15 ديسمبر و 16هناك تاريخان في أجندة البحرين وهما 

 الفجوة التي تفصل النظام ونخبته الحاكمة وأتباعه من ناحية ومعظم معارضيه من

  ديسمبر هو في الواقع يوم عيد جلوس المير السابق16ناحية أخرى. ان العيد الوطني 

  أغسطس، حيث ل يجري الحتفال به15، فيما يوم الستقلل الوطني هو 1961على العرش عام 

 .رسميا

  الحتفال بمناسبتين ترمزان إلى المسافة الكبيرة الفاصلة بين1996جرى في عام 

 النخبة الحاكمة ومعارضيها. عمدت مجموعات المعارضة داخل البحرين وخارجها إلى

  ليوم الستقلل. أما النظام فقد تجاهل25 أغسطس بالذكرى الـ15الحتفال في 

  لصعود35 ديسمبر احتفالته الباذخة في الذكرى الـ16المناسبة، وبدل من ذلك نظم في 

  .المير السابق على العرش، والذي لم يشارك المعارضون فيه

( حول أطروحة1986أود في نهاية استنتاجاتي أن أشير إلى ملحظات )بارثاجي –   

 كما أن هذا البحث يتبع مجرى التغييرات .(51)(THE CROOKED LINE) الخط المتعرج

 السياسية والجتماعية التي تبدو انها ليست تغييرات جذرية لواقع راكد. يبدو أن

 المؤسسة والبنية السياسية هي بالساس ذاتها بعد مرور سبعة عقود على الخطوات الولى

 التي اتخذها النجليز لتحويل النظام القبلي إلى دولة. كذلك فان علقات السلطة هي

 بالساس كما كانت بعد مرور خمسة عقود بعد تحرك قوى التنوير المحلية لتحويل الدولة

 المهترئة إلى دولة دستورية. رغم هذه المظاهر، فان تحليلي يظهر ان سبعة عقود قد

 أدخلت تغييرات أساسية في المؤسسات السياسية وبنية وعلقات السلطة في البلد. وعلى

 حد تعبير )بارثاجي( فإنه في النعطافات والنزلقات والتقطعات والتحركات غير

 المقصودة وما هو مقموع كما ما هو مؤكد تكمن تعقيدات أحداث جارية حتى الن ليس

.كسلسلة من النعطافات العرضية المتعلقة ولكن كعملية بنيوية وديناميكية وتاريخية



 

 هوامش

 ـ  لمزيد من التفاصيل حول الفتح من مصادر آل خليفة، انظر الخليفة و أبا 1

1993حسين 

  ( لمعرفة أسماء بعض الوزراء263 – 262-ص1980انظر الملحق )د( في كتاب خوري ) -2

 الشيعة المحليين. كتب خوري  "ومن أجل مضاعفة اليجار، عمد الشيوخ إلى نصيحة خبراء

 محليين لديهم معرفة بنوع التربة، ومحصول النخيل، والمياه والري وأنواع النخيل

 وغير ذلك. حظي الوزراء وجميعهم من الشيعة، من خلل علقاتهم مع الشيوخ بمكانة في

 عائلتهم واكتسبوا نفوذا في قراهم. ول يزال الذين جمعوا ثروة، يحظون بمكانة

(. ومما يجدر ذكره أن وجود الوزراء الشيعة في البحرين47متقدمة في مجتمعاتهم. )ص  

(. وهكذا فقد وفر الوزراء الشيعة لل1993 – 94-93سابق لغزو آل خليفة )سيرجنت   

 .خليفة ذات الخدمات التي كانوا يقدمونها للغزاة والقطاعيين السابقين

 تعكس التصريحات الرسمية للقادة الثنيين قدرا من الحضارية حتى عندما يلمحون -3

 إلى تفوق مجموعتهم الثنية مقابل انحطاط المجموعات الثنية الخرى. إل إنه وبعد عدة

، جرى نشر قصائد متبادلة بين شخصيتين من1994أسابيع من اندلع الحتجاجات في ديسمبر   

 كبار شيوخ ال خليفة، وتوزيعها على نطاق واسع من قبل أنصار ومعارضي النظام على

 السواء أثارت قصائد الشيخ أحمد بن محمد الخليفة، شاعر السرة الخليفية المبرز،

 والشيخ خالد بن أحمد الخليفة رئيس ديوان ولي العهد، الغضب والستنكار وشجع ذلك

 ظهور قصائد مضادة من قبل أشخاص مجهولين من الشيعة والنوعين من القصائد يحمل في

 .طياته نزعة عنصرية بغيضة

  جرى1900-1879يشمل ذلك تعيين ممثل بريطاني في البحرين. ففي الفترة ما بين  -4

 leinharat 1974 تعيين مواطنين محليين لمثل هذا المنصب الرفيع في بلدان المنطقة. )انظر

) 

 البحراني حسب اللغة العربية الفصحى، صفة مشتقة من البحرين، لكنها أضحت لحقا -5

 تشير إلى الشيعة في البحرين مواطنين وغيرهم، وعلى ذات المنوال فان العرب أضحت

 تشير إلى السنة في البلد عربا أم غيرهم. وباستثناء فترات الستقطاب فان الجمهور ل

 .يستخدم تعبير البحارنة والعرب الذي انتهى في الخمسينيات

  ( انتهت مرحلة في الخليج في سبعينيات القرن التاسع عشر1993 –1991كتب كيلي ) -6

 فقد جرى القضاء على القرصنة والحروب البحرية باستثناء اندلع اشتباكات ثانوية حول

 مصائد اللؤلؤ خلل أشهر الصيف، وتجارة الرقيق التي تراجعت كثيرا بسبب محدودية

 المصادر في شرقي أفريقيا. جرى ترويض القبائل العربية المتوحشة على سواحل الجزيرة

."العربية وفرض عليهم حصر خلفاتهم التافهة ضمن أراضيهم

 الحداث المذكورة متضمنة أوراق مؤتمر البحرين خلل العصور"الذي نظمته وزارة -7

 العلم. وقد حضر المؤتمر ما يقارب مائة وعشرين باحثا من مختلف أنحاء العالم ونشر

 ( Al -khalifa &Rice,eds 1993في مجلدين )انظر

 فيما ترتبط المقاومة اليومية بالفلحين في الصل، فإنها ليست شأنا فلحيَا ، -8



  ( ان جميع الممجوعات الجتماعية التي يمكنها أن تقاوم9 ـ8 : 1989يلجظ ايكستين )

( المستشار1960المجموعات المهيمنة بطريقة عنيفة مماثلة. أما شارلز بلجريف )  

 البريطاني فيقدم أمثلة على الدور المحبوك لسلح الضعفاء في السياسية المحلية. نفذ

 سائقو الباصات والتاكسي الضراب. وقد استعاروا التكتيك من سائقي التاكسي في بيروت

 والذين يشنون إضرابات متكررة. تسبب ذلك في توقف شبه شامل لحركة السيارات  حيث

 قامت عصابات منظمة من الصبية والبنات أحيانا برش الطرق بالمسامير المثبتة في

 غطاء الكوكاكول، والتي تثقب عجلت مئات السيارات. عمد الصبية إلى النطلق من الزقة

 الضيقة ووضع المسامير في الطريق ومراقبة النتائج من الزقة المظلمة التي يمكنهم

 النسحاب اليها بسهولة. انه من السخف أن تتسبب أعمال بضعة صبيان وأطفال في هذا

 المشكلة العويصة، لكنه لم يكن بامكان الشرطة القبض عليهم، ورغم القبض على بعضهم

 والتعامل معهم بما يناسب فعلتهم ال انهم لم يرتدعوا. أما السبب الرئيسي وراء

 الضراب فهي الكلفة العالية للتأمين من قبل شركات الـتأمين البريطانية. وعندما

 سمحت الحكومة بانشاء شركة تأمين محلية للتنافس مع الشركات الجنبية تراجعت

 المعارضة وانتهى الضراب لكنه ومع تعلم الصبية "لعبة المسامير" فقد وجدوها هواية

 ممتعة. يلجئون اليها كلما اندلعت اضطرابات في البحرين، ويلعبونها أحيانا لمجرد

204المتعة. ص   

 أدى تسجيل الراضي إلى تعزيز العناصر الطائفية في نظام التجزئة، حيث جرى -9

 تسجيل القطع المتنازع عليه او غير المدعي فيها على أنها أراض للوقاف. وجرى تسجيل

 مجلس للوقاف السنية ومجلس للوقاف الشيعية للشراف على هذه الممتلكات ويقوم الحاكم

.بتعيين رجال دين ووجهاء من كل الطائفة لكل من المجلسين

 بالرغم من أن ظروف العمل في صناعة النفط أفضل كثيرا من ظروف أعمالهم -10

 السابقة فقد شن العمال اضرابات عمالية متفرقة لتحسين هذه الظروف. أما أول اضراب

  وكان الضراب ناجحا ويعود ذلك جزئيا إلى خوف1943منظم وطويل فقد جرى في ديسمبر 

 النجليز من انعكاساته السلبية على الجهود الحربية في المنطقة )انظر عبد ال خالد

1979:104-121 )

( وهو دارس للمجموعات الثنية المحلية  ويحظى بدعم1995يقسم عبد ال سيف ) -11  

.كبار رجال الشيعة، سكان البحرين إلى أربع فئات

 المواطنون الصليون المعروفون بالبحارنة. ينحدر البحارنة من قبائل عربية

 .()ربيعة وبني عقيل، ومعظمهم يعيش في القرى الساحلية للجزيرة الرئيسية

 السرة الحاكمة وحلفائها الذين استقروا بعد غزو آل خليفة. هؤلء هم عرب سنة 

 لكن المثير للهتمام هو أن عبد ال سيف يذكر فئة أخرى وهم شيعة عرب جلبهم الشيخ

1869عيسى بن علي حاكم البحرين في  . 

 الهولة السنة ويدعون انهم عرب هاجروا إلى البحرين مؤخرا 

 عرب آخرون هاجروا إلى البحرين من مناطق عربية أخرى مثل الجزيرة العربية 

 واليمن وعمان والعراق وغيرها. وغير عرب هاجروا إلى البحرين من ايران و الباكستان

.وأفغانستان والهند وأفريقيا، هم مسلمون تعربوا

(: "في الواقع فإن خلفات عقائدية عميقة أسهمت في6: 9189ـ كتب  لوسون ) 12  



 اندلع نزاعات حادة بين العائلة الحاكمة والقبائل التي تتبع المذهب الحنبلي من

 وسط وشرق الجزيرة العربية وكذلك اختلفات حادة بين المؤسسة الدينية في الجزء

 الشمالي من الخليج وتلك القائمة في الجزر". يلحظ أيضا خلفات عقائدية ضمن المذهب

.الشيعي بين الصول والخبار

13 ( وجود تمايزات1987ـ في دراسته حول التمايز في لهجات البحرين، لحظ )هولز   

 بين الشيعة والسنة وكذلك ضمن الطائفة الواحدة. ومن هذه الزاوية فان هذا البلد

 نموذج على التباينات الكبيرة بين المجموعات البشرية: بمعنى أن التباينات اللغوية

 المستندة إلى المجموعات تستبدل تدريجيا بعوامل تستند إلى المتغيرات الجتماعية

 مثل الطبقة والتعليم. يلحظ هولز ان التغيير في النظام القتصادي في البحرين.

 "انطلقت القوى الجتماعية مما أثر مباشرة على العلقة ما بين النتماء للمذهب

 واللهجة. ومن أهم العوامل: الختلط المتزايد والذي ينتج عن التطور في الصناعة

 الحديثة واعادة التوزع السكني تدريجيا في مناطق مختلطة في المدن الجديدة، والهم

 في المدارس الحكومية حيث التعليم اللزامي للطفال المنتمين للطائفتين. ان النتشار

 السريع للراديو والتلفزيون خلل السنوات الخمسة عشرة الماضية له تأثير عميق في

 .تعميق احساس الناس بالهوية الوطنية والتخفيف من التعلق بالطائفة

14    "لعبت1926 أنه قبل وصوله إلى البحرين عام 1960ـ كتب تشارلز بلجريف 

 القبائل العربية في البحرين مثل النعيم والبنعلي والدواسر قبلهم دورا مهما في

 شؤون البحرين. جرى تشجيع ولئهم لل خليفة بمنحهم قطع أرض وأضحوا أغنياء من تجارة

 اللؤلؤ. ومع تدهور تجارة اللؤلؤ فقد افتقرت تلك القبائل، وانفصل أفرادها من

 العتماد على القبيلة. ان قليل من أفراد الجيل الشباب يعلقون أهمية على أصلهم

 القبلي، والحقيقة أن انتماء شخص إلى النعيم والبنعلي ل يحمل في طياته مكانه

127متميزة، ال في أوساط السرة الحاكمة" ص 

15   ( الوصف1997ـ تقدم المؤسسة العسكرية المريكية )جامعة الدفاع الوطني ـ

 التالي للبحرين "انها موطن واحدة من أقدم الحضارات في الشرق الوسط وأول دولة

 ستصبح شحيحة النفط ومن بين البلدان القليلة التي تشهد مواجهات سياسية عدائية من

 قبل معارضة اكثر راديكالية وضجيجا.  تعتمد البحرين أساسا على عوائد من صناعة

 تكرير النفط الذي يأتي اغلبه من السعودية، والخدمات. يتمتع أميرها المريض الشيخ

  عاما. يحكم الشيخ عيسى بالتشاور35عيسى بدعم السّنة والشيعة طوال حكمه الذي امتد 

 مع أفراد عائلته  وخصوصا أخيه الشيخ خليفة رئيس الوزراء و ابنه ولي العهد الشيخ

 حمد، وأعضاء الحكومة التي تضم شيعة وسنة. تسمح البحرين بتناول الكحول وأنماط

 الملبس الغربية المتحّررة التي ل تحتمل في جارتها السعودية. كما تسمح للجاليات

 ".المسيحية واليهودية والهندوسية والبهانية بممارسة عباداتهم علنا

16  ـ يشدد يوسف الفلكي )اسم مستعار لحد قادة هيئة التحاد الوطني( على أن

.تأسيس اتحاد العمل العام كان بضغط من قواعد الهيئة على قيادتها

17   فقد كان1957ـ بالرغم من أن تشارلز بلجريف كتب بمرارة شديدة بعد تقاعده في 

 محقا في قوله: "اعلنت قيادة هيئة التحاد الوطني أنه ليس من خلف بين الشيعة

 والسّنة وأن جميع مواطني البحرين قد اندمجوا في الحركة الشعبية. لكنهم حرصوا بشدة



 بمراعاة عدٍد متساوٍٍ للشيعة والسنة في جميع اللجان التي شكلوها بما في ذلك الوفود

."التي شكلوها لمناقشة الشيخ

18  ـ جبهة التحرير الوطني، هي التنظيم الشيوعي في البحرين. حركة القوميين

 العرب كان لها فرع في البحرين تحول لحقا إلى الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج

 .العربي ـ البحرين وحاليا الجبهة الشعبية في البحرين

19   مارس في شركة النفط )بابكو( المملوكة لشركات9ـ بدأ أحد هذه الضرابات في 

 أمريكية جاء في مطالبهم إلى جانب المطالب المرتبطة مباشرة بالسلمة المهنية و

 أوضاع العمل، العتراف بحق التنظيم العمالي. وإنهاء حالة الطوارئ، و العتراف

 بحرية الصحافة والتجمع والتعبير، وإطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين ورجوع

79: 1976 ونخلة 1987المنفيين ووضع حد لتحرشات رجال الشرطة )انظر موسى  ). 

20 ، كان  يمكن لبعض الشباب الشيعة1981ـ منذ انشاء القوة مباشرة، وحتى عام   

 اللتحاق بقوة دفاع البحرين من خلل الوسطاء المناسبين ولكن ليس في مناصب تتطلب

  أشخاصا شيعة وسنة.1987مهام قتالية. ويشمل المعتقلون السياسيون من الجنود حتى 

  فقد توقفت قوة دفاع البحرين عن1981لكنه وعلى اثر المحاولة الفاشلة للنقلب في 

 تجنيد الشيعة وسرحت الجنود والميكانيكيين والسواق الشيعة، وكذلك أولئك الذين

 .يشغلون وظائف ثانوية، وبذا فان قوة دفاع البحرين سنية قبلية خالصة

21  ـ حسب ما ذكره د. حسين البحارية و هو أحد كبار المسؤولين البحرينيين

 المعنيين بالمفاوضات فان معظم المارات عارضت المبدأ الديمقراطي المقترح من

 البحرين قبل المفاوضات الدستورية المتعلقة بالنتخاب المباشر لعضاء المجلس

 التحادي المقترح من قبل سكان المارات منفردة. وتغلبت وجهة النظر القائلة بتعيين

64: 1973أعضاء المجلس الوطني من قبل الحكومات المعنية ". ) ) 

22  ـ هادي المدرسى شخصية قيادية معروفة في أوساط السلميين العراقيين وكان

 يعيش في المنفي في الكويت وهو أحد الذين حصلوا على مكرمة الجنسية : قد يكون منح

 الجنسية للمدرس تعبيرا عن امتنان حكومة البحرين للذين زكوه من الشيعة وخصوصا آية

 ال شيرازي، وهو خاله. لكن هذه المكرمات تذكار أيضا للمؤسسة الدينية المحلية

 بقدرة النظام على تجاوزها والحصول على دعم من السلطات الشيعية في الخارج. اثر

 وصوله إلى البحرين غداة الستقلل، أضحى المدرسي متحدثا ومقرئا مشهورا في مختلف

 الحتفالت )العزاء( الشيعية. وكما هو حال الشيوعيين العراقيين السابقين في

 الخمسينيات فقد جلب المدرسي معه إلى البحرين دروس النضال السري في بيئة أكثر

 تطورا وقساوة. لكنه وعلى خلف زملئه في البحرين لم يعتبر وجوده القصير الجل في

 البحرين عامًل يحد من استيعابه الكامل للظروف المحلية. اضافة إلى ذلك فقد اعتبر

 وجوده في المجال مهمة أوكلت اليه لبناء الحركة الجماهيرية للمضطهدين وقيادتها

 بأي ثمن، كما هو حال الخميني. عمل المدرسي في ظل المؤسسة الدينية الشيعية،

 وبحماية كتلتها البرلمانية لتأسيس خليا مناضلة تطمح لعب دور يتجاوز دور رجال

 الدين الشيعة في طائفتهم أو الدور الوطني للكتلة الشيعية البرلمانية. قدم

 المدرسي من خلل ظهوره المتكرر في التلفزيون والذاعة الحكوميتان بعد حل البرلمان،

 أفكار جذابة للشباب الشيعة المدنيين يلئم سياسة النظام الذي يشجع التمثيل



 المتناثر.  ان الحتفالت التي يخطب فيها المدرسي، وهو الحاصل على المكرمة الميرية

 بالجنسية، تلؤم وجهة النظر الرسمية حينها بتشجيع الخطاب الديني في مواجهة اللحاد

 والعلمانية وغيرها من اليدلوجيات المستوردة اضافة إلى الدعوة للسلوك المعتدل

  بالتورط في عدة أعمال1979والمؤدب. اتهم المدرسي اثر انتصار الثورة اليرانية في 

، و بعدها اتهم بأنه المخطط1979لدعم الثورة، وجرى اسقاط جنسيته وابعاده في صيف   

  كشفت الجهة السلمية لتحرير البحرين بعد1980للمحاولة النقلبية الفاشلة في 

 ابعاده، بأنه كان ممثًل للمام الخميني في البلد. )انظر بيان )ج ا ت ب ( بتاريخ

  تسود علقات متوترة ما بين أتباع رجال الدين التقليديين من ناحية وأتباع28/8/1979

 البرلمانيين الدينيين السابقين حتى اليوم ويعكس ذلك التوتر الفائر بين المدينة

.والريف

 23  ـ أخذا بالعتبار معارضة القيادات الدينية، فقد ظلت وزارة العمل والشؤون

 الجتماعية ترفض الترخيص لنساء ناشطات تشكيل جمعيات نسائية في المناطق ذات

 الغلبية الشيعية. وانطلقا في ذات العتبار فقد ظلت الوزارة ترفض الترخيص للجمعيات

 النسائية في المدن بفتح فروع لها في الريف. ول يزال الحظر مستمرا. ظلت جمعية

( وهي جمعية غير مرخصة الوحيدة من نوعها في الريف1979ـ70فتاة الريف ) . 

24  ـ مثلت مجلة المواقف السبوعية اطارا للمؤسسة الدينية الشيعية، إلى جانب

 كونها منبرا لصالح طروحات الحكومة. ظلت المواقف طوال الفترة البرلمانية وسيلة

 للتحريض ضد المجموعات والفراد المختلفين مع التجاه الديني والذين يطلق عليهم

.العلمانيون المارقون

25  ـ جاء في الدراسة القيمة التي أعدتها جمعية المحامين في انجلترا وويلز عام

  على مبدأ الفصل بين1973 حول النظام القضائي في البحرين ما يلي: "ينص دستور 1998

 السلطات وتحصر المادة التنفيذية بالحكومة والسلطة التشريعية بالمحاكم. تنيط

  فقرة )أ( بالسلطة التشريعية صلحية تنظيم المحاكم، بما في ذلك تحديد102المادة 

 نوعها ودرجاتها ومهماتها ووليتها حسب القانون. شهدت السبعينيات اقامة عدة محاكم

1976 لعام 17بما في ذلك محكمة الحداث بموجب القانون رقم  ".

26  ـ الستثناء بالطبع هو الشيخ إبراهيم بن سلمان آل خليفة والذي خالف أوامر

 كبار أفراد العائلة وخاض النتخابات ونجح فيها. عرف خلل التجربة البرلمانية

 بالشيخ الحمر بسبب أرائه السياسية وتعاونه مع كتلة اليسار. تزايدت شهرته اثر

  خلل زيارته لمصنع "البا" و هو مصهر المونيوم لشركة متعددة1974اعتقاله في مايو 

 الجنسيات وبالرغم من انتمائه العائلي والحصانة البرلمانية التي يتمتع بها و

 .احتجاج زملئه البرلمانيين فقد جرى اعتقال الشيخ ابراهيم بن سلمان لمدة اسبوع

27  ـ جرى ادخال ضوابط ادارية وتشريعية لمنع الحملة النتخابية من التحول إلى

 حملة سياسية للحزاب بدت الحملة النتخابية على السطح بأنها تسير في اطار

 إستراتيجية النظام بالتجزئة الفقية للمجتمع. وبالرغم من أن المرشحين تصرفوا

 كممثليين لحزاب سياسية،  فلم يسمح لي كتلة بخوض النتخابات جماعيا. أصدرت الحكومة

، أي قبل ثلثة أشهر من النتخابات قانونا جديدا )قانون بمرسوم رقم1973في سبتمبر   

( يمنع فعليا أي اجتماع عام دون موافقة مسبقة من الشرطة18 .



28  ـ حصل المرشحون الدينيون على فتوى حول قضية حقوق المرأة المتساوية و هي

 قضية جدالية من كبار رجال الدين الشيعة المحليين تدين ما يعتبرونه فقرة "غير

 اسلمية " من برنامج اليسار الداعي إلى حقوق اقتصادية وسياسية واجتماعية متساوية

.للمرأة. نجح مرشحو اليسار باقناع رجال الدين الشيعة ذاتهم باصدار فتوى مضادة

29  ـ يتوجب هنا أن نضع تحفظا كون النساء استثنين من المشاركة في النتخابات،

 وبالرغم من احتجاج عدد من المنظمات النسائية ومعظم النشطاء السياسيين غير

 الدينيين، فقد عرف القانون الجرائي للنتخابات المواطنين المؤهلين للتصويت هم

. عاما21الذكور ممن تزيد أعمارهم عن 

30  ـ خاض اليسار حملته النتخابية باسم كتلة الشعب، ذات برنامج انتخابي واحد

مرشحا وجميعهم معروفون بأنهم علمانيون ولهم تاريخ من12 من بين 8وجرى انتخاب   

 النشاط السياسي السري، ومعظمهم قضوا فترات كسجناء سياسيين. اما الكتلة الدينية

6 و4والتي تشمل رجلي دين فقد كانت أقل تحديدا حيث تراوح أعضاؤها بين  .

 تبعا للقضايا المطروحة تطلب التوازن البرلماني أن يتم دعم الكتلة الدينية من

 قبل زملء لهم وكذلك الحكومة. وتعتبر الحكومة الكتلة الدينية كاضافة إلى شبكتها

 من الوسطاء المحليين. تدعمت طموحات الكتلة الدينية في رؤيتها لنفسها بسبب

 التطورات خارج البحرين. أضحت رؤيتهم من خلل المقالت وافتتاحيات صحيفة المواقف

 الناطقة باسمهم. تنحو باتجاه دور مماثل لتنظيم شيعة لبنان )حركة أمل ( وخصوصا

.شخصية مؤسسها المام موسى الصدر

 انه  باستثناء الشيخ الحمر، الشيخ ابراهيم بن سلمان، فقد كان لمنظم النواب 

 المستقلين تجربة سياسية في الماضي سواء كونهم نشطاء في هيئة التحاد الوطني أو

 عضوية مختلف المنظمات الوطنية و الشيوعية فيما كان بعضهم  في مرحلة الدراسة

1987( و)خوري 1980بالنسبة للصغر سنا لمزيد من التفاصيل انظر )موسى  )  

31 1 تحالفت الكتلة الدينية وبعض المستقلين بحيث هزم اقتراح جعل 1974ـ في عام   

  وزيرا14مايو عطلة رسمية. اما مشروع فصل الجنسين فقد أقر بدعم أصوات الحكومة ) 

 هم أعضاء البرلمان حكما(. وفيما جرت مناقشة القتراحين بحماسة من قبل أعضاء

 الكتلتين فقد كان من الواضح أن الحكومة اعتبرت القضيتين هامشيتين. و لتأكيد

 الطابع النتقالي لهذه التحالفات فان الحكومة لم تحاول تنفيذ اقتراح فصل الجنسين.

  فقد كانت الحكومة تحتفل بالول من مايو كيوم عالمي1987اضافة إلى ذلك فانه ومنذ 

 .للعمال

32 :ـ ينص المرسوم

 اذا قامت دلئل جدية على أن شخصا أتى من الفعال أو القوال أو قام بنشاط أو" 

 اتصالت داخل البلد أو خارجها مما يعد اخلًل بالمن الداخلي أو الخارجي للبلد أو

 بالمصالح الدينية والقومية للدولة أو بنظامها السياسي أو الجتماعي أو القتصادي

 او يعد من قبيل الفتنة التي تؤثر أو من المحتمل أن تؤثر على العلقات القائمة بين

 الشعب والحكومة أو بين المؤسسات المختلفة للدولة أو بين فئات الشعب أو بين

 العاملين بالمؤسسات أو الشركات أو كان من شأنها أن تساعد على القيام بأعمال

 تخريبية أو دعايات هدامة أو نشر المبادئ اللحادية  جاز لوزير الداخلية أن يأمر



 بالقبض عليه وايداعه أحد سجون البحرين وتفتيشه وتفتيش سكنه ومحل عمله واتخاذ أي

 ."اجراء يراه ضروريا لجمع الدلئل واستكمال التحريات

33   بيانا مشتركا جاء فيه1975 يونيو 26ـ نشرت صحيفة الضواء المحلية بتاريخ 

". كما لحظ أن1975"أن الحكومة وعدت بمراجعة المرسوم وآخر موعد لذلك يوليو تموز   

 المراجعة بمفهومهم تعني الغاء المرسوم، و انه في جميع الحوال فان نهاية يوليو

  الموعد النهائي للغاء المرسوم. وقد وقع على البيان نائبين من الكتلة الدينية1975

 الشيخ عبدالمير الجمري وعبد ال المدني، ونائبين مستقلين هما رسول الجشي وعلي

.الصالح وثلثة نواب يساريين هم محمد سلمان حمادة ومحسن مرهون وخالد الذوادي

34  ـ جاء حل البرلمان على اثر استقالة رئيس الوزراء بحجة أن حكومته عاجزة عن

 تأدية مهامها لنها لم تحظى بالتعاون من قبل المجلس الوطني. وقد ذكر المير في

 تكليفه رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة. "وقد أثار ما  ذكرتموه في كتاب

 استقالة الوزارة السابقة من استحالة التعاون ما في الدستور من الثغرات فان العمل

 على تلفي تلك الثغرات وسد ذلك النقص ليكون المجلس الوطني أصدق تمثيل لمجموع المة

 باختلف طبقاتها وهيئاتها. يصبح صورة توجهها مصلحة البلد العليا. والتاريخ العام

 للحياة النيابية في مختلف الدول حافل بهذه التعديلت التي تقع في جو السكينة

 الشاملة مع الحرص على بقاء الصول العامة للدستور، ولذلك نأمل أن يرفع الينا من

1975/ 28/8الوزارة ما يحقق هذا الهدف." نقل عن الجريدة الرسمية   

35  ـ كان محمد بن سلمان آل خليفة رئيسا للشرطة والمن العام في الفترة ما بين

. و استنادا الى ثروته الطائلة وسلطته غير المحدودة، فانه يلعب دورا1971 و 1959  

 رئيسيا في السياسة المحلية اضافة إلى النـزاع داخل السرة الحاكة. وحسب ما ذكره

 خوري فان محمد بن سلمان يلعب دورا مرسوما. لكن هناك دلئل على عكس ذلك، يعمد محمد

 بن سلمان إلى توجيه اشارات إلى شخصيات معارضة معروفون باتجاهاتهم اليسارية ويعّرض

 أحيانا الحماية وأحيانا التعاون. لكن الكثير من أعماله وسوابقه مضرة وتتجاوز

 .الدور المرسوم

36  ـ الستثناء من هذه الممارسات غير التمييزية هم "البدون". وكما ذكرنا سابقا

 فان "البدون" البحرينيين هم المنحدرون من المهاجرين الفقراء العرب واليرانيين

 والفغان. وهناك شيعة وسنة من "البدون". وهؤلء معزولون بحجة انهم غير مواطنين

.بحرينيين لكن التفسير الذي يعتد به لعزلهم تشرذمهم وضعفهم

 37  ـ يتوجب على العامل الجنبي أن يكون مكفول من قبل شخص محلي أو مؤسسة تجارية

 أو مؤسسة عامة. ان الوضع المثالي هو في كون الكفيل هو رب العمل أو الشريك

 التجاري للمكفول. ويقوم بدور الوسيط لتسهيل التصالت بين  الجنبي ومختلف المؤسسات

 الرسمية المحلية. أما في الواقع فهو ان الكثير من الكفلء يستوردون عمالة اجنبية

 غير المربوطة بمستخدم معين ولذا فانه تخول " free visa" بموجب نظام الفيزا الحرة

 حاملها حرية الحركة في سوق العمل. يدفع حامل هذه الفيزا بغض النظر عن مهنته أو

 مستواه الوظيفي مبلغا مناسبا من المال بما يتناسب مع دخله. تتراوح المبالغ

( ان1977 دولر الى مئات الدولرات شهريا. تقدر د.فخرو )30المدفوعة من جراء ذلك من   

  دولر سنويا. يضطر1250العامل الجنبي يدفع مقابل الفيزا الحرة لكفيله ما يقارب 



 العمال الجانب ذوي الدخل المنخفض إلى العمل ورديتين أو العمل في مهنتين للتمكن

 من دفع ما يترتب عليهم تجاه الكفيل في البحرين بالضافة إلى ما يتربت عليهم دفعة

:1993في بلدهم. من أجل تحليل مفصل حول نظام الكفالة في الكويت، انظر لونجوفا )   

( ة تعتبر لونجوفا انه ينظر لنظام الكفالة بانه طريقة مغرية وسهلة للحصول109 ـ72  

على المال سواء عبر الشراكة التجارية الشرعية أو عبر بيع الفيز غير الشرعية )ص

107) 

38  ـ يعتبر الوزير الشيخ خالد بن محمد آل خليفة، زعيما لجناح مهم من السرة

 الحاكمة ومتمسك بالعادات القبلية، حيث أمر بجلد أحد خدمه علنا. استفاد أعضاء

 الكتلة البرلمانية اليسارية من الحادث الذي اثار غضب الجمهور وهددوا بمقاطعة

 البرلمان. اما النموذج المعاكس فهو ابراهيم ال خليفة وهو في افراد السرة الحاكمة

 وقد جرى انتخابه للبرلمان على الضد من ارادة النخبة الحاكمة. وعلى الرغم من

 الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها، فقد حرى حبسه لمدة اسبوع كعقاب له لدعمه

 .العلني للعمال المضربين

39   تخصص ثلث مقاعد مجلس الوزراء لفراد السرة الحاكمة، فيما1996ـ جرى حتى عام 

 يجري تقاسم الثلثين بالتساوي بين الشيعة والسنة. وفي خطوة دراماتيكية نادرة قدمت

. مثلت الوزارة الجديدة تغيرين ذي معنى سياسيا1996 يونيو 25الوزارة استقالتها في   

 واجتماعيا. الول هو تخصيص ما يزيد على نصف مقاعد الوزارة للسرة الحاكمة. اما

  مقاعد. لكنه بالضافة5 مقاعد و الشيعة 4المقاعد التسعة الباقية فقسمت بين السنة 

 إلى رئاسة الوزراء فان الوزارات التي يحتلها آل خليفة هي الوزارات الستراتيجية

 مثل الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والنفط والنقل والسكان. اما التغيير

 الثاني فهو انه لول مرة يجري تعيين وزير منحدر من احدى القبائل التي شاركت في

. فقد عين عبد العزيز الفاضل وهو ضابط بقوى دفاع البحرين كوزير للتربية.1783غزو   

 وهو اجراء ينظر اليه بمثابة اشراك القبائل في الطار العام للعملية السياسية أما

.باقي الوزراء السنة فهم من اصول الهولة. انظر الملحق )د( لمزيد من التفاصيل

40  ـ يلحظ مؤلفو كتاب "انتهاكات روتينية ونفي روتيني" الصادر عن )مراقبة حقوق

، لكنه جرى اعادة العمل بها1973 اكتوبر 20النسان( "أن التفاقية قد انتهت رسميا في  

  لكن البحرين طلبت من واشنطن أن1977 ومرة أخرى في يونيو 1975وتوسيعها في صيف 

 تكون هذه الترتيبات غير رسمية وان يطلق على قيادة  قوات الشرق الوسط المريكية

، عندما أضحى التعاون العسكري1980تسمية "وحدة الدعم الداري المؤقت" حتى منتصف   

92أكثر اتساعا وعلنية. )ص ) 

41  ـ ل تشمل هذه الرقام المنح المنية من قبل مجلس لتعاون الخليجي، ففي قمة

  جرى اللتزام بتقديم بليون دولر لتطوير قوة دفاع وقوات أمن البحرين كما ل1981

 تشمل الرقام قيمة المعدات العسكرية وتسهيلت التدريب المقدمة من الوليات المتحدة

1980وبريطانيا والمملكة العربية السعودية )انظر خلف  ) 

42  ـ جرى قتل الدكتور هاشم العلوي تحت التعذيب، وهو قيادي في تنظيم حاول ان

1986ينظم عصيانا مدنيا، المزيد من التفاصيل انظر )جبهة التحرير الوطني البحريني  ). 



43  ـ من ضمن الشخصيات البارزة في جمعية التوعية السلمية الشيخ عيسى قاسم

 والشيخ عبد المير الجمري، وهما رجل دين بارزين في الكتلة البرلمانية الدينية ظل

 الشيخ الجمري يمارس نشاطات دينية واجتماعية بعد رحيل الشيخ عيسى قاسم إلى المنفي

 الختياري في قم. وعلى اثر اعتقال ابنه الكبر وزوج ابنته جرى صرف الشيخ الجمري من

 منصبه كقاض في المحكمة الشرعية من قبل وزارة العدل. وعلى اثر حل جمعية التوعية

 السلمية فقد تحول نشاطها إلى السرية، وتطورت لحقا إلى حركة أحرار البحرين. لمزيد

102ـ101: ص 1997من التفاصيل ولرؤية مختلفة قليل انظر دوبرسكا )  ) 

44  ـ بدا واضحا التأثير المتراكم للصعوبات الدورية بنهاية الثمانينات كما جاء

   "أدى تصاعد الطلب على النفط1993تقرير برنامج المم المتحدة للتنمية لعام 

 والزيادة في  أسعاره طوال عقدي الستينيات والسبعينيات إلى زيادة عوائد صادرات

 هذا البلد بسرعة وبالتالي توسعا سريعا في اقتصاد البلد ككل. و مع التطور المعاكس

 في اقتصاديات العالم خلل الثمانينات فقد سجل البلد أدنى معدل نسبة النمو

  % بالرقام الفعلية. في الحقيقة فان الناتج المحلى الجمالي1القتصادي بما هو دون 

  % سنويا،0,5بالرقام الثانية خلل النصف الول للثمانينات قد هبط إلى ما معدله 

% و مع النمو السكاني للبحرينيين2,3لكنه صعد خلل النصف الثاني من الثمانينات إلى   

 والجانب المقيمين فقد تراجع معدل دخل الفرد. واذا استندنا إلى السعار الحالية

  في التسعينات7080 دولر في الثمانينات إلى 8843فان معدل دخل الفرد قد هبط من 

45   الشيخ عبد المير الجمري )وهو1992ـ تشمل قائمة دعاة العريضة النخبوية لعام 

 رجل دين شيعي وعضو في الكتلة البرلمانية الدينية(. والدكتور عبد اللطيف المحمود

 )وهو رجل دين سني واستاذ جامعة( والسيد محمد جابر الصباح )عضو كتلة الشعب

 البرلمانية ( والشيخ عيسى الجودر )رجل دين سني( والسيد عبد الوهاب حسين )قيادي

  شخصية بارزة وسلمت300محلي( والمحامي حميد صقور، و قد وقع عليها ما يقارب 

1992العريضة إلى المير في نوفمبر   .

46   و يمثلن شطرين متباعدين للتقسيم العمودي1992ـ الثنان هما من دعاة عريضة 

 للمجتمع في البحرين. فالدكتور عبد اللطيف المحمود هو رجل دين من خريجي الزهر وهو

 من الهولة ويسكن في الحد والتي كانت قرية صيادين فقيرة إلى وقت قريب. أما الشيخ

 الجمري فهو رجل دين من خريجي النجف وله قاعدة واسعة في قرى الشيعة. كان بامكان

 مشاركتهما معا في الحتفال ان تشير إلى انهيار الجدار الفاصل الذي جرى بناؤه

 وتعزيزه من قبل النظام ليفصل بين المجموعتين من السكان الشيعة والسنة. كما كان

.مقدرا للدللة الرمزية للحتفال أن تتعزز باختيار مكانه في وسط العاصمة المنامة

47  ـ هاتان منظمتان دينيتان وهما الجبهة السلمية لتحرير البحرين وحركة أحرار

 البحرين السلمية ومنظمتان يساريتان وهما جبهة التحرير الوطني ـ البحريني والجبهة

 الشعبية في البحرين. لكن الجبهة السلمية لتحرير البحرين نأت بنفسها عن هذا

 التحالف مؤكدة على خلفاتها التنظيمية والتكتيكية والستراتيجية )انظر نشرة ج أ ت

.( يوليو ـ أغسطس1949/ 148ب، البحرين الوجه الخر ـ عدد رقم 

48   وهو صحفي وبرلماني1976ـ لم آخذ في الحسبان مقتل السيد عبد ال المدني في 

 .سابق في الكتلة الدينية، حيث كشفت محاكمة المتورطين انهم تصرفوا من جراء  أنفسهم



49  ـ لحظ بايرات  "يعتبر العنصر الجتماعي حاسما في مواجهة نظام الهيمنة لنه

 ليس لدى الشباب المهمش تحت السلطة القاسية للكبار ما يخسرونه. كما أنه القل

71. 1996تأهيل لتوجيه التغيير الذي أثاره. كما هو مستشهد من اوبرين ) ) 

50  ـ ان أحد النتائج المترتبة على ذلك ما ورد في تقرير الخارجية المريكية حول

  والذي تضمن ما يلي:  "أدخلت الحكومة1996انتهاكات حقوق النسان في البحرين للعام 

  سياسة جديدة للقبول في الجامعة تعطي الفضلية للسنة وأولئك الموالين1996عام 

 والمأمونين، بدل الستناد إلى المؤهلت الكاديمية والخبرة العملية. وترافق مع هذه

 السياسة تغييرا شامًل في تركيبه ادارة الجامعة حيث ازيح العديد من الشيعة من

 ." المراكز القيادية

51 ( من مسرحية بيرتولد بريخت.14ـ يشير هيري شارتاجي إلى آخر مشهد ) المشهد   

 حياة جاليلو، حيث نقل عن العالم قوله: "اذا كانت هناك عقبات فان الخط المتعرج هو

: سابقا1986أقرب خط بين نقطتين. )شارتاجي  ) .
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(ملحــــق )أ

1992المذكرة النخبوية التي رفعت الى المير   

 

بسم ال الرحمن الرحيم

 حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين وفقه ال

لما يحبه ويرضاه

السلم عليكم ورحمة ال وبركاته

 وبعد، لقد صدقتم يا صاحب السمو وأصدرتم في لحظة تاريخية دستور دولة البحرين

م. بعد أن ناقشه وأقره المجلس التأسيسي الذي6/12/1972هـ الموافق 12/11/1392بتاريخ   

6/12/1972هـ الموافق 1392/ 9/5 بتاريخ 12/1972دعوتم إلى تكوينه بالمرسوم بقانون رقم 

 م. في الوقت الذي تستعيدون فيه ماضي البحرين في رحاب العروبة والسلم، وتتطلعون

 بإيمان وعزم إلى مستقبل قائم على الشورى والعدل، حافل بالمشاركة في مسئوليات

 الحكم والدارة، كافل للحرية والمساواة، وموطد للخاء والتضامن الجتماعي، كما جاء

 في مقدمة الدستور، فرسخ هذا الدستور أسس المشاركة الشعبية في الحقوق والواجبات

 العامة على نهج قويم من أحكام وأصول الشورى المستمدة من ديننا السلمي الحنيف،

 ومن مبادئ العدل والحرية والمساواة التي كانت دوما مبادئ راسخة في الحضارة

.السلمية والنسانية

 وما كان ذلك المر إل تغييرا رائدا سعى إليه سموكم لرساء نظام حديث يحكم دولة

.البحرين، وإنجازا حضاريا سيذكره التاريخ لسموكم

  بموجب4/1975م بالمرسوم الميري رقم 1975/ 8 /26وإذا كان حل المجلس الوطني يوم 

  لسموكم فان المادة نفسها تؤكد على إعادة65الصلحية التي تمنحها المادة 

 النتخابات للمجلس الجديد في ميعاد ل يتجاوز شهرين من تاريخ الحل وال استرد

  من الدستور قد قررت108المجلس المنحل كامل صلحياته الدستورية، علما بأن المادة 

 عدم جواز تعطيل أي حكم من أحكامه إل أثناء قيام الحكام العرفية في الحدود التي

.يبينها القانون، ولم يكن حل المجلس في حالة قيام هذه الحكام

 وبناء على ما ذكر وبناء على المتغيرات المحلية والقليمية والدولية خلل

 السنوات الماضية وما تتجه إليه الرادة الدولية لخلق نظام عالمي جديد، فإن المر

  من الدستور ـ الدعوة إلى انتخاب مجلس65يستدعي ـ إن لم يتم الخذ بالمادة رقم 

 وطني جديد يعتمد على النتخاب الحر المباشر حسب ما يقرره الدستور من أجل ممارسة

( فقرة)د( القاضية بأن: "1الدولة نظامها الديمقراطي، الذي نصت عليه المادة )  

 الحكم في البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة

 السيادة على الوجه المبين في الدستور". ومن أجل إرساء الثقة والحترام المتبادل

 بين الدولة  والمواطنين، وحرصا على تضافر جهود جميع أفراد هذا الشعب حكاما

 ومحكومين في تقدم وازدهار هذا البلد، ومن أجل إطلق طاقات كل مواطن للمشاركة في

( فقرة )هـ( من1عملية البناء والتنمية الجتماعية والقتصادية طبقا لنص المادة )  

 الدستور والتي تنص على أن: "للمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع

 بالحقوق السياسية، بدءا بحق النتخاب، وذلك  وفقا لهذا الدستور وللشروط والوضاع



."التي يبينها القانون

 إننا الموقعين أدناه نرفع الى سموكم هذا الخطاب انطلقا من مسئوليتنا كمسلمين

( من الدستور29ومواطنين، ومن حقوقنا المشروعة كمحكومين واستنادا إلى نص المادة )  

 التي تقضي بأن : " لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه." وباعتبار

( فقرة )أ( من الدستور مطالبين  سموكم23سموكم رأس الدولة وطبقا لنص المادة )  

 بإصدار المر لجراء النتخابات للمجلس الوطني عمًل بما ورد من تنظيم له في الفصل

.الثاني من الباب الرابع من الدستور

 إن المجلس الوطني كمجلس تشريعي ل يتعارض مع ما ذكر مؤخرا عن عزم الحكومة

 لنشاء مجلس استشاري لتوسيع دائرة استشاراتها فيما تريد القيام به. ول يحل المجلس

.الستشاري محل المجلس الوطني كسلطة تشريعية دستورية

.نتمنى ان تجد هذه الرغبة الشعبية استجابة من سموكم، لما فيه خير الجميع

وتقبلوا فائق شكرنا وتقديرنا

 

الموقعون

الشيخ عبد المير الجمري: عضو المجلس الوطني // المحامي حميد صنقور

 ،الستاذ عبد الوهاب حسين // الدكتور عبد اللطيف المحمود

الستاذ محمد جابر الصباح، عضو المجلس الوطني // الشيخ عيسى الجودر

1992 نوفمبر 15قدمت الى المير بتاريخ 
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1994العريضة الشعبية لعام 

بسم ال الرحمن الرحيم

 حضرة الفاضل/ صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين

حفظه ال ورعاه

السلم عليكم ورحمة ال وبركاته

وبعد

 لقد كانت خطوتكم التاريخية  الموفقة في ارساء دعائم دولة البحرين الحديثة

  وإجراء النتخابات التشريعية1973 ديسمبر 6بعد الستقلل بمصادقتكم على الدستور في 

 علمة بارزة في تاريخ دولة البحرين الحديث وتاريخ المنطقة تؤكد ايمانكم بأهمية

 المشاركة الشعبية على اساس من الشورى والعدل، لمواجهة متطلبات مستقبل التطور

 الحضاري لدولتنا الحديثة وتوطيد مؤسساتها بعزم وثقة ل حدود لهما بأبنائها

 وبأهليتهم لتحمل مسؤلياتهم في تنمية البلد وتوطيد المن والستقرار فيها على  أساس

.من الخاء والتضامن والتكافل الجتماعي

  وحتى26/8/1975وإذا كان وطننا قد عانى الكثير بعد حل المجلس الوطني منذ يوم 

 يومنا هذا وتراكمت من جراء ذلك العديد من الرواسب نتيجة تعطيل المسيرة

 الديمقراطية الرائدة التي اقتحمتموها بافتتاحكم أول فصل تشريعي للمجلس الوطني

 المنتخب، وكان شعبكم حريصا على توفير فرص التفكير المتروي لسموكم الكريم من

 التجربة التي مرت بها دولة البحرين ونتائجها بعد افتتاح المجلس الوطني وبعد حله

، فإن أملنا كان كبيرا في فتح باب التحاور مع4/1975بموجب المرسوم الميري رقم   

 سموكم الكريم حول مستقبل هذا الوطن، عندما تقدمت نخبة من أبناء وطنكم بالعريضة

  والتي لخصت مطالبها في عودة المجلس الوطني وفقا15/11/1992التي قدمت لسموكم في 

.للدستور

 وكما تعلمون سموكم، فإن مجلس الشورى الذي ارتأيتم بإرادة أميرية ل يسد

.الفراغ الدستوري الموجود بسبب تعطل أهم مؤسسة تشريعية عن العمل

 والحقيقة التي تظهر أمامنا كمواطنين ومسلمين هي أننا سنكون مقصرين في تحملنا

 المسؤولية مالم نصارحكم ونصارح فيكم القيادة الحكيمة المؤمنة بما نلمسه من أوضاع

 غير سوية يمر بها بلدنا في ظروف من المتغيرات الدولية والقليمية في ظل تعطيل

 المؤسسة الدستورية، والتي لو انتهي عطلها لكانت خير معين على ايقاف التراكمات

 السلبية التي تكاد تسد مجرى حياتنا كمواطنين نعيش معاناة متعددة الوجه  في

 محدودية فرص العمل وتضخم البطالة وغلء المعيشة وتضرر القطاع التجاري ومشاكل

 الجنسية والتجنس ومنع العديد من ابنائنا من العودة إلى وطنهم، يرافق كل ذلك

 القوانين التي صدرت منذ غياب السلطة التشريعية التي تحد من حرية المواطنين

 وتتناقض مع الدستور، وما رافقها من انعدام حرية التعبير وخضوع الصحافة للسلطة

 التنفيذية خضوعا مباشرا الى جانب العلم الموجه من قبلها. وهذه المور مجتمعة يا

 صاحب السمو الكريم هي التي تستحثنا كمواطنين الى المطالبة بعودة المجلس  الوطني



 للعمل مع النظر في اشراك المرأة في العملية الديمقراطية، وذلك بإجراء انتخابات

  من65حرة ان ارتأيتم عدم دعوة المجلس الوطني الى النعقاد وطبقا  للمادة  

:الدستور التي نصها

 للمير أن يحل المجلس الوطني بمرسوم يبين فيه اسباب الحل، ول يجوز حل المجلس)

 لذات السباب مرة أخرى. وإذا حل المجلس وجب إجراء النتخابات  للمجلس الجديد في

.ميعاد ل يتجاوز شهرين من تاريخ الحل

 فان لم تجر النتخابات خلل تلك الفترة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته

 الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن. ويستمر في أعماله الى أن ينتجب المجلس

.(الجديد

 وإننا على أمل وثقة في رؤيتكم لعدالة مطالب هذه العريضة التي قصدنا منها

 الحث على استكمال هيكل دولتنا الفتية. وتقديم العون لقيادتكم الحكيمة على أساس

 العدل والشورى واليمان بما ارساه ديننا السلمي الحنيف من دعائم متينة اعتمدتها

.حكمتكم السامية في دستور وطننا الغالي

 أدامكم ال وأدام لكم موفور الصحة والعزيمة. ووفقنا ال وإياكم لما فيه خير

.وعزة وطننا

 

الموقعون

 الدكتور عبد اللطيف المحمود//الشيخ عبد المير الجمري: عضو المجلس الوطني

 ورجل دين // الستاذ محمد جابر الصباح، عضو المجلس الوطني // الشيخ عيسى الجودر

 // المحامي احمد عيسى الشملن // الستاذ عبد الوهاب حسين، مشرف اجتماعي// علي

 قاسم ربيعة، مدير عام وعضو المجلس الوطني // المهندس هشام عبدالملك الشهابي //

 د. عبدالعزيز حسن ابل، مدير شؤون ادارية // ابراهيم السيد علي كمال الدين ،مسؤول

 تسويق // د. منيرة أحمد فخرو ، استاذة جامعة // المهندس سعيد عبد ال العسبول //

الصحفي عبدال محمد صالح العباسي // عبد ال محمد راشد ، موظف



 

(ملحــق )ج

العريضة النسائية

حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة الموقر

أمير دولة البحرين

تحية من نساء البحرين

 انطلقا من ثقتنا الراسخة بسعة صدر سموكم، ومن إيماننا العميق بأهمية إيصال

 آرائنا إليكم عن  طريق الحوار الديمقراطي الذي أكدتم تمسككم به مرات عديدة،

 يشرفنا أن نتقدم إلى سموكم بهذا الخطاب  للتعبير عن بالغ قلنا تجاه الوضاع التي

.يمر بها وطننا الحبيب البحرين

 لقد هالنا كمواطنات بحرينيات التصاعد الخير للحداث واستخدام العنف بدًل من لغة

 الحوار لمواجهة الحدث وحل الخلف بحيث لم نعد قادرات على تجاهل ما يدور حولنا

 يوميا خاصة مع إدراكنا بأن استمرار العنف ل يعني حُل للقضية وإنما  يفاقمها. إن

 استمرار العنف وانتشاره سوف يطال الجميع آجًل أو عاجًل. إن تجارب الشعوب قد اثبتت

 أن دائرة العنف هي حلقة مفرغة ل نهاية لها، تولد الضغينة وتعمق الكراهية وتكرس

 العنف. وفي نهاية المر سنكون جميعا خاسرين وسيثخن بلدنا بجراح لن تندمل لفترة

.طويلة

 إننا إذ نؤكد قناعتنا التامة بأن التخريب والتدمير للمنشآت العامة أمر غير

 مقبول إطلقا، إل أننا نتفهم كذلك أنه قد يكون تعبيرا عن غياب قنوات الحوار

 وانعكاسا لعمق وحجم التراكمات الهائلة من المعاناة ومن تدنى الوضاع القتصادية

 والجتماعية لدى شريحة واسعة من أبناء البحرين خصوصا العاطلين منهم. هذه الوضاع

.التي باتت تتطلب حلوًل عاجلة لمواجهة التطورات الراهنة

 لقد هالنا كذلك بوصفنا مواطنات وأمهات ممارسات قوى المن والشغب مع المواطنين

 من أهل القرى، تلك الممارسات التي تراوحت بين الهانات والضرب المبرح للشباب

.والنساء والطفال إلى قتل العزل بالرصاص بما فيهم طلبة المدارس والجامعات

 إننا مع تأكيدنا القاطع على رفض أعمال التخريب إل أننا ل نراها مبررا كافيا

 لستخدام الرصاص من قبل قوات المن، خصوصا مع الطفال والمواطنين العزل. إننا على

 ثقة بأن حكومة البحرين الموقرة لن تعدم وسائل الحوار والتعامل مع المتظاهرين كي

 تلجأ للتفاهم معهم بالرصاص خاصة أن جملة ما نسب للمتظاهرين ارتكابه من أعمال

.تخريب ل تصل عقوبته القانونية حد القتل

 إننا نؤمن  ياصاحب السمو بأنه لن يغيب عن حكمتكم بأن المضي في التعامل مع

 التطورات يتطلب كسر دائرة العنف، ولن يستطيع ذلك إل الطرف القوى  بحكمته

 وعقلنيته وليس بسلحه. وإننا على ثقة تامة بقدرتكم على إخراج بلدنا من هذه المحنة

.العصيبة للحفاظ على الوحدة الوطنية

 بناء على ذلك فإننا نتقدم الى سموكم بهذا الخطاب راجين تدخل سموكم شخصيا

 لكسر دائرة العنف وفتح باب الحوار للنظر في كيفية  معالجة الوضع بحكمتكم

:المعهودة والتي يجب أن تتحقق عبر الوسائل التالية



 ـ وقف استخدام الرصاص لتفريق المتظاهرين ووقف عمليات المداهمات غير 1

.القانونية والعتقالت الجماعية

 ـ التعامل مع الموقوفين وفقا لحكام القانون بكل ما يتضمنه من ضمانات 2

 للمتهمين طوال فترتي التحقيق والمحاكمة مع سرعة تقديم المتهمين للمحاكمة وإطلق

.سراح بقية المعتقلين فورا وإرجاع المبعدين

 ـ توفير فرص العمل لكل المواطنين وتحقيق الحد الدنى لمتطلبات معيشتهم 3

.وايجاد حل حاسم لتزايد العمالة الجنبية

.ـ فتح باب الحوار الوطني بهدف الوصول الى الحل المناسب 4

 ـ تفعيل دستور دولة البحرين والدعوة لنتخابات المجلس الوطني وإتاحة المجال 5

.للحريات العامة وحرية التعبير

 ـ مشاركة المرأة البحرينية في صنع القرار السياسي والستفادة من طاقاتها 6

.الخلقة في جميع المجالت لخدمة وطننا البحرين

 وكلنا أمل بأن سموكم  بروحكم البوية المعهودة وبحكمتكم البالغة مدركون

 حساسية الموقف وقادرون على اتخاذ القرار الصحيح والكفيل بوضع حد لراقة الدماء

 .وإنقاذ المة من هذا المنعطف الخطير في تاريخ بلدنا العزيز

 هذا وتفضلوا بقبول فائق التقدير والحترام لسموكم الكريم

:الموقعون

 عزيزة البسام ـ معدة برنامج في اذاعة البحرين//د. خولة محمد مطر صحفية //د.

 منيرة احمد فخرو استاذة جامعة // عائشة خليفة مطر ـ مديرة الصناعات الحرفية

 الحديثة // د. فضيلة طاهر المحروس ـ طبيبة أطفال // جليلة السيد أحمد ـ محامية

 // وداد محمد المسقطي ـ موظفة// فوزية السندي ـ موظفة // د. سبيكة محمد النجار ـ

 موظفة// سوسن ابراهيم الخياط ـ موظفة // حصة الخميري ـ رئيسة التعليم المستمر //

 مريم عبدال فخرو ـ موظفة // خديجة علي مسعود ـ موظفة // شيخة مبارك حمد ـ موظفة

 // نادية المسقطي ـ محاسبة // كوكب عبدال ابو ادريس ـ موظفة // ليلى علي ـ موظفة

 // منى عباس منصور ـ موظفة

(  ( امرأة أخرى300إضافة الى 
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مبيعات وشحنات السلحة الميركية للبحرين بالف دولرات

FMS مبيعات البنتاغون الخارجية

DCS مبيعات المصانع الميركية

 

 FMSDCSالجمالي

1987161.4982.975164473

19883230653097

198926227486231089

19902510822536253618

19916009867760775

1992106307817107124

1993694548569539

19947076972971498

19953979345340246

19964089957341472

8261596772842931المجموع

، وزارة الدفاع المريكية1996المصدر: مبيعات السلح الخارجية ، 
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هذا الكتاب

 يشير تعبير "العملية غير المنجزة" إلى دور السرة الحاكمة من خلل الدولة في

.مواجهتها وإجهاضها لمحاولت إبدال هويات اثنية متنافسة بهوية وطنية

 وبالرغم من أن السيرورة الوطنية في أي إطار هي عملية معقدة ترتبط بصراعات

 اجتماعية وسياسية، فإنها أكثر صعوبة في البحرين. ل تنبع هذه الصعوبات من نزق

 ممثلي المصالح الثنية بل من الجراءات المضادة التي تتخذها الدولة. لقد عمدت

، إلى اتباع1973الدولة كأداة للسرة الحاكمة، وقد توفرت لها موارد إضافية منذ   

 سياسة مضادة للضرورة الوطنية. فبتجاهلها الحاجة إلى إعادة تأسيس شرعيتها

، وبتجريم النشاطات السياسية التي1973واستعادة الجماع الوطني الذي يرمز له دستور   

 تسهم في سيرورة بناء المجتمع، فقد سدت الدولة الطريق أمام الجماع السياسي

  هي نتيجة إشكالية لهذا الحصار.1992الوطني. أعتقد شخصيا أن الحركة التي بدأت في 

 وهنا فإننا نرى أن الدستورية وسيلة مركزية لتعبئة قوى متنوعة. إنها نوع من

 .المواطنة تشكل الموحد الساسي لمصالح اثنية ووطنية وطبقية متنوعة


